


проблеми фізичного виховання і спорту   № 6  / 2011

1

Засновники: Харківське обласне 
відділення Національного олімпійського 
комітету України, видавництво ХДАДМ.

Головний редактор: 
Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, 

професор, м.Харків, Україна.

Редакційна колегія:
Абделькрим Бенсбаа, доктор філософії, 

м.Абу-Дабі, ОАЕ.
Бізін В. П., доктор педагогічних наук, 

професор, м. Кременчук, Україна.
Бойченко С. Д., доктор педагогічних 

наук, професор, м. Мінськ, Бєларусь.
Дмитрієв С. В., доктор педагогічних 

наук, професор,  м. Нижній 
Новгород, Росія.

Камаєв О.І., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Коробейників Г. В., доктор біологічних 
наук, професор, м. Київ, Україна.

Лейкін М.Г., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Портленд, США.

Носко М. О., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Чернігів, Україна.

Прусик Кристоф, м. Гданськ, Польща.
Ткачук В. Г., доктор біологічних наук, 

професор, м. Київ, Україна.
Хорхе Альберто Рамирес Торреальба, 

доктор філософії, м. Маракай, 
Венесуела.

Ягелло В., доктор наук з ФВіС, 
професор, м. Гданськ, Польща.

Яо Вен Чунь, доктор наук, 
м.Шицзячжуан, Китай.

Журнал затверждено ВАК України: 
(педагогічні науки, фізичне виховання і 
спорт). Постанова Президії №1-05/3 від 
08.07.2009р.
Видання включено до списку журналів 
Міністерства науки і вищої школи Польщі 
(http://www.nauka.gov.pl).
Журнал відображено у базах даних:

IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com; 
Національна бібліотека України імені 
В.И.Вернадского 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
PPMB/search.htmll
Російська електронна бібліотека
http://elibrary.ru

ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ 15370-3942ПР от 06.07.2009р.
Періодичність - 1 номер на місяць.
Видається за рішенням Вченої ради 
Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв (протокол № 8 від 22.04.2010р.) 
Адреса редакції:
Україна, 61068, м.Харків-68, а/с 11135.
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail:  sportart@gmail.com

© ХОВНОКУ, 2011
© ХДАДМ, 2011

©  С.С. Єрмаков, 20011

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Науковий журнал 2011, № 6

ЗМІСТ

Байбуза И.В. Гидрокинезотерапия как средство физической 
реабилитации детей дошкольного возраста с церебральным 
параличом спастической формы .................................................3

Бочкова Н.Л. Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих 
занять для осіб з гіперхолестеринемією .....................................7

Вовк В.М. Технологическая модель обеспечения преем- 
ственности физического воспитания личности 
старшеклассника, студента ........................................................10

Воронежський Е.В., Шостацький О.В., Юрковський Е.В. 
Объем и эффективность атакующих действий в репертуаре 
рапиристов высокой квалификации на современном этапе 
развития фехтования ..................................................................14

Гант Е.Е. Особенности продуктивности  когнитивных 
функций у детей среднего школьного возраста в условиях 
соревновательной и постсоревновательной деятельности.....17

Герасимчук А.Ю., Єдинак Г.А. Формування соматичного  
здоров’я першокласників засобами фізичного виховання  
як педагогічна проблема .............................................................22

Градусов В.О., Лісянський В.К., Мельник А. Ю.  Дослідження 
ефективності та якості виконання подач волейболістами високої 
кваліфікації у змагальній діяльності ..........................................26

Григус І.М., Прусік Кр., Прусік К., Хагнер-Деренговська М. 

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на 
легку персистуючу бронхіальну астму.......................................30

Драгнєв Ю.В. Інформатизація і комп’ютеризація процесу фахової 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури – майбутнє 
вищої фізкультурної освіти в Україні ..........................................47

Єрмакова Т.С. Формування здорового способу життя школярів 
через призму фізичного виховання поза межами школи 
(історичний аспект) .....................................................................50

Закорко И.П. Организация и проведение профориентационной 
работы и профилактики правонарушений в молодежной среде 
средствами физической культуры и спорта профильными 
кафедрами вузов МВД Украины .................................................57

Іонова О.М. Рудольф Штайнер у освітньо-культурному  
просторі ........................................................................................60

Коваленко Ю.О. Дослідження рівня сформованості знань, умінь 
і навичок з баскетболу у студентів факультету фізичного 
виховання ....................................................................................64

Кульчицький З.Й. Особливості психологічних показників  
у спортсменів гирьового спорту за різних погодних умов ........67

Курко Я.В. Влияние оздоровительного плавания на показатели 
объективного и субъективного здоровья мужчин .....................70

Лавренюк В.С. Удосконалення силових здібностей студентів  
у навчальному процесі з фізичного виховання .........................74

Лысенко Е.Н., Виноградов В.Е., Сологуб Л.Н. Применение 
внетренировочных средств мобилизационного типа для 
повышения специальной работоспособности спортсменов 
высокого класса в условиях соревнований ..............................77



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

2

Манжуловский В.Н., Мохаммед Али, Лукасевич И.И. Прогностическа роль  факторов риска  
при реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями ................................................................ 85

Мицкан Б.М., Поташнюк І.В. Фізична підготовленість  учнів гімназії як показник фізіологічних резервів  
організму  ................................................................................................................................................................ 88

Міхеєнко О.І. Комплексна методика оцінки рівня здоров’я організму людини  ...................................................... 93

Пархотик И.И., Сельтов Я.Н., Чорний В.В. Физические упражнения в программе восстановительного  
лечения больных с дисфункцией билиарного тракта ....................................................................................... 102

Пітин М.П., Стецькович С.Р.  Спортивні результати провідних спортсменів-п'ятиборців впродовж  
2000-2010 років .................................................................................................................................................... 106

Пруднікова М.С. Дослідження рівня рухових якостей юних велосипедисток 12-13 років, які спеціалізуються  
в БМХ .................................................................................................................................................................... 109

Рощін І.Г. Оцінювання підготовленості висококваліфікованих стрільців-жінок з пневматичного пістолета  ...... 112

Сидорова Т.В. Морфо-функціональні особливості та рухові якості студентів різних спортивних спеціалізацій 116

Скирене В.В. Старт пловца: проблемы, поиски, решения .................................................................................... 119

Сорокіна С.О., Кудряшова Т.І. Мотиваційна зацікавленість жінок 30-50 річного віку до занять оздоровчими 
вправами ............................................................................................................................................................... 123

Kopański Krzystow. Pradolina wisły i jej dopływy jako czynnik stymulujący rozwój turystyki kwalifikowanej wodnej w 
wybranych gminach województwa mazowieckiego ............................................................................................... 126



проблеми фізичного виховання і спорту   № 6  / 2011

3

Гидрокинезотерапия как средство  
физической реабилитации детей дошкольного возраста  

с церебральным параличом спастической формы
Байбуза И.В.

Львовский государственный университет физической культуры

Анотации:
Рассмотрена эффективность воз-
действия физических упражнений 
в воде. Показано динамику разви-
тия функциональных показателей 
кардио-респираторной и мышечно-
суставной систем. В эксперименте 
принимали участие 15 детей до-
школьного возраста с церебральным 
параличом спастической формы. До-
казано, что наиболее существенные 
изменения произошли при оценке по-
казателей динамической силы мышц 
и гониометрии нижних конечностей. 
Опираясь на полученные результаты, 
можно рекомендовать гидрокинезо-
терапию в лечении больных с данной 
патологией.

Байбуза І.В. Гідрокінезотерапія як 
захід фізичної реабілітації дітей 
дошкільного віку з церебральним 
паралічем спастичної форми. Роз-
глянуто ефективність впливу фізичних 
вправ у воді. Показано динаміку розви-
тку функціональних показників кардіо-
респіраторної та м’язово-суглобної сис-
тем. В експерименті приймали участь 15 
дітей дошкільного віку з церебральним 
паралічем спастичної форми. Доказано, 
що найбільш суттєві зміни відбулися при 
оцінки показників динамічної сили та го-
ніометрії нижніх кінцівок. Спираючись на 
отримані результати, можна рекоменду-
вати гідрокінезотерапію в лікуванні хво-
рих з даною патологією.

Baybuza I.V. Hydrokinezotherapy as 
the cause of physical rehabilitation of 
children of preschool age with cerebral 
paralysis of spastic form. In this work is 
considered effective influences of physical 
exercises in water. The dynamics of devel-
opment of functional indexes is shown by 
the kardio-respirator and kinesthesia sys-
tems. In an experiment took part 15 chil-
dren of preschool age with the cerebral pa-
ralysis of spastic form. It is well-proven that 
the most substantial changes happened at 
the estimation of indexes of dynamic force 
of muscles and goniometry of lower limbs. 
Leaning against the got results, it is pos-
sible to recommend a hydrokinezotherapy 
in treatment of patients with this pathology.

Ключевые слова:
гидрокинезотерапия, детский 
церебральный паралич, реабилита-
ция, сила, сустав.

гидрокінезотерапія, дитячий цере-
бральний параліч, реабілітація, сила, 
суглоб.

hydrokinezotherapy, child’s cerebral paraly-
sis, rehabilitation, strength, joint.

Введение.1

Актуальность проблемы детского церебрального 
паралича (ДЦП) связана с увеличением количества 
таких больных. В Украине за последних 12 лет дет-
ская инвалидность выросла на 78% (с 95,7 в 1992г до 
170,4 в 2004г на 10 тыс. дет. населения). Ежегодно 16 
тыс. детей получают статус инвалида, 20% из них – 
заболевания нервной системы, прежде всего ДЦП. На 
2005 год по данным авторов Мартынюк В.Ю. и Зин-
ченко С.М. в Украине количество больных ДЦП со-
ставляло около 30 тыс. человек. Также актуальность 
проблемы возрастает в связи с внедрением в Украине 
с 2007г. новых критериев европейских стандартов вы-
хаживания новорожденных с массой 500г (Всемирная 
организация здравоохранения), что увеличит риск ин-
валидности. 

Организация двигательной активности детей с на-
рушением функций опорно-двигательного аппарата 
вследствие поражения центральной нервной системы 
имеет определенные трудности. Над проблемой орга-
нических поражений нервной системы, в частности 
детского церебрального паралича, сопровождающего-
ся многогранностью клинических проявлений, пато-
физиологических механизмов их развития, тяжестью 
в лечении и реабилитации работало много ученых: 
Ефименко Н.Н., Сермеев Б.С., 1991; Козявкин, В.И., 
Ткаченко С.К., Качмар О.А., Бабадаглы М.А., 1999; 
Пчеляков А.В., 2001; Мартынюк В.Ю., 2005; Семено-
ва К.А., 2007 и многие другие. По данным этих авто-
ров подавляющее количество больных с ДЦП наблю-
дается со спастической формой.

Существуют различные взгляды на лечебный про-
цесс детского церебрального паралича. Важной его 
составляющей является физическая реабилитация, 

© Байбуза И.В., 2011

которая состоит из комплекса лечебных мероприятий, 
включающих различные виды массажа, лечебную 
гимнастику, бальнео- и физиотерапию, нетрадицион-
ные методы (иппотерапия, дельфинотерапия и др.). 
Одним из средств физической реабилитации явля-
ется гидрокинезотерапия – выполнение физических 
упражнений в водной среде. 

Для разработки программы гидрокинезотерапии 
как средства поэтапного формирования двигательных 
навыков у детей с церебральным параличом спасти-
ческой формы не обходимо было выяснить эффектив-
ность воздействия физических упражнений в водной 
среде на функциональное состояние систем организ-
ма ребенка.

Работа выполнена соответственно темы 4.2 «Физи-
ческая реабилитация инвалидов с нарушениями дея-
тельности опорно-двигательного аппарата» Сводного 
плана научно-исследовательской роботы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011-2015 гг. Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить влияние гидроки-

незотерапии на функциональное состояние кардио-
респираторной системы и опорно-двигательного ап-
парата детей дошкольного возраста с церебральным 
параличом спастической формы. Поставленная цель 
достигалась решением следующих задач:

Выявить динамику показателей функционального 
состояния кардио-респираторной системы детей с це-
ребральным параличом в период курса реабилитации.

Изучить изменения показателей функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата у детей с це-
ребральным параличом за период курса реабилитации.

Предоставить практические рекомендации для 
проведения гидрокинезотерапии.
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Организация исследования. 
Реабилитация и исследования проводились на базе 

Херсонского областного центра социальной реабили-
тации детей-инвалидов города Херсон. В эксперимен-
те принимали участие 15 детей дошкольного возраста 
с церебральным параличом спастической формы, из 
них 13 детей со спастической диплегией выражен-
ной формы и 2-е – со спастической тетраплегией. В 
структуре интеллектуальной недостаточности у всех 
исследуемых наблюдалась задержка психоречевого 
развития, недостаточность манипулятивной деятель-
ности и навыков самообслуживания.

Материалы и методы исследования: 
Лечебно-коррекционная работа строилась с уче-

том основных нарушений. Курс гидрокинезотерапии 
состоял из 20 процедур, занятия  проходили 3 раза в 
неделю, продолжительностью 30-40 минут, при тем-
пературе воды +30 – +32 ºС. Упражнения подбирались 
индивидуально с учетом последовательности замены 
одних рефлексов другими и временем формирования 
новых движений. Каждое занятие состояло из подго-
товительной, основной и заключительной части. 

Подготовительная часть включала в себя свобод-
ное пребывание в воде и массаж (5-7мин). Подбира-
лось устойчивое горизонтальное или вертикальное 
положение, которое помогало ребенку расслабиться. 
Массаж, в данном случае необходим для улучшения 
кровообращения, обменных процессов, снижения 
тонического напряжения в мышцах и подготовке ор-
ганизма к работе. Также использовались пассивные 
медленные движения в крупных суставах верхних и 
нижних конечностей для снижения тугоподвижно-
сти. 

Основная часть занятия (20-25мин) включала 
упражнения дыхательной гимнастики, активные дви-
жения, направленные на разработку контрактур и уве-
личение подвижности суставов. При спастических 
формах ДЦП практически не удается усвоить гори-
зонтальное положение тела, которое обеспечивается 
в основном равномерным тонусом мышц, поэтому мы 
уделяли больше внимания упражнениям на рассла-
бление. По ходу привыкания к воде мы постепенно 
переходили к таким упражнениям, которые больные 
не в состоянии выполнить на суше в связи с высоким 
мышечным тонусом. На глубокой воде упражнения 
проводились возле поручня, при этом мы пытались 
достичь правильного положения тела и контроли-
ровали расположение частей тела, так как у многих 
больных происходит непроизвольное сгибание ног в 
тазобедренных и коленных суставах. Для коррекции 
этой позы мы применяли поддержку тела в области 
груди и таза. После выполнения упражнений тонус 
мышц снижался, и подвижность в суставах достигала 
максимальной величины. 

Заключительная часть занятия (5-8мин) включала 
упражнения дыхательной гимнастики для стабилиза-
ции режима дыхания, затем свободный отдых в лю-
бом удобном положении.

При проведении исследования регистрировали 
следующие показатели: частоту сердечных сокра-

щений (ЧСС); артериальное давление (АД); частоту 
дыхательных движений (ЧД); объем грудной клетки 
на вдохе и выдохе (ОГК); силу верхних конечностей 
(СВК) с помощью кистевого эспандера (количество 
раз при полном сжатии) и силу нижних конечностей 
(СНК) – количество приседаний у шведской стенки за 
30 секунд ; гониометрию нижних конечностей.

Измерения показателей кардио-респираторной си-
стемы и силы мышц проводили до курса реабилита-
ции, после первого занятия, до и после 10-го занятия, 
до и после 20-го занятия. Измерения показателей под-
вижности суставов нижних конечностей проводили до 
курса реабилитации, после 1-го занятия и после 20-го 
занятия. При обработке результатов исследования вы-
числяли средние показатели кардио-респираторной и 
мышечной систем, и средние показатели подвижно-
сти суставов. Достоверность различий полученных 
результатов оценивали с помощью t – критерия Стью-
дента. 

Результаты исследований. 
Как показано в таблице  1, показатели кардио-

респираторной системы в состоянии покоя относитель-
но начала и конца курса практически не изменились. 
Это связано с тем, что нагрузка на данную систему 
была незначительная. Но в рамках одного занятия 
ЧСС увеличилась в среднем на 35%. Объем грудной 
клетки до курса на вдохе составлял 56,0±1,9см, на вы-
дохе 53,0±1,7см, вариабельность их 5,6%; после курса 
гидрокинезотерапии – на вдохе 58,0±1,9см, на выдохе 
51,0±3,0см, разница их составила 13,7%; относитель-
но начала и конца курса ОГК на вдохе увеличился на 
3,5%, что связано с увеличением потребления кисло-
рода во время физической нагрузки.

Наиболее существенные изменения при прове-
дении гидрокинезотерапии наблюдались при иссле-
довании показателей силы. Так до курса количество 
сжатий кистевого эспандера левой рукой составляло 
2,6±0,9 раз, после 10-го занятия 3,5±1,0, что на 35% 
больше, а после 20-го занятия 4,2±1,2 раз, что на 
61,5% больше относительно начала курса. Количество 
сжатий правой рукой до курса составило 3,1±1,1 раз, 
после 10-го занятия 4,3±1,2, т.е. увеличилось на 39%, 
а после 20-го – 5,0±1,3 (61,5% ). Данный показатель 
достоверен р <0,01. 

Аналогично изменялась и сила мышц нижних ко-
нечностей, так как до занятий количество приседаний 
составило 7,9±0,9 раз, после 10-го занятия – 9,9 ± 
1,0 раз, увеличившись на 25%, а после 20-го занятия 
10,8±1,0 раз, то есть на 36%, p <0,01. 

Как показано в таблице  2 наблюдали некоторую 
тенденцию улучшения подвижности в тазобедренных 
и коленных суставах. Так, сгибание тазобедренного 
сустава левой ноги до курса реабилитации в среднем 
составляло 85,0±7,1°, после 1-го занятия увеличилось 
до 89,8±7,2° (4,9%), а – показатель составил 90,0±7,5° 
градусов, что на 5,8% больше относительно показате-
ля до курса. Сгибание тазобедренного сустава правой 
ноги до курса составило 86,0±6,8°, а после 1-го заня-
тия – 90,2±6,9°, что на 4,3% больше; после курса пока-
затель увеличился на 5,8% , т.е составил 9,1± 7,0°. От-
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Таблица 1
Показатели средних значений кардио-респираторной системы и мышечной силы у детей  

с церебральным параличом спастической формы на занятиях гидрокинезотерапии (при n=15)

Показатели АДС АДД ЧСС ЧДД ОГК
вдох

ОГК
выдох

СВК
левой

СВК
правой СНК

Ед.  
измерен

мм.рт.
ст.

мм.рт
ст. уд/мин раз см см раз раз раз

До курса
реабилит. 107±2,8 60±1,7 74±1,2 22±0,8 56±1,9 53±1,7 2,6±0,9 3,1±1,1 7,9±0,9

После 1
занятия 114±3,0 61±2,2 100±2,3* 38±1,2 56±1,8 53±1,7 2,7±1,0 3,2±1.1 8,7±1,0

До 10 за-
нятия 107±2.8 59±1,9 73±1,2 22±0,7 57±1,9 53±1,7 3,3±1,0 4,0±1,1 8,6±1,0

После 10 
занятия 114±3,0 60±2,0 101±2,1* 38±1,3 58±1,9 53±1,7 3,5±1,0 4,3±1,2 9,9±1,0

До 20 за-
нятия 107±2,8 60±2,0 73±1,2 22±0,7 58±1,9 53±1,7 3,9±1,2 4,8±1,3 9,9±0,9

После 20 
занятия 115±2,7 61±1,9 99±2,3* 37±1,2 58±1,9 51±3,0 4,2±1,2 5,0±1,3 10,8±1,0*

Примечание: *p<0,05 относительно исходного состояния

ведение тазобедренного сустава левой ноги до курса 
составляло 13,6±1,3°, после 1-го занятия – 13,9±1,4°, 
т.е. на 2,2% больше, а после реабилитации показатель 
увеличился до 15,1±1,47°, что на 11% больше, относи-
тельно показателя до курса. Отведение тазобедренно-
го сустава правой ноги до курса составляло 13,9±1,3°, 
а после 1-го занятия – 14,4±1,4°, на 3,5% больше; по-
сле курса наблюдалось его увеличение до 16,1±1,4°, 
т.е на 18,3% больше относительно начала курса. При-
ведение тазобедренного сустава левой ноги до курса 
составляло 21,3±2,1°, после 1-го занятия -21,9±2,2°, 
т.е на 2,8% больше, а после курса увеличилось до 
7,5%, т.е. 22,9±2,1° относительно показателя до курса 
реабилитации.

Изменение показателя коленного сустава при сги-
бании незначительное. Так, до курса реабилитации 
сгибание коленного сустава левой ноги составляло 
103,0±6,3°, а после 20-го занятия –108,7±6,23°, т.е. 
увеличилось на 5,5%, а сгибание коленного сустава 
правой ноги увеличилось от 104,1±5,9° до 109,6±6,13° 
(4,8%).

Как показано в таблице 3 также наблюдали неко-
торую тенденцию улучшения подвижности в голе-
ностопных суставах. Так, разгибание голеностопно-
го сустава левой ноги до курса было равно 7,9±1,5°, 
после 1-гозанятия показатель не изменился, а после 
курса реабилитации увеличился до 9,1±1,4°, т.е. на 
15%  относительно показателя до курса. Разгибание 
сустава правой ноги до курса реабилитации состав-
ляло 6,6±1,3°, после 1-й процедуры практически не 
изменилось – 6,9±1,3° (0,5%), а после курса показа-
тель увеличился до 8,0±1,2° (21,6%). Сгибание голе-

ностопного сустава левой ноги до курса – 20,1±3,0°, 
после 1-го занятия – 20,5±3,1°, на 1,9%, а после 20-го 
занятия увеличилось до 22,5±3,2° (12%). Сгибание 
сустава правой ноги до курса составляло 19,9±2,6°, 
после 1-го занятия – 20,5±2,6° (3%), а после курса 
увеличилось до 22,2±2,7° (11,5%). Отведение голе-
ностопного сустава левой ноги составляло 12,1±2,1°, 
а правой 12,3±2,4°, после 1-го занятия показатели 
не изменились, а после курса отведение левой но-
гой увеличилось до 12,9±2,1° (6,6%), а правой – до 
13,1±2,5° (6,5%). Приведение голеностопного сустава 
левой ноги до курса составляло 11,6±1.7°, а правой – 
11,1±1,7°; после 1-го занятия показатели не измени-
лись, а после 20-го наблюдалось увеличение объема 
движений: левой ногой до 12,4±1,5° (6,8%), а правой 
– до 12±1.6° (10%).

Такая вариабельность изменений показателей, ве-
роятно, была связана со снижением тугоподвижности 
суставов нижних конечностей, а значит с увеличени-
ем объема активных движений. 

Выводы.
Под влиянием лечебного плавания изменения в 

кардио-респираторной системе происходили только 
в рамках одного занятия: АД, ЧСС, ЧДД имели тен-
денцию к увеличению относительно начала до конца 
занятия, где ЧСС увеличивалась на 35% (100±2,3) p 
<0,05. Объем грудной клетки на вдохе к концу курса 
реабилитации имел тенденцию к увеличению.

Наиболее существенные изменения произош-
ли при изменении показателей динамической силы 
мышц верхних конечностей: сила мышц левой руки 
увеличилась на 61,5% (4,2±1,2) p <0,01, сила мышц 
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правой руки увеличилась на 61,2% (5,0±1,3) p <0,01. 
Аналогично изменилась, т.е. увеличилась, дина-
мическая сила мышц нижних конечностей, на 36% 
(10,8±1,0) p<0,01. Показатели подвижности суставов 
нижних конечностей в среднем увеличились на 5,8% 
(90±7,5) – 21,6% (8,03±1,2) p <0,01.

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют об эффективности применения гидроки-
незотерапии в комплексе физической реабилитации 
и дают основание рекомендовать ее для физической 
реабилитации детей дошкольного возраста, больных 
церебральным параличом спастической формы. 

Дальнейшие исследования будут проведены в на-
правлении изучения других проблем физической реа-
билитации больных с церебральным параличом.
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Таблица 2
Показатели подвижности суставов у детей с церебральным параличом спастической формы,  

которые занимаются гидрокинезотерапией (n=15)

Показа-
тели

Тазобедренный сустав (°) Коленный сустав (°)

сгибание отведение приведение сгибание

левый правый левый правый левый правый левый правый

До курса 85,0
±7,1

86,0
±6,8

13,6
±1,3

13,9
±1,3

21,3
±2,1

21,0
±2,5

103,0
±6,3

104,1
±5,9

После
1-го

занятия

89,8
±7,2

90,2
±6,9

13,9
±1,4

14,4
±1,4

21,9
±2,2

21,8
±2,7

107,9
±6,3

107,9
5,3±

После
курса

90,0
±7,5**

91,0
±7,0**

15,1
±1,4**

16,1
±1,4**

22,9
±2,1**

22,5
±2,6**

108,7
±6,2**

109,6
±6,1**

Примечание: * *p<0,01 относительно исходного состояния
Таблица 3

Показатели подвижности суставов у детей с церебральным параличом спастической формы,  
которые занимаются гидрокинезотерапией (n=15)

Показатели Голеностопный сустав (°)

разгибание сгибание отведение приведение

левый правый левый правый левый правый левый правый

До курса 7,9
±1,5

6,6
±1,3

20,1
±3,0

19,9
±2,6

12,1
±2,1

12,3
±2,4

11,6
±1,7

11,1
±1,7

После 1-го
занятия

7,9
±1,5

6,9
±1,3

20,5
±3,1

20,5
±2,6

12,1
±2,1

12,3
±2,4

11,6
±1,7

11,1
±1,7

После курса 9,1
±1,4**

8,0
±1,2**

22,5
±3,2**

22,2
±2,7**

12,9
±2,1*

13,1
±2,5**

12,4
±1,5**

12,3
±1,6**

Примечание: * *p<0,01 относительно исходного состояния
                          *p<0,05 относительно исходного состояния
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Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять  
для осіб з гіперхолестеринемією

Бочкова Н.Л.
Національний технічний університет України «КПІ»

Анотації:
За результатами власних дослі-
джень та даних наукової літератури 
досліджувалась значущість гіпер-
холестеринемії як фактора ризику 
серцево-судинних захворювань, 
визначалась питома вага різних 
фракцій в атерогенному зрушенні 
ліпідів. Вивчались питання впливу 
занять фізичними вправами на об-
мін ліпопротеїдів різних фракцій, 
взаємозв’язку спрямованості, інтен-
сивності, об’єму фізичних наванта-
жень та рівня антиатерогенних ліпо-
протеїдів високої щільності, впливу 
вихідного рівня ліпідного обміну на 
його динаміку. Приведені дані об-
стеження 43 осіб з різним рівнем 
індексу атерогенності за показни-
ками фізичної працездатності та 
ліпідного обміну. За результатами 
дослідження наведено обґрунту-
вання спрямованості, раціональної 
тривалості, об’єму фізкультурно-
оздоровчих занять.

Бочкова Н.Л. Обоснование параметров 
физкультурно-оздоровительных заня-
тий для лиц с гиперхолестеринемией. 
По результатам собственных исследований 
и данных научной литературы исследо-
валась значимость гиперхолестеринемии 
как фактора риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, определялся удельный вес 
разных фракций в атерогенном сдвиге 
липидов. Изучались вопросы влияния за-
нятий физическими упражнениями на об-
мен липопротеидов разных фракций, вза-
имосвязи направленности, интенсивности, 
объема физических нагрузок с уровнем 
антиатерогенных липопротеидов высокой 
плотности, влияния исходного уровня ли-
пидного обмена на его динамику. Приведены 
данные обследования 43 человек с разным 
уровнем индекса атерогенности по пока-
зателям физической работоспособности и 
липидного обмена. По результатам иссле-
дования дано обоснование направленнос-
ти, рациональной длительности, объема 
физкультурно-оздоровительных занятий. 

Bochkova N. L. Ground of parameters 
of athletic-health employments for 
persons with giperholesterinemia. 
On results of own researches and data 
of scientific literature meaningfulness 
of giperholesterinemia was investigated 
as a risk of cardiovascular diseases fac-
tor, the specific weight of different fac-
tions was determined in the atherogenic 
change of lipids. The questions of influ-
ence of employments physical exercises 
were studied on the exchange of lipids of 
different fractions, intercommunication of 
orientation, intensity, volume of physical 
activities with the level of antiatherogenic 
lipids of high-density, influences of initial 
level of lipid exchange on his dynamics. 
These inspections over of 43 persons 
are brought with the different level of 
index of atherogenic on the indexes of 
physical capacity and lipid exchange. On 
results research the ground of orienta-
tion, rational duration, volume of athletic-
health employments is given. 

Ключові слова:
гіперхолестеринемія, індекс ате-
рогенності, обґрунтування, пара-
метри, фізкультурно-оздоровчі за-
няття, фізичні навантаження. 

гиперхолестеринемия, индекс атеро-
генности, обоснование, параметры, 
физкультурно-оздоровительные занятия, 
физические нагрузки.  

giperholesterinemia, index of atherogen-
ic, ground, parameters, athletic-health 
employments, physical activities.

Вступ. 1

Більшість епідеміологічних досліджень свідчить 
про те, що гіперхолестеринемія є фактором ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань і смертності 
[2, 3, 4, 7]. Половина летальних випадків з причини 
серцево-судинних захворювань пов’язані з ішемічною 
хворобою серця. Це захворювання найчастіше є 
мультифакторним, хоча описані і моногенні форми. 
У патогенезі ішемічної хвороби серця, інфарктів 
міокарда провідна роль належить атеросклерозу, 
який у значній частині випадків є результатом 
порушень синтезу і обміну різних ліпопротеїдів [3]. 
За даними Фремінгемського дослідження [11]  в осіб 
з гіперхолестеринемією захворюваність на ішемічну 
хворобу серця (ІХС) у 3,5 рази вища, ніж в осіб з 
нормоліпідемією. При цьому прогностичне значення 
рівня ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) втричі 
вище, ніж рівня ліпопротеїдів низької щільності 
(ЛПНЩ) або ліпопротеїдів дуже низької щільності 
(ЛПДНЩ). Разом з цим [11]  найбільш інформативним 
показником є не абсолютний вміст ліпідів та їх фракцій, 
а відношення вмісту загального холестерину до вмісту 
ЛПВЩ, яке називається індексом атерогенності (ІА). 
Часті порушення ліпідного обміну [6, 7], високий 
зв’язок гіперхолестеринемії з серцево-судинними 
захворюваннями [2, 4] свідчать про необхідність 
корекції порушень ліпідного обміну. 

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут».

© Бочкова Н.Л., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є дослідження 

параметрів фізкультурно-оздоровчих занять, що 
впливають на рівень індексу атерогенності в осіб з 
гіперхолестеринемією. Використовувались наступні 
методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-
методичної літератури, клініко-фізіологічні методи, 
методи математичної статистики. За показниками 
фізичної працездатності, ліпідного обміну обстежено 
43 особи обох статей у віці 20-59 років. Визначались: 
максимальна фізична працездатність (PWCmax, Вт/кг), 
максимальне споживання кисню (МСК, мл/хв·кг-1), 
вміст загального холестерину (ЗГ, мг%), тригліцеридів 
(ТГ, мг%), ліпопротеїдів високої щільності (мг%), 
індекс атерогенності (ум. од.). За величиною індексу 
атерогенності досліджувані були поділені на три 
групи – у першій групі (n=12) індекс атерогенності 
був до 5 ум.  од., у другій (n=18) – від 5 до 6 ум. од., 
у третій (n=13) – більше 6 ум. од. Проводився коре-
ляційний аналіз між показниками фізичної працездат-
ності, МСК та рівнем ЗХ, ЛПВЩ, ТГ, ІА.

Результати дослідження.
За результатами досліджень вплив фізичних на-

вантажень  на рівень ЛПВЩ визначається багатьма 
параметрами. Показано, що ступінь підвищення рів-
ня антиатерогенних ЛПВЩ залежить від тижневого 
об’єму бігових навантажень – при об’ємі 54 км на 
тиждень у бігунів   відмічається підвищення рівня  
ЛПВЩ на 49% [14]. Характерно, що спрямованість 
фізичних вправ неоднаково впливає на рівень та ха-
рактер змін ліпідного обміну. Найбільше підняття 
рівня ЛПВЩ відмічається у спортсменів з високим 
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об’ємом аеробного навантаження [10, 15] і практич-
но не підвищується рівень ЛПВЩ у спортсменів з 
переважаючим анаеробним навантаженням. Багато-
факторний регресійний аналіз [9] також показав, що 
швидкість бігу краще корелює з рівнем ЛПВЩ, ніж 
з іншими факторами ризику, такими як куріння, ожи-
ріння. Ці дані свідчать про тісний зв'язок між об’ємом 
і інтенсивністю виконуваних вправ і рівнем ЛПВЩ. 
Кореляційний аналіз встановив достовірні коефіці-
єнти між тижневим об’ємом навантажень і рівнем 
ліпопротеїдів: від 0,41 до 0,62 [9]. Коефіцієнт коре-
ляції між максимальною аеробною здатністю і рівнем 
ЛПВЩ дорівнює 0,41 в осіб, які пробігають не менше 
35 кілометрів на тиждень [9]. Деякими авторами на 
підставі проведених досліджень [8, 13] зроблено при-
пущення, що заняття, які підвищують фізичну пра-
цездатність до 70-80% від належних вікових значень, 
сприятимуть нормалізації ліпідного обміну. В залеж-
ності від вихідного функціонального стану, за умов 
систематичних занять, такий рівень фізичної працез-
датності досягається за 6-12 місяців тренувань. До-
слідження вмісту холестерину і його фракцій в осіб, 
які були нерухомі у зв’язку з травмою, виявило значне 
зниження ЛПВЩ [12]. Концентрація ЛПВЩ дорівню-
вала  у малорухомих чоловіків 31,4±5,0 мг%, у контр-
ольній групі – 45,7±8,1 мг%, у жінок – 33,7±8,1 мг%  
та 59,6±11,6 мг% відповідно [12].  

Нашими дослідженнями [1, 5] та дослідженнями ін-
ших авторів [4, 14] показано, що атерогенне зрушення 
ліпідів сполучається з  низькою фізичною працездатніс-
тю, і найбільші відхилення у ліпідному обміні виявлені 
в осіб з рівнем фізичної працездатності менше ніж 60% 
від належної вікової норми (табл.1) Разом з цим пока-
зано [5], що між рівнем ліпідного обміну та об’ємом 
добової рухової активності існує обернена залежність. 
Так, коефіцієнти кореляції між добовим об’ємом ру-
хової активності і такими показниками, як загальний 
холестерин (ЗХ), ЛПНЩ, індекс атерогенності, дорів-
нюють, відповідно, -0,323, -0,338, -0,424 [5].

Вельми суттєво, що динаміка ліпідного обміну 
знаходиться у значній залежності від його вихідного 
рівня. Про це свідчать величини коефіцієнтів коре-
ляції між вихідним рівнем і зрушенням загального 
холестерину, тригліцеридів, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ІА, які 
дорівнювали, відповідно, 0,515, 0,616, 0,629, -0,576, 

0,896. У той же час коефіцієнт кореляції між зрушен-
нями рівнів ліпідів і об’ємом занять без урахування 
вихідного рівня не перевищував -0,272 [5]. Нормалі-
зація ліпідного обміну можлива в процесі [1] реалі-
зації загальних задач. Це підтверджується наявністю 
прямого зв’язку між максимальною фізичною пра-
цездатністю з рівнем ЛПВЩ та зворотнього зв’язку 
з ІА, і свідчить про можливість немедикаментозного 
зниження атерогенності і підсилення анти-ризик-
факторів розвитку серцево-судинних захворювань фі-
зичними вправами в умовах фізкультурно-оздоровчих 
занять. Але оскільки нормальні значення окремих по-
казників ліпідного обміну зустрічаються у більшості 
випадків в осіб з рівнем фізичної працездатності, від-
повідним належним віковим значенням, тому для до-
сягнення цього рівня необхідне тривале застосування 
засобів фізичної культури, з послідовним та поступо-
вим  використанням різних її видів: реабілітаційної, 
рекреаційної фізичної культури, кондиційного трену-
вання, загальної фізичної підготовки, базового спор-
ту. У зв’язку з цим стають зрозумілими дані окремих 
авторів, які не отримали позитивних зрушень ліпідно-
го обміну при нетривалих (менше 6 місяців) заняттях 
фізичними вправами.

В осіб з ризиком розвитку серцево-судинних за-
хворювань відмічається зниження рівня ЛПВЩ.  
Оскільки є пряма залежність між зрушенням ЛПВЩ 
під впливом занять фізичними вправами та їх вихід-
ним рівнем, розширення рухової активності за раху-
нок включення фізкультурно-оздоровчих занять має 
зменшити атерогенне зрушення ліпідів. При цьому 
оптимальний ефект, що проявляється у збільшенні 
рівня антиатерогенних ЛПВЩ і зниженні індексу ате-
рогенності в осіб з гіперхолестеринемією, спостеріга-
ється при комплексному використанні вправ аеробної 
і аеробно-анаеробної спрямованості. Оскільки остан-
ній вид вправ характеризується високою інтенсивніс-
тю навантажень, доцільним є облік індивідуальних 
рівнів гранично-припустимих навантажень з метою 
запобігання негативних наслідків.

Висновки.
1.Атерогенне зрушення ліпідів супроводжується зни-

женням рівня фізичної працездатності; найбільші 
відхилення у ліпідному обміні виявлені в осіб з рів-
нем фізичної працездатності менше ніж 60% від на-
лежної вікової норми.

Таблиця 1
Показники фізичної працездатності та ліпідного обміну в осіб з різним рівнем індексу атерогенності 

Показники

Індекс атерогенності

Р1-2 Р1-3 Р2-3
ІА≤5, 
n=12

5<ІА≤6
n=18

ІА>6
n=13

PWCmax, Вт/кг 2,7±0,05 2,18±0,04 1,84±0,03 <0,05 <0,05 <0,05
МСК, мл/хв·кг-1 31,80±1,00 28,40±1,30 21,20±1,30 >0,05 <0,05 >0,05
Загальний холестерин, мг% 222,6±14,50 228,1±15,8 264,8±12,3 >0,05 <0,05 <0,05
Тригліцериди, мг% 152,3±21,9 154,5±15,4 163,6±13,3 >0,05 >0,05 >0,05
ЛПВЩ, мг% 52,0±2,70 45,7±2,5 44,4±4,0 >0,05 <0,05 >0,05
ІА, ум. од 4,29±0,36 5,26±0,50 6,64±0,75 >0,05 <0,05 >0,05
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2.Підвищення рівня антиатерогенних ліпопротеїдів 
високої щільності досягається тривалим застосу-
ванням засобів фізичної культури. Доцільно послі-
довно та поступово використовувати реабілітаційні, 
рекреаційні засоби  фізичної культури, кондиційно-
го тренування, загальної фізичної підготовки, базо-
вого спорту.

3.Комплексне використання фізичних вправ аеробної 
і аеробно-анаеробної спрямованості сприяє збіль-
шенню рівня антиатерогенних ліпопротеїдів висо-
кої щільності, зниженню індексу атерогенності в 
осіб з гіперхолестеринемією.

4.Заняття з комплексним використанням фізичних 
вправ аеробної і аеробно-анаеробної спрямованості 
необхідно проводити з урахуванням індивідуальних 
рівнів гранично-припустимих навантажень з метою 
запобігання негативних наслідків.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку подальшого дослідження проблеми до-
зування фізичних навантажень в заняттях оздоровчої 
спрямованості для осіб з гіперхолестеринемією.
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Технологическая модель обеспечения преемственности 
физического воспитания личности старшеклассника, студента

Вовк В.М.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Анотации:
Рассмотрены теоретические основы 
и компоненты на которых построена 
технологическая модель обеспечения 
преемственности физического вос-
питания личности старшеклассника, 
студента. Доказано, что эффективный 
процесс преемственности физичес-
кого воспитания невозможен без по-
строения технологических моделей. 
Установлено, что технологическая 
модель является механизмом ре-
ализации учебно-воспитательного 
процесса и объектно-субъектного 
преобразования личности на всех 
этапах непрерывного физического 
воспитания.  

Вовк В.М. Технологічна модель забез-
печення наступності фізичного вихо-
вання особистості старшокласника, 
студента. Розглянуто теоретичні основи 
та компоненти на яких побудована техно-
логічна модель забезпечення наступнос-
ті фізичного виховання особистості стар-
шокласника, студента. Доведено, що 
ефективний процес наступності фізич-
ного виховання неможливо без побудови 
технологічних моделей. Встановлено, 
що технологічна модель є механізмом 
реалізації навчально-виховного процесу 
і об’єктно-суб’єктного перетворення осо-
бистості на всіх етапах безперервного 
фізичного виховання.

Vovk V.M. Technological pattern of sup-
porting continuity in physical educa-
tion of students’ personality. Theoreti-
cal approaches grounds and components, 
on which technological pattern of support-
ing of continuity in physical education of 
senior pupil and students’ personality 
are considered. It is proved that effective 
process of continuity in physical educa-
tion is impossible without construction of 
patterns. It is ascertained that technolo-
gies pattern is a mechanism of realization 
in teaching process and object-subject 
of the transformation to personalities on 
base of the physical education.

Ключевые слова:
личность, старшеклассники, 
студенты, модель, компоненты, 
преемственность физического вос-
питания. 

особистість, старшокласники, студен-
ти, модель, компоненти, наступність 
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Введение.1

Моделирование как научно-практический метод 
широко применяется в теории и практике физического 
воспитания. Моделирование – одна из основных катего-
рий познания, на нем базируется любой метод научного 
исследования, как теоретический, так и практический. 
Моделирование – процесс построения, изучения и ис-
пользования моделей для определения и уточнения ха-
рактеристик и оптимизации какого-либо процесса [7]

Как отмечено в научной литературе, система фи-
зического воспитания, базирующаяся на стимулиро-
вании, побуждающая, а не принуждающая личность, 
ориентируется на ее внутренние возможности и спо-
собна превратить человека из объекта воздействия пе-
дагогов в субъект собственного физического развития 
и нравственного самосовершенствования [5].

 «Переход к креативно-педагогической образова-
тельной модели нуждается в пересмотре традицион-
ного отношения к структуре, содержанию и органи-
зации физического воспитания в ВУЗе в контексте 
трансформации современного общества», – пишет 
Н.Турчина [10, c. 142]. 

Эффективный процесс физического воспитания 
невозможен без построения моделей. Для того чтобы 
выделить характер воздействий, необходимо предва-
рительно определить возможные реакции организма 
школьника, студента, их влияние на результат и то, на-
сколько они эффективны при повторном применении 
для достижения планируемых показателей. Все компо-
ненты физического воспитания можно рассматривать 
как познавательные системы, обладающие способно-
стью воспринимать внешние воздействия, выделять 
из них информацию различного уровня сложности и 
запоминать в виде моделей. На наш взгляд в практике 
физического воспитания учащейся молодежи  модели-
рованию как научно-практическому методу уделяется 
недостаточно внимания. Кроме наших исследований 
[2], известно немного работ, посвященных этому во-
просу [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
© Вовк В.М., 2011

Работа выполнена согласно плана НИР Восточ-
ноукраинского национального университета имени 
Владимира Даля.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – разработать и эксперимен-

тально проверить технологическую модель обеспе-
чения преемственности физического воспитания 
личности старшеклассника, студента, как программу 
совершенствования учебно-воспитательного процес-
са в средней и высшей школах.

Методы и организация исследования. Во время 
исследования использовались следующие методы: 
анализ, синтез, обобщение, тестирование, педагоги-
ческий эксперимент. Опытно-экспериментальная ра-
бота, проводилась в течении десяти лет на базе Вос-
точноукраинского национального университета им. 
В.Даля,   многопрофильного лицея, средних общеоб-
разовательных школ № 8, 20, 26, 36 города Луганска.

Результаты исследований.
На основе анализа научных исследований отече-

ственных ученых по вопросам моделирования физи-
ческого воспитания учащейся молодежи нами была 
разработана технологическая модель обеспечения 
процесса преемственности физического воспитания 
личности старшеклассника, студента (рис.1), где в со-
ответствии с основными положениями диалектики и 
последовательностью системного развития современ-
ной цивилизации предусматривается четыре этапа: 
возникновение, становление, зрелость и преобразова-
ние, и три компонента обозначены нами как объект-
ные, субъектно-функциональные и субъектные фазы.

Возникновение – этап который включает в себя исхо-
дное физическое состояние, анализ развития  внутрен-
ней позиции, Я– концепция, возникающих трудностей в 
учебно-воспитательном процессе, адаптация учащего-
ся к каждому классу (курсу), разрешение противоречия 
между уже состоявшимся переходом в новый статус, в 
новые условия обучения и физического воспитания и 
еще продолжающейся подготовкой к реализации воз-
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никших педагогических установок личностью в новой 
ситуации физического воспитания.

Становление – этап реализации содержания пре-
емственности физического воспитания, которое не 
мыслится без методов, связанных с применением пе-
дагогических средств – слова  и сенсорно-образных 
воздействий  («наглядности»). Учитывая это, следует 
охарактеризовать в целом как специфические, так и 
другие методы, органически включаемые в учебно-
воспитательный процесс. Одну из важнейших основ 
всех методов физического воспитания составляет из-
бираемый способ регулирования нагрузки и порядок 
сочетания её с отдыхом.  Успех в решении поставлен-
ных задач гарантируется при умелом применении все-
го комплекса научно и практически оправданных ме-
тодов с учетом особенностей используемых средств, 
контингента занимающихся и условий занятий. Ав-
торские программы преемственности физического 
воспитания являются одними из важнейших состав-
ляющих технологической модели, которые построены 
на компьютерных технологиях, где осуществляется 
диагностика, коррекция, рейтинг физических качеств 
и способностей, контроль отстающих звеньев орга-
низма занимающихся физическими упражнениями.

Зрелость – этап разрешения противоречия между 
уже наступившей фазой физического развития лично-
сти и готовностью к самостоятельному выполнению 
физкультурно-спортивных функций в новых условиях  
(класса, группы, спортивной секции). Сотрудничество 
с педагогами в позитивном разрешении противоречий 
между особенностями нового и старого в учебно-
воспитательном процессе, сознательном преодолении 
трудностей в физическом развитии – главный признак 
активной внутренней позиции личности, позитивной  
Я – концепции.

Преобразование – этап разрешения противоречий 
между особенностями новой и предыдущей фазой 
физического развития личности. В соответствии с це-
лями учебных заведений школьники становятся сту-
дентами, студенты – специалистами. Каждый после-
дующий этап учебно-воспитательного процесса (фаза 
развития личности) преемственно включает в себя со-
держание предшествующих этапов. И вместе с этим 
каждый этап  (фаза развития) процессуальные, т.е. 
содержат динамические компоненты в соответствии с 
отмеченной выше последовательностью системного, 
всестороннего и гармонического развития личности. 
Эти компоненты являются объектными, субъектно-
функциональными и субъектными фазами.

В представленной технологической модели преем-
ственность физического воспитания рассматривается, 
как процесс. Этот процесс направлен на формирова-
ние  воспитуемого в качестве субъекта физического 
воспитания, самовоспитания, самообразования и са-
мореализации позитивной  Я – концепции.

Объектная фаза. Её цель – формирование активной 
позиции личности в овладении новыми знаниями, уме-
ниями, физическими упражнениями в физкультурно-
спортивной деятельности. Выдвижение перед студен-
том стимулирующих перспективных целей: ближней 
– самоуправлении в новой социальной роли; средней 
– освоение функций студента, что позволит участво-
вать в многообразной, интересной жизни вуза; конеч-

ной – овладение социально значимой и увлекательной 
профессией. Оказание первокурсникам многосторон-
ней помощи в разрешении противоречия между новы-
ми условиями, установками, требованиями вузовской 
учебы и физической подготовки, отсутствием опыта 
студенческой жизни. Мотивация основных задач дея-
тельности и поведения, при которых это противоре-
чие  может успешно разрешаться, принося студентам 
чувство удовлетворения. Ориентация студентов на 
основной вид деятельности: освоение условий, уста-
новок, форм учебно-воспитательного и тренировочно-
го процесса на основе повышения культуры умствен-
ного и физического труда, самостоятельной работы, 
самообразования, самовоспитания и самореализации 
«реального я». Разъяснение функций различных форм 
обучения и физического воспитания в вузе, принци-
пиально иного места и значения самостоятельной ра-
боты по сравнению со школой. В развитии активной 
позиции первокурсника важную роль играет особый 
комплекс психолого-педагогического влияния препо-
давателя физического воспитания. Реализация принци-
па «сквозного», (преемственного) преподавания вузов-
ских дисциплин, сознательного отношения к учебному 
и тренировочному процессу в целом на основе логики 
учебно-воспитательного и тренировочного процесса 
кафедры, факультета как фактора связи всех препо-
даваемых на первом курсе дисциплин с будущей про-
фессиональной деятельностью. Развитие нравственно-
психологического, педагогического микроклимата в 
группе, на курсе, факультете как фактора, стимулирую-
щего духовные контакты студентов-первокурсников с 
преподавателями, кураторами, тренерами, старшекурс-
никами. Учет их интересов, потребностей, запросов 
и трудностей, создание хороших условий для занятий 
физическими упражнениями.

Субъектно-функциональная фаза. Знакомство сту-
дентов с их основными функциями и видами деятельно-
сти, в которых данные функции реализуются. Особен-
ности вузовских условий осуществления этих функций 
в отличие от школьных в их преемственности. Проти-
воречие: между информационным восприятием предъ-
явленных требований, репродуктивной информацией о 
вузовских условиях учебно-воспитательного процесса 
и необходимостью действовать самостоятельно и доби-
ваться поставленных целей и задач. Основной тип дея-
тельности: освоение функций, форм и способов их реа-
лизации. Студент – объект освоения новых функций и 
субъект отношения к ним. В этой фазе особое значение 
приобретает организация общей жизнедеятельности 
студента, дальнейшее оснащение его не только соот-
ветствующей информацией, но и умениями, навыками, 
полноценного выполнения своих функций. На первом 
курсе необходима, как известно, целенаправленная 
помощь начинающим студентам в формировании ак-
тивной жизненной позиции, в овладении технологией 
физического развития основных физических качеств 
и приобщению к здоровому образу жизни. Если объ-
ектная фаза предполагает главным образом их осна-
щение необходимой информацией, создание новых 
установок, включение в новые виды деятельности, то 
данная фаза переориентирует студента на освоение, 
относительно самостоятельное выполнение новых 
функций.



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

12

Рис.1. Технологическая модель обеспечения процесса преемственности  
физического воспитания  старшеклассника, студента

Субъектная фаза. Она предполагает не только 
освоение функций студента, но главным образом са-
мостоятельную их реализацию в различных видах де-
ятельности, в проявлении прав, выполнении обязанно-

стей, в сотрудничестве с преподавательским составом 
вуза по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса. Противоречие: между продолжающейся 
стадией адаптации студента, когда он все еще  в боль-
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шей мере объект учебно-воспитательного и трениро-
вочного процесса, и необходимостью относительно 
самостоятельного выполнения своих функций. Важно 
создание условий, при которых первокурсники могут 
результативно использовать свои права, реализовать 
возрастающие возможности «настоящего» студента. 
В целом для этой фазы характерны зрелость студента 
в стадии адаптации и его преобразование в полноцен-
ного студента. Он способен теперь уже не только осва-
ивать вузовские условия быта, учебы, физкультурно-
спортивной деятельности, но и участвует в реализации 
основных задач учебно-воспитательного процесса. 

Указанная технологическая модель использовалась 
нами в исследовании проблемы преемственности физиче-
ского воспитания на стыке средней и высшей школы. Она 
позволяет выявить и уточнить динамические компонен-
ты педагогических явлений, инвариантные для работы со 
старшеклассниками и студентами младших курсов.

Модель помогает обнаруживать диалектическую 
связь этапов учебно-воспитательного процесса, в ко-
тором реализован принцип преемственности и стадии 
развития позиции старшеклассника и студента. Воз-
никает основа взаимопонимания и взаимодействия 
с учащимися, гуманизации учебно-воспитательного 
процесса. При этом преемственность предстает в виде 
целостного процесса на уровне старших классов и ра-
боты на младших курсах вуза.

В рассмотрении системного взаимодействия эта-
пов учебно-воспитательного  процесса, стадий разви-
тия внутренней позиции личности, модель позволяет 
изучать и уточнять «невидимые» педагогические яв-
ления и факторы их развития.

Модель привлекает внимание не только к про-
грессивно развивающимся компонентам учебно-
воспитательного процесса, но и к профилактике его 
регрессивных начал, что стимулирует развитие актив-
ной позиции личности, позитивной  Я – концепции.

Таким образом, технологическая модель служит 
средством, основой и программой осуществления, со-
вершенствования преемственности физического вос-
питания на стыке средней и высшей школы.

Выводы.
Использование предложенной технологической 

модели в различных звеньях непрерывного образова-
ния и физического воспитания Министерства обра-
зования и науки Украины с целью осуществления их 
преемственности позволит решить:

общие задачи преемственности образования и фи-• 
зического воспитания опережающая (на прогности-
ческой основе и обратной связи) подготовка к про-
должению образования, профессиональному росту, 
физическому развитию, обогащающее влияние по-
следующего звена на предыдущее;
общее по сути основное противоречие, которое • 
условно можно обозначить формулой: противо-
речие между «еще» и «уже», «уже» и «еще», речь 
идет о взаимодействии различных институтов не-
прерывного образования и физического воспитания 
в конкретных условиях: например, старшеклассник 
еще учится в школе, но его уже надо готовить к 
обучению в вузе, к общественно-полезной деятель-
ности, студент первого курса высшего учебного за-
ведения уже находится в новых условиях обучения 

(физического воспитания), к которым он еще готов 
лишь предварительно; 
постоянство происходящих изменений на стыках всех • 
звеньев непрерывного образования и физического 
воспитания, в каждом случае перехода с одной ступе-
ни образования и физического воспитания на другую 
изменяется или преобразуется статус обучающихся, 
задачи, установки, требования обучения и физическо-
го воспитания, учебные планы, содержание, формы, 
методы учебно-воспитательного процесса, профес-
сиональная квалификация педагогов и т.д.;
для всех подсистем непрерывного образования и фи-• 
зического воспитания едина последовательность раз-
вития: возникновение, становление, период зрелости 
и преобразования. Общность компонентов создает 
методологическую основу для анализа (синтеза) 
взаимодействия между этапом преемственности и 
стадией развития внутренней позиции, Я-концепции, 
компетентностного подхода к объектно-субъектному 
преобразованию личности на всех ступенях непре-
рывного физического воспитания.

Дальнейшие исследования планируется направить 
на изучение других проблем по совершенствованию 
физического воспитания ученической и студенческой 
молодежи.  
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Объем и эффективность атакующих действий  
в репертуаре рапиристов высокой квалификации  

на современном этапе развития фехтования
Воронежський Е.В., Шостацький О.В., Юрковський Е.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Исследованы показатели объема и 
эффективности атакующих действий 
в поединках рапиристов высокой 
квалификации, в условиях соревно-
вательной деятельности. В иссле-
довании было проанализировано 35 
видеозаписей поединков зарубежных 
и отечественных рапиристов высокой 
квалификации. Установлено, что 
сложные атаки занимают одно из 
ведущих мест (65,3%) среди дру-
гих видов атакующих действий в 
соревновательной деятельности 
высококвалифицированных рапирис-
тов. Определено, что в поединках 
рапиристов из общего числа атакую-
щих действий объем простых атак со-
ставил 34,7 %, с результативностью 
(31,9 %). 

Воронежський Є.В., Шостацький О.В., 
Юрковський Є.В. Об’єм та ефектив-
ність атакуючих дій в репертуарі ра-
піристів високої кваліфікації на су-
часному етапі розвитку фехтування. 
Досліджено показники обсягу та ефек-
тивності атакуючих дій в поєдинках ра-
піристів високої кваліфікації, в умовах 
змагальної діяльності. У дослідженні 
було проаналізовано 35 відеозаписів по-
єдинків зарубіжних і вітчизняних рапірис-
тів високої кваліфікації. Встановлено, що 
складні атаки займають одне з провідних 
місць (65,3%) серед інших видів атаку-
ючих дій в змагальній діяльності висо-
кокваліфікованих рапіристів. Визначено, 
що в поєдинках рапіристів із загального 
числа атакуючих дій обсяг простих атак 
склав 34,7%, з результативністю (31,9%).

Voronegskiy E.V., Shostaskiy O.V., 
Yurkovskiy E.V. Volume and efficiency 
of attacking actions in repertoire of 
qualified foil fencers at the modern 
stage of development of fencing. Stud-
ied indices of volume and effectiveness 
of attacking actions in competitive duels 
of qualified foil fencers in the competi-
tion activity. The study analyzed 35 video 
recording duels of foreign and domestic 
highly skilled foil fencers. Established that 
the compound attacks occupy a leading 
place (65,3%) among other types of at-
tacks in competitive activity of qualified 
foil fencers.  Volume of simple attacks is 
equal 34,7 % with a productivity of 31,9 
% from the total number the of attacks 
of qualified foil fencers have been deter-
mined.

Ключевые слова:
фехтование, рапира, атаки, простые, 
сложные, комбинированные, объем, 
эффективность.

фехтування, рапіра, атаки, прості, 
складні, комбіновані, об’єм, ефектив-
ність. 

fencing, foil, attacks, simple, compound, 
combined, volume, efficiency. 

Введение.1

Современный олимпийский спорт характеризует-
ся рекордными спортивными результатами и высокой 
конкуренцией на международной спортивной арене, 
что определяет стремление специалистов к решению 
проблем повышения качества и эффективности тре-
нировочного процесса [7, 11].

В современном фехтовании успех в поединке за-
висит от многих факторов, одним из основных, по 
мнению специалистов, является технико-тактическая 
подготовленность спортсмена [2, 9]. 

Поскольку атакующие действия составляют осно-
ву фехтовального поединка [8, 9, 10]. Проблемы со-
вершенствования техники данных действий и их 
место в технико-тактической подготовке фехтоваль-
щиков нашли свое отражение в многих работах [1, 3, 
4, 8 и др].

В работах [4, 10]  определены кинематические и 
динамические параметры многих атакующих дей-
ствий в различных условиях по степени готовности 
спортсмена к выполнению атак (преднамеренных, 
экспромтных, преднамеренно-экспромтных), а также 
разработаны модели двигательной структуры атак 
(корреляционные, факторные) фехтовальщиков раз-
личной квалификации. Авторами [10] определены 
критерии оценки атакующих действий. Регулярно 
проводился анализ соревновательной деятельности 
[1, 5, 6, 9] и места в нем атакующих, защитных и кон-
тратакующих  действий, однако эти данные являются 
устаревшими, поскольку правила соревнований на ра-
пирах постоянно претерпевают серьезные изменения. 

В настоящее время обобщение опыта применения 
атакующих действий соревновательной деятельности 
ведущих фехтовальщиков мира с дальнейшим ис-
пользованием его для повышения качества технико-

© Воронежський Е.В., Шостацький О.В., Юрковський Е.В., 2011

тактической подготовки спортсменов, в частности, 
представлено в работах многих авторов, однако боль-
шая часть этих работ связана с решением проблем в 
фехтовании на шпагах [3, 12 и др.] и саблях [2, 8], в 
силу чего исследование атакующих действий в сорев-
новательной деятельности рапиристов высокой ква-
лификации является актуальным.

Работа выполнена согласно плану научно-
исследовательской работы кафедры силовых видов 
спорта и фехтования Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины. «Сведен-
ного плану НИР в сфере физической культуры и спор-
ту на 2011-2015 г.» Государственного комитета Укра-
ины по вопросам физической культуры и спорту по 
теме: 2.2.8. «Совершенствование средств технической 
и тактической подготовки квалифицированных спор-
тсменов с использованием современных технологий 
измерения, анализа и моделирования движений».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определить объем и эффективность 

применения атакующих действий в репертуаре высо-
коквалифицированных рапиристов.

Задачи исследований:
1. По данным литературы определить значение ата-

кующих действий в фехтовании на рапирах.
2. На основе изучения боевого репертуара, высококва-

лифицированных рапиристов исследовать объем и 
эффективность атакующих действий.

3. Определить основные причины нерезультативного 
выполнения атакующих действий в современном 
бою высококвалифицированных рапиристов.
Методы исследования: Для решения поставлен-

ной цели и задач, нами использовались следующие 
методы: изучение и анализ специальной и научно-
методической литературы, анализ соревновательной 
деятельности и методы математической статистики.
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Результаты исследований.
В проведении исследования были использованы 

видеозаписи поединков финальной части личных со-
ревнований мужчин-рапиристов: Чемпионата мира 
2009 г. (Анталия, Турция); турнира Гран-при 2009 г. 
(Париж, Франция); турнира Гран-при 2010 г. (Вене-
ция, Италия); XXIX Игр Олимпиад 2008г. (Пекин, 
Китай). Видеоматериалы были получены с официаль-
ного сайта Международной Федерации фехтования 
и видеотеки национальной сборной команды. Всего 
изучению и анализу подлежало 35 поединков тура 
прямого выбывания проведенных до 15 уколов.

В карте наблюдения фиксировались следующие 
атаки: прямо, переводом, с действием на оружие, ком-
бинированные, с финтами, а также атаки с пропуском 
темпа. Также регистрации подлежали: защиты, кон-
тратаки, как виды противодействия атакам, а также 
технико–тактические погрешности: недействитель-
ные уколы и промахи в атаках.

Анализируя полученные данные (рис.1.), следует 
отметить, что действия нападения играют значитель-
ную роль в репертуаре высококвалифицированных 
рапиристов (51%) и являются доминирующими в ре-
пертуаре высококвалифицированных рапиристов. 

В то же время защитно–ответные действия представ-
лены в объеме 26% и всего 23%, от общего количества 
технико-тактических действий, приходится на контратаки.

Анализ содержания атакующих действий (табл.1.) 
по параметрам количеств движений оружием показал, 
что большинство атак выполняются в виде сложных 
атак (65,3%) с эффективностью (31,9%). В меньшем 
объеме представлены простые атаки (34,7%) с эффек-
тивностью (27,5%).

В современных условиях в фехтовании на рапи-
рах, наиболее часто стали применятся простые пря-
мые атаки, объем которых составляет 32,2%, однако 
данный вид атак имеет практически самый низкий 
показатель эффективности (27,2%). Данный факт 
свидетельствует о том, что при технико-тактической 
подготовке необходимо уделять особое внимание со-
вершенствованию данных боевых действий.

Объем простых атак переводом составляет 2,5%, 
что является самым низким показателем по сравне-
нию с другими атакующими действиями.

Такие атаки, как правило, выполняются предна-
меренно на заранее прогнозируемую защиту. Малый 
объем атак с переводом заключается в координацион-
ной сложности их выполнения (манипуляций пальца-
ми, лучезапястного сустава с быстрым выпрямлением 
руки). Так же атаки переводом легко отражаются кру-
говыми и обобщающими защитами, что и определя-
ет невысокий показатель эффективности таких атак 
(27,7%), поэтому фехтовальщики в основном предпо-
читают использовать в бою простые прямые атаки.

Из всех категорий, как сложных, так и простых 
атак, наиболее эффективными оказались атаки с дей-
ствием на оружие (40,6%), однако по показателю объ-
ема эта группа находится лишь после простых пря-
мых атак и комбинированных атак. 

Как показали проведенные исследования, наи-
более эффективными из атак с действием на оружие 
являются атаки с захватом (43%). При этом наиболее 
часто применяются четвертый и шестой захваты с 
уколом переводом.

Более эффективными, по сравнению с простыми 
атаками, являются атаки с финтами (37%). Но что ка-

Таблица 1
Объем и эффективность основных групп атакующих действий высококвалифицированных рапиристов, (n=35)

Разновидности атак Объем (%) Эффективность (%)

Простые: 34,7 27,5
прямые 32,2 27,2
переводом 2,5 27,7

Сложные: 65,3 31,9
с финтами 14,6 37
с действием на оружие 17 40,6
комбинированные 24,6 22,1
с пропуском темпа 9,1 28,1

23  

25.6  

51.4  

Рис 1. Применение главных средств единоборств в 
боях высококвалифицированных рапиристов на со-

временном этапе развития фехтования, (%).

       - атаки;

       - защиты с ответами;

       - контратаки.
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сается показателей объема (14,6%) этих атак, то он 
меньше чем у простых атак прямо, комбинированных 
и атак с действием на оружие.

Показатель объема атак с пропуском темпа состав-
ляет 9,1% по отношению ко всем атакующим действи-
ям, зафиксированным в исследовании, что почти в три 
раза больше чем у атак с переводом, но значительно 
меньше, чем у остальных атак. Эффективность дан-
ных атак составила 28,1%. 

Характеризуя комбинированные атаки в соревно-
вательной деятельности высококвалифицированных 
рапиристов, следует отметить, что данная группа атак 
по объему занимает второе место после атак прямо 
с показателем (24,6%). Что касается эффективности 
комбинированных атак, то она является наиболее низ-
кой по сравнению с другими атакующими действиями 
и составляет 22,1%.

В результате проведенных исследований выявле-
но, что наиболее эффективным противодействием 
простым атакам прямо являются защиты (57,5%), за-
тем следуют не действительные уколы в атаке (30%), 
контратаки (8%) и промахи (4,5%).

Та же картина прослеживается и в атаках пере-
водом, здесь защиты (43%) также являются самым 
эффективным противодействием. В данных атаках 
следует отметить высокий показатель не действитель-
ных уколов (46%). Противодействия контратаками и 
промахи в простых атаках переводом составляет 9% и 
2% соответственно.

Наиболее эффективным противодействием для слож-
ных атак с действием на оружие являются защиты (39%), 
затем следуют недействительные уколы (36%), противо-
действия контратаками (22%) и лишь (3%) недействи-
тельных атак с действием припадает на промахи.

В результате исследований было выявлено, что 
(14%) нереализованных атак с финтами приходится 
на отбивы их защитами, 64% таких атак встречаются 
контратаками, и лишь (14%) данных атак заканчива-
ются недействительными уколами и (8%) промахами.

Данные анализа неудавшихся атак с пропуском 
темпа выглядят следующим образом: противодей-
ствие защитами (33%), противодействие контратака-
ми (67%), недействительные уколы при выполнении 
данных атак (2,5%), и всего лишь (0,5%) промахов.

Защиты с ответами как вид противодействия комби-
нированным атакам применяются в 27% случаев, кон-
тратаки в 45% случаев, (18%) данных атак заканчивают-
ся недействительными уколами и промахами (10%).

Выводы.
Анализ научно-методической литературы выявил, 

что различные атаки занимают одно из ведущих мест 
среди других технико-тактических действий в сорев-
новательной деятельности рапиристов и от их объема 
и эффективности во многом зависит результат отдель-
ного поединка и соревнований в целом. 

Установлено, что из общего числа атакующих 
действий объем простых атак составил 34,7% с ре-
зультативностью (27,5%), среди них подавляющее 
количество (32,2%) атак выполняются прямо с резуль-
тативностью (27,2%). Объем применения сложных 
атак составил 65,3% эффективность, которых равна 
31,9%, чаще всего среди данных видов атак применя-

ются комбинированные атаки (24,6%) и атаки с дей-
ствием на оружие (17%) с результативностью (22,1%) 
и (40,6%) соответственно.

В результате проведенных исследований, выяв-
лено, что основными причинами нерезультативного 
выполнения атакующих действий являются противо-
действия защитами и контратаками, весомыми при-
чинами также являются промахи и недействительные 
уколы в атаках высококвалифицированных рапири-
стов. Каждая группа атак имеет характерные по объе-
му и эффективности средства противодействий им.

Полученные результаты исследований указывают 
на необходимость повышения качества подготавли-
вающих действий в боях высококвалифицированных 
фехтовальщиков рапиристов, обеспечивающих высо-
кую эффективность различным видам атак.

Данная проблема требует более глубоких исследо-
ваний для дальнейшего создания технико-тактических 
моделей соревновательной деятельности высококвали-
фицированных украинских и зарубежных рапиристов, 
с предложениями коррекции технико-тактической под-
готовки спортсменов сборных команд страны и зани-
мающихся в ДЮСШ, УОР, СДЮШОР и ШВСМ.
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Особенности продуктивности  когнитивных функций  
у детей среднего школьного возраста в условиях 

соревновательной и постсоревновательной деятельности
Гант Е.Е.

Харьковская государственная академия физической культуры

Анотации:
Проведено психодиагностическое об-
следование детей школьного возраста 
(10-15 лет) систематически занимаю-
щихся скалолазанием. Определены 
особенности когнитивной продуктив-
ности спортсменов, в условиях со-
ревновательной и постсоревнователь-
ной деятельности. Показано, что у 
обследованных детей, в период сорев-
нований, имеет место легкое снижение 
продуктивности когнитивных функций, 
в виде нарушений памяти и внимания. 
Установлено, что снижение когнитив-
ной продуктивности у детей среднего 
школьного возраста, в условиях со-
ревновательной деятельности, носят 
функциональный характер и поддают-
ся редукции в первой декаде  постсо-
ревновательного периода.

Гант О.Є. Особливості продуктивнос-
ті когнітивних функцій дітей в умовах 
змагальної та постзмагальної діяль-
ності. Проведено  психодіагностичне 
обстеження дітей шкільного віку (10-15 
років), що систематично займаються 
скелелазінням. Визначено особливості 
когнітивної продуктивності спортсменів, 
в умовах змагальної і постзмагальної 
діяльності. Показано, що у обстежених 
дітей, у період змагань, має місце лег-
ке зниження продуктивності когнітивних 
функцій, у вигляді  порушень пам’яті та 
уваги. Встановлено, що зниження когні-
тивної продуктивності у дітей середнього 
шкільного віку, в умовах змагальної ді-
яльності, носять функціональний харак-
тер і піддаються редукції у першій декаді 
постзмагального періоду.

Gant Н.E. Features of cognitive pro-
ductivity of children in competitive 
and recovery periods. Features of 
mental capacity of children of second-
ary school age in a competitive activ-
ity. A psycho diagnostic examination of 
children of school age (10-15 years) has 
been systematically engaged in rock 
climbing. The features of cognitive effi-
ciency of athletes in a competitive and 
recovery activities. The features of cog-
nitive efficiency of athletes in competi-
tive and recovery activities. Found that 
decreasing cognitive efficiency in chil-
dren of secondary school age, in terms 
of competitive activity, are functional in 
nature and amenable to the reduction in 
early recovery period.

Ключевые слова:
когнитивные функции, внимание, па-
мять, школьник, соревнования, скало-
лазание.

когнітивні функції, увага, пам’ять, шко-
ляр, змагання, скелелазіння.

cognitive function, attention, memory, a 
schoolboy, competition, climbing.

Введение. 1

Изучение продуктивности когнитивных функций, 
как составной, психического здоровья, приобретает 
сегодня все большую актуальность в связи с повы-
шением требований к эффективной интеллектуаль-
ной деятельности во всех сферах функционирования 
общества, в том числе и в спорте [3, 4]. Под когнитив-
ными функциями понимают наиболее сложные функ-
ции головного мозга, т.е, они являются необходимой 
составляющей  полноценной деятельности человека, 
а их продуктивность, с одной стороны, обеспечивает 
высокую результативность в спортивной деятельно-
сти, с другой,  выступает показателем психической 
работоспособности спортсменов[1, 6, 7].

Спортивная деятельность, особенно во время со-
ревнований, проходит в экстремальных условиях, 
что требует от спортсменов чрезмерных физических 
и психоэмоциональных усилий [4, 8, 9]. Поскольку 
деятельность нервной и эндокринной систем не от-
делимые друг от вторая, стресс оказывает непосред-
ственное влияние на деятельность головного мозга, 
в том числе и на продуктивность когнитивных функ-
ций [1, 6, 7]. Множество ответственных вопросов от-
носительно охраны нервно-психического здоровья 
спортсменов возникает тогда, когда речь идет о детях-
спортсменах, ведь программы подготовки юных спор-
тсменов требуют постоянной мобилизации ресурсов 
растущего организма [1, 2, 3, 8] .

Несмотря на большую значимость проблемы дет-
ского здоровья, сейчас в спортивной психологической 
науке практически неизученным остается вопрос о 
характере динамики продуктивности когнитивных 
функций, как показателя психической работоспособ-
ности юных спортсменов, в соревновательном и вос-
© Гант Е.Е., 2011

становительном периодах спортивной деятельности. 
Все это  и обусловило актуальность нашего исследо-
вания.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является изучение особен-

ностей продуктивности когнитивных функций, как 
показателя психической работоспособности детей в 
условиях соревновательной и постсоревновательной 
деятельности. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи исследования: 
1. Исследовать состояние функций памяти и внима-

ния у детей среднего школьного возраста, которые 
систематически занимаются скалолазанием.

2. Проследить динамику продуктивности мнестиче-
ских функций и внимания в соревновательном и 
постсоревновательном периодах.
В процессе выполнения исследования исполь-

зовался комплекс теоретических, эмпирических и 
статистических методов. Теоретические методы: 
теоретико-методологический анализ проблемы, срав-
нение и обобщение данных.  Эмпирические методы: 
беседа, наблюдение, психодиагностический метод. 
Психодиагностический метод был реализован с по-
мощью методик: «Таблицы Шульте», «Запоминание 
10 слов» [5].

Статистическая обработка полученных эмпириче-
ских данных осуществлялась с помощью метода уста-
новления вероятности отклонений (по t-критерию 
Стьюдента).

Организация исследования: Обследовано 29 детей 
(16 мальчиков, 13 девочек) 10-15 лет, которые зани-
маются в секции спортивного туризма. Исследование 
проводилось в два этапа. Первая стадия эксперимента  
проходила в условиях соревновательной деятельно-
сти;  изучение особенностей  когнитивных функций 
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проводилось  непосредственно после завершения эта-
па  спуска по скале. Второй этап исследования про-
ходил в постсоревновательный период (через десять 
дней после соревнований), в естественных лабора-
торных условиях, на базе УВК «Харьковский колле-
гиум».

Результаты исследований.
Результаты, полученные с помощью методики «За-

поминание 10 слов», позволили оценить объем непо-
средственной памяти, объем отсроченной (долговре-
менной) памяти, особенности процесса запоминания, 
наличие вербальных контаминаций и повторений. 
Средние значения показателей вербального запоми-
нания, в соревновательный  и постсоревновательный  
периоды, полученные в результате обследования, 
представленные в табл. 1.

Как показано в табл. 1, в период соревнований, у 
спортсменов среднего школьного возраста объем не-
посредственного запоминания составил 5,79±0,22 
слова, что отвечает показателям нижней границы  воз-
растной нормы (7±2 слова из 10); однако данные по-
казатели достоверно ниже, чем в постсоревнователь-
ный период, когда объем первого воспроизведения 
составил  7,52±0,17 слова (t=6,22; p<0,001). Объем 
вербального запоминания после пятого предъявле-
ния, в условиях соревновательной  деятельности, со-
ставил 9,17±0,21 слова, в постсоревновательный пе-
риод – 9,97±0,03 слова (отличия достоверно значимы 
(t=3,77; p<0,001)). Отсроченное воспроизведение  в 
период соревнований составило 7,83±0,34 слова,  что 
достоверно ниже (t=4,10; p<0,001),  чем в  постсорев-
новательный период, когда  объем продолжительной 
вербальной памяти составил 9,31±0,12 слова из 10. 
Итак, у спортсменов-скалолазов, среднего школьного 
возраста, объемы вербальной кратковременной и дол-
говременно памяти, в период соревновательной дея-
тельности были достоверно ниже (t=3,77; p<0,001), 
чем в постсоревновательный период.

На основании результатов, полученных с помо-
щью методики «Запоминание 10 слов», были построе-
ны графики («кривые запоминания»), что отображают 
динамику процесса вербального заучивания, у детей 
среднего школьного возраста, в соревновательный и 
постсоревновательный периоды. «Кривая запомина-
ния», в период соревнований, в целом имеет такой 
вид 5,79; 7,07; 8,14; 8,86; 9,17.  В постсоревнователь-
ный период, «кривая запоминания» следующая: 7,52; 
8,52; 9,31; 9,97; 9,97. И в соревновательный период и в 
условиях пост соревновательной деятельности  «кри-
вые запоминания», у обследуемых спортсменов, име-
ют характер постепенно восходящих линий. С каждым 
следующим  воспроизведением количество правильно 
названных слов  увеличивается. Анализ «кривых запо-
минания», которые отображают уровень психической 
трудоспособности, показал, что у спортсменов в пе-
риод соревнований в целом сохранена произвольная 
регуляция деятельности, однако производительность 
произвольного запоминания вербального материала, в 
условиях соревнований, была достоверно ниже, чем в 
постсоревновательный период (p<0,001). 

Так, в условиях соревновательной деятельности 11 
(37,93%) обследованных детей не повторили  10 слов 
даже после 5-ти кратного предъявления (в норме, 10 
слов должно быть воспроизведено за 3 повтора). Лишь 
5 (17,24%) спортсменов запомнили весь ряд слов по-
сле третьей попытки, и 13 (44,83%) детей –  после 4-5 
попыток. В постсоревновательный период, 13 (44,83%) 
обследованных  воспроизвели 10 слов после третьей 
попытки,  и 14 (48,28%) спортсменов запомнили весь 
ряд слов к четвертому воспроизведению.

Таким образом, в  82,87% у детей, в условиях со-
ревновательной  деятельности, имеют место легкие 
нарушения вербальной памяти в виде сужения объ-
емов и снижения прочности запоминания, а также в 
виде снижения продуктивности произвольного запо-
минания вербального материала. 

При изучении вербальной памяти, у спортсменов 
среднего школьного возраста, в условиях соревнова-
тельной деятельности, у них были выявлены  дефек-
ты селективности мнестичних функций. При воспро-
изведении ряда слов дети повторяли уже названные 
слова, а также называли «лишние» слова (слова, кото-
рые не были представлены для запоминания). Данные 
дефекты селективности наблюдались как при   непо-
средственном  воспроизведении, так и при отсрочен-
ном. Количество «лишних» слов было в пределах от 
одного до пяти.  Подробнее полученные данные пред-
ставлены в табл. 2. 

 Как показано, в табл. 2, в условиях соревнователь-
ной деятельности, при непосредственном воспроиз-
ведении ряда, 13(44,83 %) обследованных называли 
«лишние» слова, и 19 (65,16%) детей повторяли уже 
названные слова. При отсроченном воспроизведении 
вербальные контаминации были отмечены у 9 (31,03 
%) спортсменов,  повторы названных словах имели 
место у 7 (24,14 %) обследованных. Итак, дефекты се-
лективности мнестичних функций, в виде вербальных 
контаминаций и повторов чаще имели место при не-
посредственном воспроизведении. 

Таким образом, у детей среднего школьного воз-
раста, в условиях соревновательной  деятельности, 
имеют место  легкие дефекты кратковременной  и дол-
говременной вербальной памяти, некоторое снижение 
продуктивности запоминания. Также отмечаются та-
кие мнестические нарушение, как дефекты селектив-
ности, в виде вербальных контаминаций и повторов, 
которые чаще имели место при непосредственном 
воспроизведении. Данные мнестические нарушения, 
у детей среднего школьного возраста, носили функци-
ональный характер и подвергались редукции в первой 
декаде постсоревновательного периода.

Результаты, полученные при помощи методики 
«Таблицы Шульте», позволили оценить объемы про-
извольного внимания, распределение и переключения 
его функций, у детей среднего школьного возраста, в 
соревновательный и постсоревновательный  периоды. 
Средние значения, полученные в результате обследо-
вания, представлены в табл. 3

Как показано в табл.3, в условиях соревнователь-
ной деятельности, темп выполнения заданий по «та-
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блицам Шульте», у обследованных детей, был нерав-
номерным. Средний исходный уровень (43,20±2,00 
с. – время, выполнения задания по  первой табли-
це), а далее постепенное и неуклонное снижение 
показателей, без колебаний в сторону улучшения 
(48,37±2,70с. – время, выполнения задания по  2 та-
блице; 50,57±2,77с. – время, выполнения задания по  
3 таблице; 50,60±3,88 с. – время, выполнения задания 
по  4 таблице; 51,97±2,71 с. – время, выполнения за-
дания по  5 таблице). 

Эти результаты свидетельствуют о том, что в усло-
виях соревновательной деятельности, у обследован-
ных детей происходит увеличение в сопоставлении с 
нормативными значениями времени необходимого на 
выполнение задачи по «таблицам Шульте». (В «нор-
ме» отыскивание чисел по каждой из таблиц состав-
ляет – 40-45 с. При этом, поиск чисел должен идти 
равномерно, или должно происходить ускорение темпа 
сенсомоторных реакций при работе с последующими 
таблицами). Во многих случаях увеличение общего 

времени у детей обусловлено  не тем, что они медленно 
искали числа, а отдельными «случайными» задержка-
ми. То есть, обследованные называли и показывали ряд 
чисел с достаточной скоростью, а потом вдруг никак не 
могли найти одно какое-нибудь число (часто заявляя, 
что такого числа в таблице вообще нет).

 Следует отметить, что в условиях соревнова-
тельной деятельности, 7 (24,14 %) обследованных 
спортсменов, допускали в работе с таблицами раз-
ные  ошибки: пропускали отдельные числа, искомое 
однозначное число показывали в двузначном числе, в 
состав которого оно входит. Неравномерный темп вы-
полнения задания и увеличение количества ошибок, с  
каждой следующей таблицей, свидетельствуют о про-
грессирующем ослабление интенсивности внимания 
в процессе работы. 

В  постсоревновательный период, у обследован-
ных детей, исходный уровень выполнения заданий по 
«таблицам Шульте» (37,27±2,14 с.) достоверно  выше, 
чем в условиях соревновательной деятельности 

Таблица 1
Показатели вербальной памяти детей-спортсменов, по результатам методики «Запоминание 10 слов»,  

в соревновательный и постсоревновательный периоды

Оцениваемые параметры
Показатели 

(количество воспроизведенных слов)
Критерии вероятно-

сти отклонений
Период  

соревнований
Постсоревнователь-

ный период t p
Объем непосредственной памяти 5,79±0,22 7,52±0,17 6,22 <0,001
Объем 2гго воспроизведение 7,07±0,24 8,52±0,15 5,12 <0,001
Объем 3гго воспроизведение 8,14±0,29 9,31±0,14 3,63 <0,001
Объем 4гго воспроизведение 8,86±0,29 9,97±0,03 3,81 <0,001
Объем 5гго воспроизведение 9,17±0,21 9,97±0,03 3,77 <0,001
Объем отсроченной (долговременной)  
памяти 7,83±0,34 9,31±0,12 4,10 <0,001

Примечание: Достоверность отличий по критерию Стьюдента, р < 0,001  
                              (Х – среднее арифметическое ± m – среднее статистическое отклонение)

Таблица 2 
Частота дефектов селективности у детей среднего школьного возраста,  

в условиях соревновательной деятельности, по результатам методики «Запоминание 10 слов»

Виды воспроизведения Ошибки при  
воспроизведении

Обследованные дети 
n=29

абс. вел. %

Непосредственное Контаминации 13 44,83
Повторение слов 19 65,16

Отсроченное Контаминации 9 31,03
Повторение слов 7 24,14

Таблица 3 
Результаты исследования функций произвольного внимания детей 

Оцениваемые параметры
Показатели в секундах

Критерии 
вероятности 
отклонений

Соревновательный 
период

Постсоревнователь-
ный период t p

Время, потраченное  на первую таблицу 43,20±2,00 37,27±2,14 2,68 <0,05
Время, потраченное на  вторую таблицу 48,37±2,70 41,73±3,12 2,65 <0,05
Время, потраченное на третью таблицу 50,57±2,77 45,60±3,74 1,72 >0,05

Время, потраченное на четвертую таблицу 50,60±3,88 43,60±5,12 1,54 >0,05
Время, потраченное на пятую таблицу 51,97±2,71 46,60±3,79 1,78 >0,05

Эффективность работы 48,94±1,29 44,15±1,12 2,20 <0,01
Примечание: Достоверность отличий по критерию Стьюдента, р < 0,05  

                              (X – среднее арифметическое ± m – среднее статистическое отклонение) 
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(t=2,68; p<0,05). Время, выполнения задания по  вто-
рой таблице составило – 41,73±3,12 с., что достоверно  
меньше, чем в условиях соревновательной деятель-
ности (t=2,65; p<0,05). Далее наблюдается некоторое 
снижение темпа сенсомоторных реакций при работе 
с последующими таблицами: 45,60±3,74 с. – время, 
выполнения задания по  третьей таблице; 43,60±5,12. 
– время, выполнения задания по  четвертой таблице; 
46,60±3,79с. – время, выполнения задания по  пятой 
таблице. Данные результаты находятся в пределах 
возрастной нормы.

Эффективность работы (среднее время выполне-
ния задания по «таблицам Шульте»), в условиях  со-
ревновательной деятельности, составила – 48,94±1,29 
с., что достоверно ниже (t=2,20; p<0,01), чем в постсо-
ревновательный период, когда эффективность работы 
составила – 44,15±1,12 с.

Таким образом, в условиях  соревновательной 
деятельности эффективность работы, по «таблицам 
Шульте» у детей среднего школьного возраста, до-
стоверно ниже (t=2,20; p<0,01), чем в постсоревнова-
тельный период. У 15(51,72%) обследованных детей, 
в период соревнований, имеет место  сужение объема 
произвольного внимания легкой степени выражен-
ности. Сужение объемов произвольного внимания 
сопровождается  нарушениями процессов концентра-
ции, распределения и переключения.  

На основании результатов,  полученных с помо-
щью методики «Таблицы Шульте», были построены 

графики – «Кривые работоспособности», отражаю-
щие кинетику психической работоспособности, у де-
тей среднего школьного возраста, в соревновательный 
и постсоревновательный периоды (рис.1).

Как, показано на рис.1, «кривая работоспособно-
сти» в период соревнований, в целом имеет такой вид: 
43,20;  48,37; 50,57; 50,60; 51,97 – средний исходный 
уровень и далее постепенное и неуклонное снижение 
показателей без заметных их колебаний к улучшению. 
Т.е кривая психической работоспособности, у детей 
среднего школьного возраста, в  условиях соревно-
вательной деятельности представлена  гипостениче-
ским вариантом астении. 

В постсоревновательный период,  «кривая рабо-
тоспособности» обследованных спортсменов,   носит 
зигзагообразный характер: высокий начальный уро-
вень, далее идет некоторый спад,  и потом тенденция 
возврата к прежнему уровню. Анализ «кривой рабо-
тоспособности», которая отражают уровень психи-
ческой работоспособности спортсменов,  позволяет 
сделать вывод, что в постсоревновательный период, 
у детей среднего школьного возраста имеет место ги-
перстенический  вариант астении.   

С помощью результатов методики «Таблицы Шуль-
те» так же  оценивались следующие показатели: сте-
пень врабатываемости  и психическая устойчивость 
(по методу А.Ю.Козыревой).

   Степень врабатываемости (ВР) вычислялась по 
формуле:

Таблица 4
Показатели психической устойчивости и степени врабатываемости  

детей среднего школьного возраста (в баллах)

Оцениваемые параметры Соревновательный период Постсоревновательный период
Степень врабатываемости 0,89 0,84
Психическая устойчивость 1,03 0,99

Рис. 1. Показатели внимания детей в соревновательный и постсоревновательный периоды.
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 ВР= Т1/ЭР, 
где Т1 – время работы с 1-вой таблицей.
Психическая устойчивость (ПУ) вычислялась по 

формуле:
 ПУ= Т4 / ЭР, 

где Т4 – время работы с 4-той таблицей.
Подробнее полученные данные, представлены в 

табл. 4.
Как показано в табл. 4, в условиях соревнователь-

ной деятельности, показатель степени врабатываемо-
сти, обследованных спортсменов составил – 0,89<1,0; 
показатель врабатываемости в постсоревновательный 
период – 0,84<1,0. Показатель психической устой-
чивости в условиях соревновательной деятельности 
–1,03>1,0, что говорит о низкой психической устой-
чивости (чем выше 1,0 данный показатель, тем хуже 
психическая устойчивость испытуемого). В  пост-
соревновательный период показатель психической 
устойчивости – 0,99<1,0, что говорит о хорошей пси-
хической устойчивости, соответственно.

Т.е. у детей среднего школьного возраста, как в 
условиях соревновательной деятельности, так и в 
посторевновательный период отмечаются высокие 
показатели степени врабатываемости. Тогда, как сте-
пень психической выносливости в соревновательный 
период, гораздо ниже, чем в условиях постсоревнова-
тельной деятельности.

Выводы. 
Для 82,87% детей среднего школьного возраста, 1. 
которые регулярно занимаются скалолазанием, 
соревновательная деятельность, характеризуется  
легким снижением продуктивности когнитивных 
функций и психической трудоспособности.
Структуру когнитивных дисфункций в период 2. 
соревнований по скалолазанию у детей среднего 
школьного возраста определяют сужение объе-
мов непосредственной и долговременной памяти, 
снижение продуктивности процесса запомина-
ния, дефекты селективности, сужение объемов 
произвольного внимания, нарушения процессов 
концентрации, распределения и переключения.  
Анализ кривой психической работоспособности, 3. 
позволил сделать вывод, о том, что у детей сред-
него школьного возраста, в  условиях соревнова-
тельной деятельности имеет место гипостениче-

ский вариант астении; в постсоревновательный 
период, имеет место гиперстенический  вариант 
астении.  
Нарушения когнитивных функций, у детей сред-4. 
него школьного возраста, в период соревнова-
тельной деятельности, носят функциональный 
характер и поддаются редукции  в первой декаде 
постсоревновательного  периода.

Перспективы исследования заключаются в даль-
нейшем изучении особенностей когнитивных функций 
спортсменов в условиях соревновательной деятельно-
сти, как показателя психической работоспособности; 
установлении закономерностей осуществления спор-
тивной деятельности в экстремальных условиях; раз-
работке программ восстановления психической рабо-
тоспособности спортсменов.
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Формування соматичного здоров’я першокласників  
засобами фізичного виховання як педагогічна проблема

Герасимчук А.Ю., Єдинак Г.А.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотації:
Здійснено аналіз стану проблеми, 
пов’язаної із формуванням сома-
тичного здоров’я першокласників 
засобами фізичного виховання. 
Виявлено, що збільшення кількості 
учнів з різними захворюваннями та 
їх розумового навантаження спри-
яють формуванню ірраціональної 
адаптації до навчальної діяльності, 
наслідок якої –– виникнення трудно-
щів у навчанні, посилення гострих і 
хронічних недуг. Це потребує опти-
мізації режиму роботи і відпочинку 
протягом навчального дня, тижня і 
року, що неможливо без даних про 
динаміку розумової працездатності 
та про ефективність існуючої орга-
нізації відпочинку із використанням 
фізичних вправ. Важливим також 
є вдосконалення змісту фізичного 
виховання першокласників, зокре-
ма використання нетрадиційних 
для нього засобів. Вищезазначене 
потребує експериментальної пере-
вірки та розроблення на цій основі 
ефективних у вирішенні завдань 
оздоровчого змісту програм вико-
ристання засобів фізичного вихо-
вання в різних формах занять.

Герасимчук А.Ю., Единак Г.А. Формиро-
вание соматического здоровья перво-
классников средствами физического вос-
питания как педагогическая проблема. 
Осуществлен анализ состояния проблемы, 
связанной с формированием соматического 
здоровья первоклассников средствами фи-
зического воспитания. Установлено, что уве-
личение количества учащихся с различными 
заболеваниями и их умственной нагрузки спо-
собствуют формированию иррациональной 
адаптации к учебной деятельности, следствие 
которой –– возникновение трудностей в уче-
бе, усиление острых и хронических недуг. Это 
требует оптимизации режима работы и отдыха 
в течение учебного дня, недели и года, что не-
возможно без данных о динамике умственной 
работоспособности и об эффективности су-
ществующей организации отдыха с исполь-
зованием физических упражнений. Важным 
также есть совершенствование содержания 
физического воспитания первоклассников, 
в частности использование нетрадиционных 
для него средств. Вышеотмеченное требует 
экспериментальной проверки и разработ-
ки на этой основе эффективных в решении 
оздоровительных заданий программ исполь-
зования средств физического воспитания в 
разных формах занятий.

Gerasymchuk A.Y., Yedinak G.A. 
Formation of somatic health of 
first-graders by means of physical 
education as a pedagogical 
problem. The analysis of the problems 
associated with the formation of 
somatic health formers by means 
of physical education. Found that 
increasing the number of students 
from different diseases and its mental 
stress contribute to the formation 
irrational adaptation to educational 
activity, the result of which – the 
emergence of difficulties in learning, 
increased acute and chronic ailments. 
It needs improvement of mode and rest 
during the school day, week and year, 
which is impossible without data on 
the dynamics of mental efficiency and 
effectiveness of existing recreation 
and with physical exercises. It is also 
important to improve the content of 
physical education formers, including 
use of non-traditional means to him. 
The above needs experimental 
testing and development on this basis 
effective in improving the content of 
tasks using the programs of physical 
education classes in various forms. 

Ключові слова:
першокласники,соматичне здоров’я, 
фізичне виховання, оптимізація ор-
ганізації і змісту.

первоклассники, соматическое здоровье, 
физическое воспитание, оптимизация орга-
низация и содержания. 

first-graders, somatic health, physical 
education, optimizing the organization 
and content. 

Вступ.1

Найважливішим завданням фізичного виховання 
у початковій школі є зміцненням здоров’я та 
оптимальний фізичний розвиток дитини [22]. 
Водночас чинна програма недостатньо конкретизує 
завдання цього процесу за роками навчання, 
насамперед у перший, хоча це дуже важливо з огляду 
на таке. Щороку збільшується кількість 6-річних дітей 
із різними захворюваннями соматичного і психічного 
характеру [25], що негативно позначається на їх 
фізичному стані [21]. Відсутність належного рівня 
останнього,в свою чергу позначається на адаптації 
першокласників до навчання у школі, ––перебіг 
цього процесу відбувається ірраціональним шляхом, 
тобто із значним напруженням систем організму [2]. 
Результат зазначеного –– виникнення труднощів у 
навчанні,посилення гострих і хронічних недуг [24]. 

Із урахуванням зазначеного та досягнень сучасної 
галузевої науки актуалізується проблема оптимальної 
організації та змісту фізичного виховання саме учнів 
перших класів, насамперед у режимі начального дня в 
школі. Проте дослідження у цьому напрямі практично 
відсутні [13], що зумовлює необхідність їх подальшо-
го проведення.

Робота виконується згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-

© Герасимчук А.Ю., Єдинак Г.А., 2011

методичні та програмно-нормативні основи фізичного 
виховання учнів і студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета –– вивчення на теоретичному рівні ста-

ну розв’язання проблеми покращення соматичного 
здоров’я першокласників у процесі фізичного вихо-
вання в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Методи та організація дослідження. Під час 
дослідження використовували загальнонаукові ме-
тоди, а саме аналіз, систематизацію та узагальнення 
даних літературних джерел. 

Результати дослідження.
Проблема підтримання та покращення здоров’я 

дітей шкільного віку є однією із найважливіших на 
сучасному етапі розвитку суспільства. Останні дані 
[25] свідчать про таке: за останні десять років частка 
здорових дошкільників знизилася із 46 до 32 %; одно-
часно на 6,5 % збільшилася кількість дітей із різними 
захворюваннями, найбільше –– системи кровообігу; у 
структурі поширення хвороб переважають пов’язані 
із органами дихання (48,6 %), травлення (7,9 %), ока 
та його придаткового апарату (5,4 %), ендокринні (5,3 
%) й хвороби кістково-м’язової (4,5 %) та нервової 
(3,3 %) систем. 

Доведеним на сьогодні є факт про спосіб життя як 
головний чинник ризику виникнення більшості захво-
рювань,–– він на 51 % визначає стан здоров’я індивіда. 
Важливе місце у покращенні останнього посідає сучас-
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на система фізичного виховання, оскільки поступово 
стає невід’ємною частиною способу життя у зв’язку із 
суттєвим впливом на результати освіти, виховання, збе-
реження і покращення здоров’я індивіда [10].

Особливе місце посідає молодший шкільний вік, 
оскільки є головним періодом набуття соціального 
досвіду, інтенсивного формування інтересів, потреб, 
збільшення пізнавальних здібностей дитини [12]. 
Чинна програма фізичного виховання таких дітей 
[22]спрямована на: зміцнення здоров’я та оптималь-
ний фізичний розвиток; навчання основних рухо-
вих дій, розвиток фізичних якостей із урахуванням 
сенситивних періодів; озброєння необхідними тео-
ретичними знаннями для свідомого відношення до 
занять фізичними вправами; виховання позитивних 
морально-вольових якостей.

Досягти вагомого позитивного результату у кожно-
му із зазначених завдань неможливо без використання 
сучасних технологій і методик, у покращенні здоров’я 
і фізичного розвитку учнів –– також без оптимальної 
організації протягом кожного дня і тижня всього 
навчально-виховного процесу [20]. У зв’язку із пер-
шим виявлено [21], що переважна більшість новацій 
у системі навчання і виховання учнів початкової шко-
ли, незважаючи на значну кількість, не стосується 
фізичного виховання. Водночас має місце відхилення 
практики останнього від мети, що не тільки суперечить 
ідеї формування різнобічно розвиненої особистості, 
але й підсилює існуючий критичний стан її здоров’я. 

Що стосується методологічних аспектів і кон-
кретних шляхів підвищення ефективності фізичного 
виховання молодших школярів, то вони представлені 
значною кількістю досліджень за такими напрямка-
ми: вдосконалення нормативних основ [3; 16]; пере-
гляд критеріїв ефективності фізичного виховання [8; 
17; 30]; формування концепції фізичного виховання 
[19; 21]; обґрунтування змісту занять оздоровчого 
спрямування [27; 28]; організаційно-методичне забез-
печення таких занять [4; 6; 12]. При цьому недостат-
ньо [13;23] розробок, спрямованих на вдосконален-
ня організаційного і змістового забезпечення занять 
фізичними вправами першокласників у режимі дня 
школи для ефективного вирішення завдання оздо-
ровчого змісту. Необхідність таких розробок неза-
перечна при врахуванні факту все більшого переван-
таження навчально-виховного процесу предметами, 
які сприяють формуванню тільки інтелекту дітей, та 
ігноруванні на практиці негативних наслідків  утоми 
від розумової діяльності [5]. 

Про необхідність означених розробок свідчать 
також інші дані:  психофізичний розвиток більшості 
6-річних дошкільників нижчий від належного 
рівня,який забезпечує їхню готовність до навчання 
у школі, а також у зниженні протягом першого року 
навчання комплексу показників[13]. Зокрема:87 % 
6-річних першокласників з низьким, 52 % ––  середнім, 
12 % –– високим рівнями рухової активності й сома-
тичного здоров’я мають низький рівень готовності 
до навчання; за результатами оперативної пам’яті, 
швидкості переробки зорової інформації, рівня 

саморегуляції й коефіцієнта продуктивності розумової 
діяльності підготовлені до навчання в школі 16 % 
хлопчиків і 16,5 % дівчаток,частково –– відповідно 
46,5 і 60,5 %, неготові –– 37,5 і 23 %.  

Водночас 6-річні дошкільники виявляють кращі 
значення рухової активності й соматичного здоров’я 
ніж однолітки-першокласники;на початку началь-
ного року показники розумової працездатності 
останніх кращі на 7,9 % порівняно із однолітками-
дошкільниками, але в середині року розбіжності 
нівелюються,після чого виявляють стійку тенденцію 
до зменшення. Ці дані свідчать про перевагу останніх 
над першими у готовності до навчання в школі у зв’язку 
із раціональнішим поєднанням і співвідношенням 
фізичної активності та розумової діяльності. 

Крім цього протягом першого року навчан-
ня у школі знижується коефіцієнт інтелекту дітей 
з 88,08±2,16 до 81,6±2,16 ум. одиниць (р<0,05), а 
інтегральний показник «психофізіологічний рейтинг» 
–– практично не відрізняється від виявленого на по-
чатку та наприкінці навчального року, –– відповідно 
складає 10,95±0,25 та 11,35±0,25 балів [18]. 

Отже низький психофізичний стан дошкільників 
негативно позначається на їхній адаптації до навчан-
ня у школі, –– вона відбувається ірраціональним шля-
хом, тобто із значним напруженням різних систем 
організму, а деякими наслідками цього є труднощі у 
навчанні,посилення різних гострих і хронічних недуг 
на фоні існуючого низького рівня здоров’я більшості 
дітей.

Наслідком надмірного розумового навантаження 
молодших школярів є втома, що при реалізації чин-
ного змісту навчально-виховного процесу в школі 
досягає критичної межі у невластиві для цього дні, 
спричиняючи негативні зміни фізіологічних функцій 
(вегетативні розлади, астенію, порушення сну, виник-
нення відчуття тривоги) [15]. Підтверджують зазна-
чене такі дані: в учнів другого класу втома виникає 
вже в середині понеділка і четверга, хоча із урахуван-
ням біоритму повинна підвищуватись, а наприкінці 
цих днів кількість випадків різко виразної втоми 
збільшується відповідно до 77,3 %і 50 % [7]. 

Проте нами не виявлено досліджень із вив-
чення особливостей розумової працездатності 
першокласників на етапах навчального року, хоча 
раціональний розподіл її та відпочинку протягом дня 
й тижня визнається гігієністами [14] як важлива умо-
ва покращення здоров’я учнів.

Ураховуючи вищенаведене і провідну роль 
фізичного виховання у вирішенні завдань оздоровчого 
спрямування необхідно оптимізувати його організацію 
у режимі навчального дня першокласників та вдоско-
налити зміст форм, насамперед позаурочних. Перший 
означений напрям за даними О. Бар-Ора, Т. Роуланда [2]
характеризує значна кількість досліджень, що дозволя-
ють дійти однакового висновку, а саме існування пози-
тивного взаємозв’язку між фізичною підготовленістю 
та розумовими здібностями дітей молодшого шкільного 
віку. Проведений R. J. Shepard [29] аналіз результатів 
трьох досліджень із вивчення впливу щоденних 
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занять фізичними вправами на успішність учнів 
початкової школи виявив,що у випадку виокремлення 
14–26 % навчального часу на такі заняття їх навчання 
відбувається ефективніше із розрахунку на одиницю 
навчального часу, а саме успішність не відрізняється 
або навіть може перевищувати результати дітей, у 
яких заняття фізичними вправами реалізуються згідно 
чинної програми. 

Ураховуючи ці дані та обов’язковий характер 
щоденних позаурочних форм, яким раніше 
відзначалося фізичне виховання у початковій 
школі,останнє можна розглядати як важливий чинник 
досягнення ними кращого фізичного стану та менш 
виразної негативної тенденції у зміні розумової 
працездатності протягом дня і тижня незважаючи 
на шестиденний навчальний тиждень порівняно із 
сучасними однолітками, які навчаються п’ять днів на 
тиждень. Підтверджують зазначене такі дані: раніше 
відхиленням у стані здоров’я відзначалося не більше 
30 % дітей [5], неадекватним зниженням розумової 
працездатності протягом навчального дня –– біля 42,4 
% [9], що є значно меншим порівняно із даними на 
сучасному етапі, які було наведено раніше. 

Існування відмінностей у стані здоров’я, фізичній 
підготовленості, руховій активності, добовій динаміці 
розумової працездатності, інших показниках 
психофізичного стану,а також обсязі навчального 
навантаження сучасних учнів молодшого шкільного 
віку та однолітків наприкінці минулого століття, 
свідчать про необхідність уточнення оптимального 
часу реалізації певних форм занять фізичними 
вправами протягом навчального дня у школі та 
розподілу протягом тижня різних форм таких занять 
у аспекті підтримання як найвищої розумової 
працездатності першокласників. 

Другий вище зазначений напрям, а саме 
формування комплексу позаурочних заходів для 
покращення здоров’я і розумової працездатності 
першокласників протягом навчального дня й тижня 
у школі засобами фізичного виховання, на сучасному 
етапі відзначається фрагментарністю досліджень [23]. 
Крім цього, поза увагою залишаються дослідження, 
спрямовані на перевірку ефективності (з точки зору 
вирішення означених завдань) нетрадиційних для 
фізичного виховання першокласників засобів. Такими 
є, передусім априфації (спеціальні слогани для 
саморегуляції психічного стану) і комплекси дихальних 
вправ, що пропонуються окремими дослідниками [11; 
26] для покращення психоемоційного стану учнів. 

У зв’язку із зазначеним актуалізується також 
проблема вдосконалення змісту уроків фізичної 
культури першокласників та цілісної системи заходів 
досягнення мети процесу, що передбачає комплексне 
використання традиційних і нетрадиційних засобів 
в урочних, позаурочних і позашкільних формах. 
Останнім на сучасному етапі приділено недостатньо 
уваги [6], хоча вони можуть стати провідними у 
реалізації індивідуальних програм покращення 
здоров’я, якіснішого відновлення загальної і розумової 
працездатності учнів [1], передусім у вихідні дні.

Висновки.
1. Щорічне збільшення кількості першокласників 

з різними соматичнимий психічними 
захворюваннями,зміна їх способу життя,значні 
обсяги навчального навантаження, формування 
у зв’язку із зазначеним ірраціональної адаптації 
до такої діяльності та як наслідок –– виникнен-
ня труднощів у навчанні, посилення гострих і 
хронічних недуг –– актуалізують дослідження, 
спрямовані на розв’язання цієї проблеми.

2. Формування раціональної адаптації як умови покра-
щення соматичного здоров’я і результатів навчан-
ня першокласників забезпечується оптимізацією 
їх відпочинку протягом навчального дня, тиж-
ня і року. Це неможливо без даних про динаміку 
розумової працездатності та у зв’язку із цим –– про 
ефективність існуючої на кожному зазначеному 
етапі організації активного відпочинку із викори-
станням фізичних вправ; проте такі дані практично 
відсутні.

3. Важливим у аспекті досліджуваної проблеми 
є вдосконалення змісту фізичного виховання 
першокласників, а одним з перспективних напрямів 
–– використання нетрадиційних для цього процесу 
засобів.
Напрям подальших досліджень вбачаємо у вивченні 

динаміки розумової працездатності першокласників 
протягом навчального дня, тижня, року та показників 
їх фізичного стану при використанні чинного 
організаційно-змістового забезпечення процесу 
фізичного виховання. 
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Дослідження ефективності та якості виконання подач 
волейболістами високої кваліфікації у змагальній діяльності

Градусов В.О., Лісянський В.К., Мельник А. Ю.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Дослідження ефективності 
та якості подач у волейболі 
проводиться в рамках 
розвиненого підходу, який 
заснований на математичній 
обробці з використанням 
теорії імовірності даних 
педагогічних спостережень за 
грою. Можливості цієї методики 
продемонстровані при оцінці 
ефективності та якості силових 
подач в стрибку й націлених 
подач в різні моменти гри, 
використовуючи відповідні 
статистичні дані ігор чемпіонату 
України серед чоловічих команд 
суперліги. Виявлено тенденцію 
до зниження ефективності 
силових подач в стрибку в кожній 
наступній партії.

Градусов В.А., Лисянский В.К., Мельник 
А.Ю. Исследование эффективности и 
качества выполнения подач волейбо-
листами высокой квалификации в со-
ревновательной деятельности. Иссле-
дование эффективности и качества подач 
в волейболе проводится в рамках разви-
того подхода, который основан на матема-
тической обработке с использованием те-
ории вероятности данных педагогических 
наблюдений за игрой. Возможности этой 
методики продемонстрированы при оценке 
эффективности и качества силовых подач 
в прыжке и нацеленных подач в разные 
моменты игры, используя соответствую-
щие статистические данные игр чемпио-
ната Украины среди мужских команд су-
перлиги. Выявлена тенденция к снижению 
эффективности силовых подач в прыжке в 
каждой последующей партии.

Gradusov V.A., Lisianskii V.K., Mel’nik 
А.Yu. Investigating the efficiency and 
quality of performing serves by the high-
level volleyballers in competition activ-
ity. Investigating the efficiency and quality 
of serves in volleyball is carried out within 
the framework of the developed approach, 
which is based on mathematical treatment 
of the data of pedagogical observations after 
the game using the probability theory. Pos-
sibilities of this method are demonstrated at 
estimating the efficiency and quality of pow-
er serves in a jump and the aiming serves 
at the different moments of game, using the 
corresponding statistics of games in the na-
tional championship among the male teams 
of the super league. The downward tenden-
cy of the efficiency of power serves in a jump 
in each subsequent set is revealed.

Ключові слова:
змагання, методика, подача, 
ефективність, якість.

соревнования, методика, подача, 
эффективность, качество.

competition, method, serves, efficiency, 
quality.

Вступ.1

Подача м’яча в волейболі – один із найважливіших 
техніко-тактичних прийомів, який започатковує лан-
цюг ігрових дій команд суперників. В сучасному во-
лейболі подача, завдяки різноманітності, точності та 
швидкості польоту м’яча, перетворилась в потужний 
і ефективний засіб активних атакуючих дій, за допо-
могою якого можна виграти очко або зруйнувати ком-
бінаційну гру суперника [4]. Тому техніко-тактичне 
вдосконалення виконання різних видів подач, підви-
щення їх ефективності та якості є одним із головних 
резервів поліпшення результативності змагальної ді-
яльності висококваліфікованих волейболістів.

Цьому питанню приділено ще недостатньо уваги 
в існуючій науково-методичній літературі, присвяче-
ній проблемам сучасного волейболу. В першу чергу 
це пов’язано з специфікою технічних прийомів у во-
лейболі, оцінювати ефективність і якість яких занадто 
складно у порівнянні з іншими видами спорту, де для 
цієї мети використовуються конкретно вимірювані по-
казники (наприклад, час, відстань, вага) [7]. Різними 
авторами [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8] неодноразово здійснювали-
ся спроби створення методики такої оцінки, які ґрун-
тувалися на результатах педагогічних спостережень 
за грою, об’єднаних єдиною системою кодування, за-
пису та математичної обробки інформації.

Так, в роботі [2] був проведений аналіз ефектив-
ності подачі м’яча як елементу техніко-тактичної ді-
яльності кваліфікованих волейболістів і досліджені 
параметри ефективності подачі м’яча на прикладі 
чемпіонатів України, Росії, Італії 2005/2006 року і фі-
нальних ігор чемпіонату Європи 2006 року. Також був 
проведений порівняльний аналіз подач у волейболіс-
тів різної спортивної кваліфікації [8]. Спостереження 
проводилися за командами Вищої ліги та менш квалі-
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фікованими командами. Оцінки відповідних параме-
трів в цих роботах проводились по декілька спроще-
ній схемі розрахунків, в якій не враховувалась певна 
специфіка ігрових дій.

На сучасному етапі розвитку волейболу існує на-
гальна необхідність в якомога більш деталізованому 
аналізі ефективності та якості різних видів подачі, що 
дозволить тренерам використовувати одержані резуль-
тати і оперативно вносити корективи в гру команд.

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи кафедр олімпійського і професій-
ного спорту, кафедри спортивних та рухливих ігор 
Харківської державної академії фізичної культури. 
Напрям дослідження відповідає тематиці Зведеного 
плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 роки за напрямом: ІІ. “Ме-
тодологічні та організаційно-методичні основи раціо-
нальної підготовки ”, узагальнена тема 2.1 “Побудова 
процесу підготовки спортсменів у різних структурних 
утвореннях ”, основна тема 2.1.3 “Підвищення ефек-
тивності тренувального процесу та змагальної діяль-
ності спортсменів високої кваліфікації у спортивних 
іграх ”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчення ефективності та 

якості силових подач в стрибку та націлених подач у 
виконанні волейболістів високої кваліфікації в різні 
моменти гри.

Результати дослідження.
У сучасному волейболі, як правило, використову-

ють силову подачу у стрибку, планеруючу та верхню 
пряму подачу, які виконуються як у стрибку так і з 
місця. В зв’язку з цим в даному дослідженні розгляда-
ються тільки ці подачі, які ми умовно поділили на дві 
групи: силова подача у стрибку та націлені подачі, до 
яких віднесли планеруючу та верхню пряму подачу. В 
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подальшому при оцінці ефективності та якості подач 
ми будемо вивчати тільки відповідні характеристики, 
узагальнені по результатам аналізу досить значної 
кількості ігор чоловічого чемпіонату України серед 
команд суперліги 2009-2010 рр. При чому ці характе-
ристики будуть визначені окремо для кожної з п’яти 
партій.

Дослідження проблеми, пов’язаної з оцінкою 
ефективності та якості подач в змагальній діяльності 
волейбольних команд вищого ґатунку, проводиться в 
даній роботі в рамках розвиненого нами підходу на 
основі методики В.К. Лісянського [5], яка ґрунтується 
на математичній обробці даних педагогічних спосте-
режень за грою.

В цій методиці була визначена шкала експертних 
оцінок для кодових записів виконаних ігрових дій 
у змагальній діяльності волейбольних команд. 
Для аналізу ефективності подачі використовується 
семибальна шкала оцінок (від 0 до 6). Для кожної 
оцінки вводиться свій коефіцієнт, який ми пропонуємо 
назвати коефіцієнтом специфічності відповідної 

ігрової дії iK . Ці коефіцієнти  визначають по суті 
імовірність виграти очко після наступних ігрових дій, 
які супроводжують виконання подачі: 

0K  відповідає порушенню розстановки та черго-
вості подач гравців;

1K  – подача в аут, сітку, перетин лицьової лінії;

2K  – після прийому подачі м’яч точно адресується 
суперником своєму зв’язуючому гравцю;

3K  – прийом подачі утрудняє дії зв’язуючого грав-
ця або друга передача виконується іншим гравцем ко-
манди суперників;

4K  – після прийому подачі супернику не вдалось 
організувати атаку.

В коефіцієнти 
5K  та 

6K  ми внесли зміни відносно 
ігрових дій, які супроводжують виконання подачі при 
її прийомі:

5K  – втрата очка суперником після невдалого при-
йому подачі;

6K  – м’яч після подачі потрапляє в майданчик су-
перника (ейс).

Числові значення цих коефіцієнтів були визначені 
в роботі [5]: 

0K =
1K =0, 

2K =0.26, 
3K =0.56, 

4K =0.74, 

5K =
6K =1.0. Так, втраченій подачі відповідають ну-

льові коефіцієнти 
0K  і 

1K , виграній подачі – коефі-
цієнти 

5K  і 
6K , які визначають стовідсоткову імовір-

ність успіху. Інші коефіцієнти визначають відповідну 
імовірність проміжними значеннями між нулем і оди-
ницею.

Будемо визначати інтегральний показник ефек-

тивності подач lS , виконаних двома командами-
суперницями в певній партії окремої гри, наступною 
формулою:

l l
i ii

S n K=∑ ,

де верхній індекс l означає номер партії (може 

пробігати цілі значення від 1 до 5), l
in  – кількість подач 

певного типу, які відповідають експертній оцінці з 
певним індексом і та 

iK - наведені вище значення 
коефіцієнтів специфічності (індекс і приймає цілі 
значення від 0 до 6).

Щоб оцінити результативність подач, вводимо 
середній показник ефективності подачі в певній 
партії окремої гри (ПЕП) за допомогою наступного 
співвідношення:

,

де l l
ii

N n=∑  – загальна кількість подач певного 
типу в партії номер l даної гри. Зрозуміло, що значення 
ПЕП не може перевищувати одиницю.

Тобто ПЕП визначає комбіновану імовірність 
виграшу очка після виконання подачі та відповідних 
ігрових дій команди суперника.

З практичної точки зору цікавими є складові 

показники ефективності подач lS  (будемо називати 
їх по аналогії з [6]  – факторами), що визначають 
відносні внески кожної ігрової дії з певним кінцевим 
результатом, імовірність якого дорівнює 

iK .   – 
фактор для певної партії l окремої гри має такий 
вигляд:

Очевидно, що сума цих факторів дорівнює оди-

ниці ( ). Безумовно подачі з факторами 
, які супроводжуються втратою очка, 

є неякісними і тому не дають внеску в показники lS
. В свою чергу фактори , які пов’язані з ви-
грашем очка безпосередньо відразу після виконання 
подачі, головним чином визначають якість подачі. 

Чим більше сумарний внесок цих факторів у lS
, тим більш якісною є подача. На наш погляд якість 
результативної подачі варто оцінювати сумою трьох 

факторів , які пропорційні найбільшим 
значенням імовірності виграти очко.

Показники, аналогічні наведеним вище, можна 
визначити за допомогою узагальнення цих величин 
шляхом їх усереднення по певній кількості ігор за різ-
ні проміжки часу, наприклад, сезон, чемпіонат, кубок 
та ін.. Такі показники також можуть бути обчислені 
для кожної окремої команди або гравця різного ігро-
вого амплуа.

В роботі з використанням кодових записів ре-
зультатів ігор, виконаних нами впродовж тривалого 
проміжку часу, проведено аналіз одержаних даних 
стосовно виконання силових подач у стрибку та наці-
лених подач гравцями обох команд в кожній зустрічі. 
Відповідні статистичні дані охоплюють 20 ігор націо-
нального чемпіонату, які складаються з 68 партій. За-
гальна кількість подач у цих партіях становить 3041, з 
яких 1498 силові подачі у стрибку (49.3% від загальної 
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кількості), 1543 – націлені подачі (50.7%). 14.9% від 
загальної кількості подач були втрачені (подані в аут 
або в сітку) з них 10.6% – силові подачі у стрибку та 
4.3% – націлені; 45.5% – не утруднили прийом м’яча 
і дозволили супернику організувати відповідну атаку; 
26.8% – утруднили прийом супернику; 7% – зруйну-
вали комбінаційну гру суперника і тільки 5.8% – були 
виграні з них 3.9% – силові подачі у стрибку та 1.9% 
– націлені. Цікаво що з такої великої кількості подач 
було виграно чисто без участі суперників тільки 1.5%. 
Треба зазначити що 1.1% цих подач складають силові 
подачі у стрибку.

Навіть поверхневий аналіз наведених вище ста-
тистичних даних показує велику кількість втрачених 
подач – 14.9%, а раніше вважалось нормою 7-8%. Від-
значимо, що силових подач у стрибку втрачено при-
близно більше ніж у 2.5 рази чим націлених подач 
– відповідно 10.6% проти 4.3%. Це свідчить про те, 
що велика кількість волейболістів високої кваліфіка-
ції на змаганнях часто демонструють як нездатність 
правильно обрати доцільний спосіб подачі так і до-
пускають помилки в техніці її виконання, особливо у 
випадку силової подачі у стрибку. Ці статистичні дані 
нижче будуть використані при обчисленні показників 
ефективності і якості подач, які узагальнимо з ураху-
ванням відповідних вкладів в них від усіх подач, ви-
конаних в 20 іграх, як окремо для кожної партії, так і 
всіх партій загалом.

В Табл.1 та Табл.2 наведені деякі результати таких 
обчислень відповідно для силових подач у стрибку та 
націлених подач окремо для кожної партії: кількість 

подач lN , показники якості подач lS  та фактори 

.
Значення наведених в таблицях α-факторів 

характеризують якісну структуру відповідних подач. 

Сумарним внеском цих факторів в показник lS  ми 
пропонуємо оцінювати якість подач. Таким чином 
якість силових подач у стрибку в кожній з п’яти пар-
тій становить відповідно: 40.5%, 32.6%, 33.4%, 38.9%, 
21.6% (див. Табл.1). Як видно з Табл.1, найбільший 
внесок в ці оцінки (окрім першої партії) дають від-
повідні компоненти, які визначаються 4 по шкалі оці-
нок (відповідна імовірність виграшу очка після такої 
подачі становить 0.74). Відповідний внесок ейсів, які 
дають змогу виграти очко безпосередньо після вико-
нання подачі, є найменшим в ці оцінки. Виходячи з 
проведеного аналізу, загальну оцінку якості подач у 
стрибку в перших чотирьох партіях можна визнати 
досить високою. Помітне зниження якості цих подач 
у п’ятій партій на наш погляд пов’язане з зростан-
ням рівня нервового і фізичного напруження гравців. 
Оцінка же якості подачі відносно виконання ейсів є 
незадовільною у перших чотирьох партіях і поганою 
у п’ятій.

Що стосується націлених подач, то, як видно з 
результатів, наведених у Табл.2, їх якість в кожній 
з п’яти партій становить відповідно: 23.1%, 23.8%, 
23.4%, 15%, 15.7%. Тобто якість націлених подач є 
досить низькою у порівнянні з якістю силових подач 
у стрибку, а відповідний вклад ейсів дуже малий.

Результати обчислень середнього показника ефек-
тивності силової подачі у стрибку і націленої подачі 
ПЕП для окремої партії наведені на Рис.1. Як видно з 
рисунку значення ПЕП цих подач перевищують 32%. 
У випадку силової подачі у стрибку явно спостеріга-
ється тенденція до зниження ефективності подачі з 
кожною наступною партією. Таке зниження ефектив-
ності подачі вірогідніше за все, пояснюється, як і у 
випадку оцінки якості подач, більшою напругою гри 
і поступово зростаючою втомою. На відміну від си-
лової подачі у стрибку ефективність націленої подачі 
знаходиться приблизно на одному рівні.

Таблиця 1
Характеристики силових подач у стрибку в різних партіях

Номер 
партії

lN lS
1 428 165.7 15.2 21.8 3.5
2 459 173.2 14.1 12.1 6.4
3 446 165.3 13.4 12.1 7.9
4 144 52.3 19.8 11.5 7.6
5 21 6.8 10.9 10.7 0

Таблиця 2
Характеристики націлених подач в різних партіях

Номер 
партії

lN lS
1 458 170.3 14.3 8.2 0.6

2 458 176.1 15.9 6.2 1.7

3 459 174.1 10.2 8.6 4.6

4 139 51.6 7.2 7.8 0

5 29 11.1 6.7 9.0 0
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Висновки.
В роботі запропоновано методику для оцінки ефек-

тивності і якості подач у волейболі, яка заснована на 
математичній обробці за допомогою теорії імовірнос-
ті даних педагогічних спостережень під час гри. Важ-
ливими складовими цієї методики є визначені в роботі 

показники якості подач lS , показника ефективності 
подач ПЕП та - фактори. При обчислені цих харак-
теристик для силових подач у стрибку і націлених по-
дач були використані відповідні статистичні дані, які 
були отримані нами з аналізу ігор чемпіонату волей-
больної суперліги України.

Результати цих досліджень показують, зокрема: 
якість силової подачі у стрибку майже у 2 рази вища 
ніж якість націленої подачі; ефективність цих подач 
досить висока – перевищує 32%; спостерігається тен-
денція до зниження ефективності силової подачі у 
стрибку з кожною наступною партією; ефективність 
націленої подачі знаходиться приблизно на одному 
рівні.

Для більш детального визначення можливостей 
запропонованої методики та перевірки достовірнос-
ті отриманих за її допомогою результатів аналізу 
необхідно провести обробку статистичного матеріалу 
більш великого обсягу, що стосується кількості за-
лучених в аналіз ігор, особливо для кінцевих 4 та 5 
партій.
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Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації  
хворих на легку персистуючу бронхіальну астму
Григус І.М.1, Прусік Кристоф2 , Прусік Катерина2, Хагнер-Деренговська Магдалена3

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука1  
Академія фізичного виховання і спорту в Гданську2, Польща 

Вища школа наук про здоров’я3, Бидгощ, Польща

Анотації:
Метою дослідження було підви-
щити ефективність фізичної реа-
білітації хворих на легку персис-
туючу бронхіальну астму в період 
загострення шляхом застосуван-
ня патогенетично обґрунтованих 
режимів фізичної активності та 
комплексу фізичних лікувальних 
чинників. Проведено обстеження 
112 хворих на легку персисту-
ючу бронхіальну астму в стадії 
загострення. В стаціонарі запро-
понована спеціальна програма 
фізичної реабілітації, що включає 
модифіковані методи лікувальної 
фізичної культури, фізіотерапев-
тичні засоби. Застосування фі-
зичної реабілітації призводило до 
скорочення приступного періоду 
захворювання, дозволяє значно 
швидше хворим змінити рухові 
можливості на кращі та включити 
більш інтенсивні фізичні наван-
таження у тренувальному режи-
мі, суттєво покращувало фізичну 
працездатність хворих. У всіх ви-
падках застосування програми 
фізичної реабілітації досягався 
повний контроль перебігу захво-
рювання, суттєво покращувалась 
якість життя хворих, що не насту-
пало при лікуванні хворих лише 
лікарськими препаратами.

Григус И.М., Прусик Кристоф, Прусик 
Екатерина, Хагнер-Деренговська 
Магдалена. Теоретико-методические 
основы физической реабилитации 
больных на легкую персистирующую 
бронхиальную астму. Целью исследования 
было повысить эффективность физической 
реабилитации больных легкой персистиру-
ющей бронхиальной астмой в период обо-
стрения путем применения патогенетически 
обоснованных режимов физической актив-
ности и комплекса физических лечебных 
факторов. Проведено обследование 112 
больных легкой персистирующей бронхи-
альной астмой в стадии обострения. В ста-
ционаре предложена специальная програм-
ма физической реабилитации, включающая 
модифицированные методы лечебной фи-
зической культуры, физиотерапевтические 
средства. Применение физической реабили-
тации приводило к сокращению приступного 
периода заболевания, позволяет значитель-
но быстрее больным изменить двигательные 
возможности на лучшие и включить более 
интенсивные физические нагрузки в трени-
ровочном режиме, существенно улучшало 
физическую работоспособность больных. 
Во всех случаях применения программы фи-
зической реабилитации достигался полный 
контроль течения заболевания, существен-
но улучшалось качество жизни больных, что 
не наступало при лечении больных только 
лекарственными препаратами.

Grigus I.M., Prusik Krzysztof, Prusik 
Katarzyna, Hagner-Derengowska 
Magdalena..Theoretical methodical 
bases of physical rehabilitation of 
patients on easy persistent bronchial 
asthma. A research purpose was to pro-
mote efficiency of physical rehabilitation 
of patients of easy persistnt bronchial 
asthma in the period of intensifying by 
application of the pathogenetic grounded 
modes of physical activity and complex of 
physical medical factors. An inspection is 
conducted 112 patients of easy persistent 
by bronchial asthma in the stage of in-
tensifying. The special program of physi-
cal rehabilitation, including the modified 
methods of medical physical culture, 
physical therapy facilities, is offered in 
permanent establishment. Application of 
physical rehabilitation resulted in reduc-
tion of attack period of disease, allows 
considerably quick a patient to change 
motive possibilities on the best and in-
clude more intensive physical loadings 
in training conditions, substantially im-
proved the physical capacity of patients. 
Complete control of flow of disease was 
arrived at in all of cases of application 
of the program of physical rehabilitation, 
substantially quality of life of patients got 
better, that did not come at treatment of 
patients only by medicinal preparations.

Ключові слова:
бронхіальна астма, загострен-
ня, фізична реабілітація, контр-
оль перебігу. 

бронхиальная астма, обострение, физи-
ческая реабилитация, контроль течения.

bronchial asthma, intensifying, physical 
rehabilitation, control of flow.

Вступ.1

Захворювання бронхо-легеневої системи є однією 
з найбільш важливих проблем у сучасній світовій 
медицині. Розповсюдженість бронхіальної астми (БА) 
зростає у всьому світі. В Україні за останні 10 років 
рівень захворюваності на БА виріс у 3 рази. Причому 
збільшується питома вага важких форм (зокрема 
серед осіб молодого віку), більша частина хворих 
негайно госпіталізуються до стаціонарів. Із цим 
пов’язана висока інвалідність і летальність хворих 
на БА. У Західній Європі летальність становить 1 
людину на 100000 населення у віці від 5 до 44 років, 
причому тільки 42% хворих вмирають безпосередньо 
від БА. У США щорічно близько 1 млн. хворих 
на БА перебувають у палатах інтенсивної терапії. 
Частотність рецидивів БА є також досить високою (25-
37%). Це так само робить хворих частими візитерами 
згаданих вище палат. У розвинених країнах світу 
поширеність БА серед дорослих становить 1-5%, 
5-10% усієї популяції мають або БА, або схильність 
до неї – атопію. У половині випадків БА починається 
у дитячому віці, на цей же період доводиться і пік 
захворюваності на БА [2, 3, 8].
© Григус І.М., Прусік Кр., Прусік К., Хагнер-Деренговська М.,  
    2011

Однак, попри різноманіття лікарських препаратів, 
методів діагностики і профілактики БА, триває 
неухильне зростання захворюваності. Зокрема, 
збільшується кількість тяжких, резистентних до 
медикаментозної терапії форм захворювання. Треба 
зважити ще й на те, що близько 30% хворих на БА 
рідко застосовують протиастматичні препарати, ще 
30% – користуються ними регулярно, 20-25% хворіють 
на важку форму астми і змушені приймати декілька 
антиастматичних препаратів, 8-10% страждають 
на інвалідизуючу форму хвороби. Такі труднощі в 
лікуванні БА потребують додаткових засобів, у тому 
числі й нелікарських – фізичних, психологічних, 
соціальних та інших, що є складовими медичної 
реабілітації [5, 9, 12-15].  

Пульмонологічна (респіраторна) реабілітація – 
система координованих заходів медичного, фізичного, 
психологічного і соціального характеру, спрямованих 
на найбільш повне відновлення здоров’я, психоло-
гічного статусу і працездатності або здатності до са-
мообслуговування осіб, що втратили їх у результаті 
бронхо-легеневого захворювання, пов’язаного з ура-
женням системи зовнішнього дихання [11]. Медична 
реабілітація є багатогранним поняттям і передбачає 
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здійснення різноспрямованих заходів щодо віднов-
лення порушених функцій організму і працездатності 
хворих та інвалідів, має істотне значення у віднов-
ленні функціональних і фізичних можливостей та в 
підвищенні якості життя (ЯЖ) хворих на БА. Видне 
місце в медичній реабілітації займає фізична реабілі-
тація (ФР), яка використовує для відновлення пору-
шених функцій організму лікувальні фізичні чинники. 
Аналіз літератури показав, що багато питань обґрун-
тування застосування методів ФР було розроблено в 
70-80-роках минулого століття і переважно для групи 
хворих з хронічними неспецифічними захворювання-
ми легень, куди входила і БА. Деякі з тих принципів 
здійснення ФР хворих на БА є застарілими і потребу-
ють перегляду, доповнення, а також розробки нових 
[4, 7, 10]. 

Наявність побічних ефектів медикаментозного 
лікування детермінує актуальність проблеми 
оптимізації ФР хворих на БА і подальшого вивчення 
цієї проблеми. Уміння управляти своїм диханням, 
що виникає внаслідок систематичного тренування 
дихання, забезпечує хворому більш повноцінний 
дихальний акт під час ядухи, значно полегшуючи 
його стан, і вимагає застосування меншої кількості 
медикаментозних засобів.

З огляду на вищесказане стає нагальною потреба 
розробки режимів фізичної активності хворих на БА 
в період загострення хвороби для їх застосування в 
стаціонарних умовах.

Робота виконана за планом НДР Міжнародного 
економіко – гуманітарного університету імені акаде-
міка Степана Дем’янчука.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – підвищити ефективність фізичної 

реабілітації хворих на легку персистуючу БА в період 
загострення шляхом застосування патогенетично об-
ґрунтованих режимів фізичної активності та комплек-
су фізичних лікувальних чинників. 

Завдання дослідження:
1. Вивчити і узагальнити сучасний стан ефективності 

застосування традиційних підходів щодо медичної 
і фізичної реабілітації хворих на БА.

2. Визначити особливості клінічного стану, функції 
зовнішнього дихання і фізичного здоров'я хворих 
на легку персистуючу БА під час загострення за-
хворювання.

3. Вивчити фізичну працездатність хворих на легку 
персистуючу БА під час загострення захворюван-
ня, використовуючи і порівнюючи різні методи її 
оцінки. Встановити режими фізичної активності 
хворих на БА залежно від тяжкості перебігу захво-
рювання.

4. Систематизувати і створити методологічні підходи 
до складання програм фізичної реабілітації хво-
рих на легку персистуючу БА. Розробити алгоритм 
складання довгострокових індивідуальних програм 
фізичної реабілітації. 

5. З урахуванням особливостей клінічного перебігу 
хвороби та фізичних можливостей хворих патогене-
тично обґрунтувати та розробити систему засобів, 

методичних прийомів фізичної реабілітації хворих 
на легку персистуючу БА.

6. Вивчити ефективність розробленої програми 
фізичної реабілітації хворих на легку персистую-
чу БА в порівнянні з застосуванням традиційних 
методів фізичної реабілітації або лише лікарських 
препаратів. Встановити вплив запропонованої про-
грами фізичної реабілітації на якість життя хворих 
на легку персистуючу БА.
Об’єкт дослідження – фізична реабілітація хво-

рих на легку персистуючу БА. 
Предмет дослідження – клінічний стан, функція 

зовнішнього дихання, фізична працездатність, якість 
життя хворих на легку персистуючу БА, ефекти засто-
совуваних програм реабілітації та лікування. 

Організація і методи дослідження. Дослідження 
проводилося на базі пульмонологічного відділення, 
відділення функціональної діагностики і відділення 
відновного лікування та нетрадиційної медицини Рів-
ненської обласної клінічної лікарні.

У дослідженні брали участь хворі на легку пер-
систуючу БА, що поступали на лікування в стаціонар. 
Діагноз БА, тяжкість та фаза перебігу захворювання 
встановлювалися згідно критеріїв класифікації БА, 
затверджених МОЗ України (наказ МОЗ України № 
128 від 19.03.2007 р.). 

Моніторинг реабілітаційного процесу проводився 
методом поточного та етапного контролю, що забез-
печувало адекватне розширення режиму та інтенси-
фікацію фізичного навантаження кожного пацієнта. 
Перший рівень поточного контролю за процесом фі-
зичної реабілітації включав найбільш доступні і од-
ночасно досить інформативні клінічні дослідження 
(опитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація, 
пікфлоуметрія та ін.), які дозволяли проаналізувати 
як динаміку окремих симптомів, синдромів хвороби, 
так і в цілому перебіг захворювання. Другий рівень 
контролю складали інструментальні методи, зокрема, 
комп’ютерна спірографія, електрокардіографія та пік-
флоуметрія. Особливе значення при проведенні ФР 
мала оцінка толерантності до фізичного навантажен-
ня, яка проводилася за допомогою велоергометрії [6]. 

Усі хворі поступили в стаціонар в фазі загострен-
ня різного ступеня вираженості. Термін лікування в 
стаціонарі складав 14-21 день. Спостереження за кож-
ним пацієнтом в умовах стаціонару проводилося не 
менше 20 днів. Якщо пацієнт виписувався раніше, то 
він продовжував виконувати програму ФР в повному 
об’ємі і проходив обстеження в умовах стаціонару. За-
гальний термін спостереження за пацієнтом складав 
6 місяців.

Групи хворих формувалися за складом лікування 
та застосованих реабілітаційних заходів методом ран-
домізації і були порівняні за статтю та віком. Загалом 
було сформовано 3 групи хворих, що представлено в 
табл. 1. 

Усім хворим було проведено комплексне обсте-
ження в передбаченому для таких випадків об'ємі. Усі 
показники реєстрували на початку та після завершен-
ня програми ФР, окрім повторного опитування за опи-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

32

тувальником якості життя, яке реєструвалося через 
півроку після завершення ФР. 

Клінічне обстеження хворих включало опитуван-
ня, огляд, виявлення фізикальних змін. 

Оцінка поточного стану хворих проведена за на-
ступними клінічними критеріями: кількість нападів 
ядухи за добу (НЯД); кількість нападів ядухи за остан-
ній тиждень (НЯТ); вираженість задишки (ЗадВ) поза 
нападом ядухи за 5-бальною шкалою MRC (medical 
research council dyspnea scale); фізична активність в 
денний час (ФАДЧ); тест контролю астми (Asthma 
Control Test  – АСТ).

Вираженість задишки трактували в балах 
наступним чином:

0 (ні) – задишка не турбує, за винятком дуже 
інтенсивного навантаження;

1 (легка) – задишка при швидкій ходьбі або при 
підйомі на невелике підвищення;

2 (середня) – задишка примушує хворого йти більш 
поволі в порівнянні з іншими людьми того ж віку, або 
з’являється необхідність робити зупинки при ходьбі в 
своєму темпі по рівній поверхні;

3 (важка) – задишка примушує хворого робити 
зупинки при ходьбі на відстань близько 100 м або 
через декілька хвилин ходьби по рівній поверхні;

4 (дуже важка) – задишка робить неможливим для 
хворого вихід за межі свого будинку, або задишка 
з’являється при одяганні і роздяганні.

Фізична активність в денний час оцінювалася в 
балах і трактувалася як 0 за відсутності обмежень, 
1 – при зниженні активності на фоні середнього 
фізичного навантаження, 2 – при зниженні активності 
при повсякденних побутових навантаженнях.

Тест контролю астми (АСТ) визначався 
за допомогою спеціального  опитувальника. 
Пацієнт відповідав на наступні п’ять питань, що 
характеризували ступінь контролю захворювання 
протягом останніх 4 тижнів. Значення тесту контролю 
астми – це сума балів. Трактування тесту: 25 – повний 
контроль астми, 20-24 – хороший контроль астми, 
менше 20 – астма не контролюється.

Анамнез життя та хвороби. Опитуванням 
збиралися дані про особливості життя хворого, 
особливості розвитку захворювання та алергічні 
реакції.

З лабораторних методик використовували 
загальний аналіз крові і цитологічне дослідження 
мокроти. 

Функція зовнішнього дихання (ФЗД) оцінювалася 
за даними спірографії, виконаної за допомогою 

спіроаналізатора „Spirosift 3000” фірми „Fucuda Den-
shi”, виробництва Японії. Спірографічні показники 
реєстрували з дотриманням необхідних вимог. 
Для аналізу були відібрані 3 базові функціональні 
показники: 

об’єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ• 1); 
життєва ємність легенів (ЖЄЛ);• 
пікова об’ємна швидкість видиху (ПОШВ).• 

За допомогою спірометрії виконувався тест 
зворотності бронхіальної обструкції (ЗБО). Для 
тесту використовувався сальбутамол в дозі 200 мкг в 
дозуючому інгаляторі зі спейсером. Вимірявся ОФВ1 до 
(ОФВ1до) та через 15 хвилин після (ОФВ1після) вдихання 
сальбутамолу. ЗОБ визначалася за формулою:

ЗБО = {( ОФВ1після – ОФВ1до) / ОФВ1до} × 100 %.
Тест вважався позитивним при прирості ОФВ1 

більше 15% порівняно з початковим значенням по-
казника.

Методом пікфлоуметрії вимірювалась максималь-
на (пікова) швидкість повітря під час форсованого 
видиху (пікової швидкості видиху – ПШВ) після по-
вного вдиху. ПШВ вимірювали ранком відразу ж після 
сну і ввечері перед сном. Якщо в хворого мав місце 
приступ ядухи, то відразу ж після нього. Важливою 
діагностичною ознакою є різниця між ранковими і ве-
чірніми значеннями ПШВ, що позначається як добове 
коливання цього показника  (ПШВдк). При адекватно 
проведеному лікуванні і реабілітації ранкові і вечірні 
значення майже однакові, при погано контрольованій 
астмі ці показники сильно відрізняються. Нормаль-
ний графік ПШВ повинен бути майже прямим. Як 
нормальне значення брали усереднений, найкращий 
показник, отриманий у період  ремісії чи в період най-
кращого стабільного стану хворого. Показник ПШВ 
реєструється шкалою пікфлоуметра (л/хв., ум. од).

Для розрахунку ПШВдк брали найкращі ранкові 
(ПШВран) та вечірні (ПШВвеч) і обчисляли за форму-
лою:

ПШВдк =  {(ПШВвеч – ПШВран) / 
/ 1/2 × (ПШВвеч + ПШВран)} × 100%.

Чим більше значення ПШВдк, тим нижче контр-
оль за станом пацієнта, тим важче у нього перебігало 
захворювання.

Оцінка фізичної працездатності. Провідним по-
казником функціонального стану організму є загальна 
фізична працездатність, або готовність виконувати фі-
зичну роботу. Загальна фізична працездатність пропо-
рційна кількості механічної роботи, що індивід здат-
ний виконувати довгостроково й з досить високою 
інтенсивністю, і значною мірою  залежить від продук-

Таблиця 1
Групи хворих на легку персистуючу БА

Назва групи Кількість
хворих в групі

Характеристика групи за лікуванням та 
реабілітаційними заходами

Контрольна група з медикаментозним 
лікуванням 24 Тільки медикаментозне лікування

Контрольна група з традиційними 
методами ЛФК 44 Медикаментозне лікування + методи фізіотерапії 

+ традиційна ЛФК
Основна група з модифікованими 
методами ЛФК 44 Медикаментозне лікування + методи фізіотерапії 

+ оригінальна програма ФР
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тивності системи транспорту кисню. Висока працез-
датність служить показником стабільного здоров'я, і 
навпаки, низькі її значення розглядаються як фактор 
ризику для здоров'я. Як правило, висока фізична пра-
цездатність пов'язана з більш високою руховою актив-
ністю й більш низькою захворюваністю.

У наш час у поняття «фізична працездатність» різ-
ні автори вкладають різний зміст. Однак, основний 
зміст кожного з формулювань зводиться до потенцій-
ної можливості людини виконати максимум фізично-
го зусилля. 

Ми оцінювали фізичну працездатність хворих на 
легку персистуючу БА шляхом визначення індивіду-
альної толерантності до фізичного навантаження 
методом велоергометрії. Для цього проводили суб-
максимальний велоергометричний тест: початкове 
навантаження відповідало 25-50 Вт із його подаль-
шим поступовим збільшенням на 25-50 Вт, тривалість 
кожного щабля навантаження й інтервалів відпочинку 
між щаблями – 4-5 хвилин. 

Результатом велоергометричного тестування була 
величина виконаної роботи (потужність), виражена 
у ватах. Далі зміряна потужність роботи переводи-
лася у величину споживання кисню. На завершення, 
отримане фактичне максимальне споживання кисню 
зіставляли з належною величиною і визначали рівень 
фізичної працездатності у відсотках від належного 
максимального споживання кисню (НМСК). 

Оцінку фізичних можливостей також проводили 
методом непрямої оцінки працездатності за допомо-
гою 6-ти хвилинного крокового тесту (6ХКТ) та функ-
ціональної проби Руф’є. 

6ХКТ проводився за 30 хвилин до або через 2 го-
дини після їди. Пацієнти були одягнені в спортив-
ну форму. Тест передбачав вимірювання дистанції, 
яку хворий пройшов за 6 хвилин в помірному темпі. 
Отримана відстань зіставлялася з належною величи-
ною, яка обчислювалася за формулою:

6ХКТ (чол) = (7.57 × зріст,см) –  
-(5.02 × вік) – (1.76 × вага,кг) – 309;

6ХКТ (жін) = (2.11 × зріст,см) –  
-(5.78 × вік) – (2.29 × вага,кг) + 667.

Підсумковий результат тесту виражали у відсотках 
від належної величини (НВ).

Проба Руф’є  ґрунтується  на обліку величини 
пульсу, зафіксованої на різних етапах відновлення піс-
ля відносно невеликих навантажень. Із цією метою ви-
користовують 30 присідань за 45 сек або 3-хвилинний 
степ-тест. Пульс визначають після 5 хв відпочинку в 
положенні лежачи (при тесті – сидячи) за 15 сек до 
навантаження, у перші й останні 15 сек., починаючи 
з 1-ї хвилини відновлення (результат множать на 4). 
Для оцінки працездатності за наведеною нижче фор-
мулою розраховують індекс Руф’є (РуфІ):

Індекс Руф’є =  ((П1+П2+П3) –200) / 10,
де П1 – вихідний пульс; П2 – відразу після наванта-

ження і П3 – наприкінці 1-ї хвилини відновлення.
Якщо РуфІ становив менше 3, то фізичну працез-

датність оцінювали як високу, 4-6 – добру, 7-10 – серед-
ню, 10-15 – задовільну, 15 і більше – погану (низьку).

Методи оцінки фізичного здоров’я. За допомо-
гою функціональних проб ми оцінювали загальний 
стан організму хворих на легку персистуючу БА, стан 
окремих систем та їх резервні можливості, особли-
вості адаптації різних систем до фізичних наванта-
жень. Для цього використані індекс маси тіла (МасІ), 
життєвий індекс (ЖитІ), силовий індекс (СилІ), індекс 
Робінсона (РобІ), проба Мартіне та індекс Скібінскі 
(СкіІ). МасІ, ЖитІ, СилІ, проба Мартіне та РобІ вико-
ристані для загальної оцінки рівня фізичного здоров’я 
(ЗОФЗ) за Апанасенком Г.Л.

Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я за Апана-
сенком Г.Л. [1]. Ця методика призначена для загальної 
оцінки фізичного здоров'я, виміряється кількісно ба-
лами і дозволяє розподілити всіх практично здорових 
осіб на 5 рівнів здоров'я, що відповідають певному 
рівню аеробного енергопотенціалу. Є закономірність 
того, що чим вище рівень фізичного здоров'я, тим рід-
ше виявляються ознаки хронічних неінфекційних за-
хворювань. 

Для оцінки рівня фізичного здоров'я за методом 
Апанасенка Г. Л. вимірювали такі показники в стані 
спокою [1]: життєва ємність легенів (ЖЄЛ), частота 
серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), 
маса тіла, довжина тіла, динамометрія кисті. 

На підставі отриманих даних розраховуються на-
ступні індекси: масовий, життєвий, силовий та індекс 
Робінсона. 

Проба Мартіне, або час відновлення ЧСС після 20 
присідань за 30 сек. Функціональна проба Мартіне – 
це виконання 20 присідань за 30 секунд. Вона викону-
ється в такий спосіб: 
1) Після 3-4 хв. відпочинку в положенні сидячи ви-

пробуваний вимірює ЧСС за 10 с., помноживши по-
тім отримане число на цифру шість. 

2) Виконується 20 присідань за 30 секунд, тобто в тем-
пі одне присідання за 1,5 секунди. 

3) Відразу після виконаного навантаження виміряєть-
ся ЧСС за 6 секунд у положенні стоячи. Потім отри-
мане число множиться на десять. 

4) Випробуваний по 10-секундних відрізках часу про-
тягом 3-х хвилин вимірює частоту пульсу. Фіксуєть-
ся (у хвилинах і секундах) момент, коли пульс став 
дорівнювати вихідному рівню. Множачи підрахова-
ну кількість ударів на цифру шість, обстежуваний 
одержує кількість серцевих скорочень за одну хви-
лину. 

Отримані результати за всіма перерахованими вище 
показниками оцінюються в балах по табл. 2 і 3 та за-
писуються до зведеного протоколу результатів. Підсу-
мовуючи бали по всіх п'яти показниках і зіставляючи 
їх зі шкалою, визначається рівень фізичного здоров'я 
випробуваного – низький (1), нижче середнього (2), се-
редній (3), вище за середній (4), високий (5).

Індекс Скібінскі (СкібІ). За допомогою цього ін-
дексу можна одночасно оцінити функцію дихальної 
і серцево-судинної систем. Індекс використовується 
для опосередкованого визначення стану забезпечення 
організму киснем. З апаратури необхідні спірометр і 
секундомір.
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Таблиця 2
Оцінка рівня фізичного здоров’я чоловіків за Апанасенком Г.Л.

Показник Низький
(1)

Нижче 
середнього

(2)

Середній
(3)

Вище 
 за середній 

(4)

Високий
(5)

Індекс маси тіла  
(маса тіла / ріст2, кг / м2) < =18,9 19,0-20,0 20,1-25,0 25,1-28,0 > 28, 0

Бали -2 -1 0 -1 -2
Життєвий індекс  
(ЖЄЛ / маса тіла, мл / кг) < = 50 51-55 56-60 61-65 > 65

Бали -1 0 1 2 3
Силовий індекс  
(динамометрія кисті / маса тіла, %) < =60 61-65 66-70 71-80 >80

Бали -1 0 1 2 3
Індекс Робінсона  
(ЧСС* АТсист / 100,  ум.од.) >=111 110-95 94-85 84-70 <70

Бали -2 -1 0 3 5
Час відновлення ЧСС  
після 20 присідань за 30 с (час, с) >=180 179-120 119-90 89-60 <60

Бали -2 1 3 5 7
Загальна оцінка рівня 
 здоров'я (сума балів) < = 3 4-6 7-11 12-15 16-18

Таблиця 3
Оцінка рівня фізичного здоров’я жінок за Апанасенком Г. Л.

Показник Низький
(1)

Нижче 
середнього

(2)

Середній
(3)

Вище 
 за середній 

(4)

Високий
(5)

Індекс маси тіла  
(маса тіла / ріст2, кг / м2) < = 16,9 17,0-18,6 18,7-23,8 23,9-26,0 >26, 0

Бали -2 -1 0 -1 -2
Життєвий індекс  
(ЖЄЛ / маса тіла, мл / кг) < = 40 41-45 46-50 51-56 >56

Бали -1 0 1 2 3
Силовий індекс  (динамометрія 
кисті / маса тіла, %) < = 40 41-50 51-55 56-60 >60

Бали -1 0 1 2 3
Індекс Робінсона  
(ЧСС* АТсист / 100,  ум.од.) >=111 110-95 94-85 84-70 <70

Бали -2 -1 0 3 5
Час відновлення ЧСС  
після 20 присідань за 30 с (час, с) >=180 179-120 119-90 89-60 <60

Бали -2 1 3 5 7
Загальна оцінка рівня 
 здоров'я (сума балів) < = 3 4-6 7-11 12-15 16-18
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Проведення тесту. У досліджуваного визначають 
ЖЄЛ. Потім, після відпочинку 1-2 хв., визначають 
ЧСС у положенні сидячи. Далі робиться три глибоких 
вдихи – видих, потім максимально глибокий вдих і за-
тримується дихання на максимально можливий час. 
Фіксується час інспіраторної затримки (сек).

Після цього він виконує пробу із затримкою ди-
хання на вдиху. Визначення індексу проводиться за 
формулою. Оцінка функціонального стану: < 5 – дуже 
погано,  5-10 – незадовільно, 10-30 – задовільно, 30-60 
– добре і > 60 – дуже добре.

Стан серцево-судинної системи оцінювався ме-
тодом електрокардіографії.

Оцінка якості життя хворих на легку персис-
туючу БА. Якість життя (ЯЖ) – це суб'єктивний 
показник, що поєднує в собі компоненти фізично-
го, психічного, соціального здоров'я хворої людини. 
ВООЗ рекомендує визначати ЯЖ як індивідуальне 
співвідношення свого положення в житті суспіль-
ства з можливостями індивідуума. Іншими словами 
– це об’єктивний показник суб’єктивних оцінок, що 
охоплює широке коло критеріїв. Рівень ЯЖ залежить 
від стану здоров’я, психологічного статусу, рівня не-
залежності, суспільного положення, факторів навко-
лишнього середовища і особистих уявлень людини. 

В нашому досліджені для вивчення ЯЖ і загаль-
ного стану здоров’я хворих на легку персистуючу БА 
застосована українська версія (за науковою редакцією 
д.мед.н. С.В. Пхіденка) опитувальника ЯЖ Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я (ВООЗЯЖ-100). Цей 
опитувальник відповідає всім міжнародним вимогам 
до подібних опитувальників, а саме він універсаль-
ний, бо охоплює всі параметри здоров’я. Опитуваль-
ник включає 100 запитань, по 4 запитання для кожної 
із 24 субсфер, а також 4 «глобальних запитання» для 
оцінки загальної ЯЖ і стану здоров'я. Вивчалися по-
казники фізичної, психологічної, рівня незалежності, 
соціальних стосунків, навколишнього середовища і 
духовної сфери. 

Фізична сфера включала такі параметри, як «біль і 
дискомфорт», «життєва активність, енергія і стомлен-
ня», «сон і відпочинок»; психологічна сфера – «по-
зитивні почуття», «мислення, навчання і пізнання», 
«самооцінка», «образ тіла і зовнішність», «негативні 
почуття»; сфера «Рівень незалежності» – «мобіль-
ність, здатність пересуватися», «здатність виконувати 
повсякденні справи», «залежність від медикаментів і 
лікування», «працездатність (здатність до роботи)»; 
сфера «Соціальні стосунки» – «особисті взаємосто-
сунки», «соціальна підтримка», «сексуальна актив-
ність»; сфера «Навколишнє середовище» – «фізична 
безпека і захищеність», «домашнє оточення», «фі-
нансові ресурси», «медична і соціальна допомога», 
«можливість отримання нової інформації і навичок», 
«можливість для відпочинку/дозвілля», «навколишнє 
фізичне середовище», «транспорт»; духовна сфера – 
«духовність, релігія, переконання».  

Значення показників загальної ЯЖ і стану здоров'я, 
сфер та субсфер вимірювались кількісно в балах – чим 
нижче значення показника, тим гірше ЯЖ за цим по-

казником. Градації показників ЯЖ були такими: повна 
задоволеність ЯЖ і станом здоров‘я 20-16 балів; від-
носна задоволеність ЯЖ і станом здоров‘я 9-15 балів; 
незадоволеність ЯЖ і станом здоров‘я 4-8 балів.

За наведеним опитувальником у 40 здорових осіб, 
які були порівняні за статтю та віком з вибіркою хво-
рих на легку персистуючу БА, проведено оцінку ЯЖ 
і встановлені значення узагальнених його параметрів.  

Методи лікування хворих на легку персистуючу 
БА.

Медикаментозне лікування всіх хворих про-
водилося згідно наказам МОЗ України № 499 від 
28.10.2003 р.  і  № 128  від 19.03.2007 р. Усім хворим 
на легку персистуючу БА було рекомендовано базове 
лікування з обов'язковим прийомом інгаляційних ГКС 
і бета2-агоністів пролонгованої дії.

Фізіотерапія. Додатково до базового лікарського 
лікування хворим контрольної групи з традиційними 
методами ЛФК та основної групи призначали методи 
фізіотерапії. Для загальнобіологічного впливу і з ме-
тою підвищення захисних властивостей організму в 
реабілітаційний комплекс включали ультрафіолетове 
опромінювання (УФО) на область грудної клітки, для 
специфічної дії на органи дихання – галоаерозольте-
рапію. 

Методика виконання УФО. Опромінення грудної 
клітки проводили по 5-ти полям. Перше і друге поле 
– половина задньої поверхні грудної клітки (права чи 
ліва), третє і четверте поле – бокові поверхні грудної 
клітки, п’яте поле – передня поверхня грудної клітки 
справа. В один день опромінювали тільки одне поле. 
Кожне поле опромінювали 3 рази (на курс 15 проце-
дур). Курсова доза опромінювання складала 3 біодози. 
Процедури виконувались кожного дня. УФО здійсню-
валось апаратом ОРК-21. 

Методика галоаерозольтерапії. Сеанси галоаеро-
зольтерапії проводили у спеціально облаштованому 
приміщенні – камері штучного мікроклімату (УСА-1). 
Штучна камера була розташована у підземному при-
міщенні на глибині 4 метрів і була обладнана апара-
том для перетворення хлориду натрію на дисперсний 
аерозоль з подальшою подачею його безпосередньо 
до камери, де знаходяться хворі. Камера призначена 
для групового лікування одночасно 4-10 хворих. 

Стіна і підлога камери вкриті хлоридом натрію. 
Повітря до камери надходить через галогенератор, в 
блоці якого потік повітря проходить через скляний 
стакан з хлоридом натрію, створюючи “киплячий 
шар” – хаотичний рух кристалів у повітряному пото-
ці, яким дихають хворі. Діючим фактором галотерапії 
був сухий високодисперсний аерозоль хлориду на-
трію, 80% частин якого мають розміри менше 5 мкм. 
Концентрація його складає 5-15 мг/м3. Температура в 
штучній камері відповідала 22-24°С.

Курс галоаерозольтерапії передбачав: підготовчий 
період – 1-2 дні, протягом якого хворі проходили ін-
структаж з техніки безпеки та методики проведення 
процедури; період адаптації до лікувального галоае-
розолю та мікроклімату камери – 2-3 дні, упродовж 
яких щоденно відбувалося поступове наростання три-
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валості процедур від 15 до 60 хвилин (15, 30, 45 та 60 
хв.); основний лікувальний період, який передбачав 
щоденні, крім неділі, сеанси галоаерозольтерапії, су-
марною тривалістю 60 хв.

У другій половині лікування сеанси проводилися 
двічі на день. Загалом курс лікування складався з 20-
22 сеансів. 

Лікувальна фізична культура. Додатково до 
базового лікарського лікування хворим контрольної 
групи, що включали методи  ЛФК, призначали ліку-
вальний масаж та лікувальну гімнастику (ЛГ) за кла-
сичними методиками.

Хворим основної групи в програми ФР включали 
ранкову гігієнічну гімнастику (РГГ) та оригінальні 
методики ЛФК – модифікований лікувальний комбі-
нований масаж, модифіковану ЛГ, дозовану ходьбу 
по сходах,  дозовану ходьба по прямій місцевості) та 
спеціальні маніпуляційні фізичні втручання. В табл. 4 
наведено склад лікування і програми ФР для кожної з 
груп хворих.

Для статистичного опису вибірок використані 
стандартні методи оцінки варіаційних рядів. При цьо-
му визначали середнє арифметичне (M), стандартне 
відхилення (S) і помилку середньої арифметичної (m). 
Тип розподілу параметрів у варіаційному ряді вста-
новлювали по критерію Шапіро-Уїлка. Значущість 
відмінностей між вибірками оцінювали за допомогою 
параметричних (t-критерій Ст’юдента) і непараме-
тричних (Т-критерій Вілкоксона, U-критерій Манна-
Уїтні) методів для залежних і незалежних вибірок. 
Відмінності між відносними частотами встановлюва-
ли по t-критерію Ст’юдента і критерію відповідності 
χ2. Критерієм достовірності оцінок служив рівень зна-
чущості з вказівкою вірогідності помилкової оцінки 
(р). Оцінка різниці середніх вважалася значущою при 
р<0.05. Взаємозв'язок між ознаками  був вивчений 
шляхом  визначення коефіцієнта Спірмена (ρ), для 
якого обчислювалася середня помилка  і оцінювалася  
його достовірність. 

При виконанні обчислень використані програмні 
продукти Excel XP та  STATISTICA 5.5 (фірма StatSoft, 
США).

Результати дослідження.
При легкій персистуючій БА симптоми виникають 

як мінімум 1 раз на тиждень, але рідше 1 разу на день 
на протязі більше 3-х місяців; симптоми загострення 
можуть порушувати активність і сон; наявність хро-
нічних симптомів, які потребують симптоматичного 
лікування, майже щоденно; нічні симптоми астми ви-
никають частіше 2 разів на місяць; ОФВ1 або ПОШВ 
< 80% від належних; добові коливання ПОШВ або 
ОФВ1 – 20-30%. 

Формування програми ФР у хворих на легку пер-
систуючу БА можливе лише з урахуванням тяжко-
сті перебігу захворювання. Застосування засобів ФР 
повинно також узгоджуватися з таким поняттям як 
контроль перебігу БА. Поняття контролю БА введе-
но для визначення можливих найкращих результатів 
лікування, для відповіді на питання, як саме пацієнт 
повинен реагувати на призначену терапію. 

Запропонована програма ФР хворих на легку пер-
систуючу БА мала комплексний підхід, індивідуальну 
направленість, враховувала фізичну працездатність та 
рівень рухових можливостей, якість життя хворих. 

Результати проведеного лікування та застосування 
запропонованої програми ФР вивчені у 112 хворих 
на персистуючу БА легкого ступеня тяжкості. Контр-
ольну групу з МЛ склали 24, контрольну групу з тра-
диційними методами ЛФК – 44 і основну групу – 44 
пацієнтів.

В табл. 5 наведена динаміка показників клінічного 
стану хворих під дією програми ФР та інших варіантів 
лікування при персистуючій БА легкого ступеня тяж-
кості. По завершенні лікування у всіх випадках зни-
кли денні напади ядухи. Також хворих основної групи 
зовсім не турбувала задишка, не було обмежень фізич-
ної денної активності. Хворі у двох контрольних гру-
пах після лікування частково відчували обмеженість 
фізичної денної активності. Через місяць лікування 
тижневі напади ядухи відновилися при застосуванні 
лікарської терапії (0.89±0.31 рази на тиждень) та тра-
диційних методів ЛФК (0.75±0.28 рази на тиждень), 
чого майже не сталося після виконання програми ФР 
(0.13±0.33 рази на тиждень). Це свідчить про повний 
контроль перебігу БА при застосуванні фізичної реа-
білітації (зростання АСТ з 13.47±0.32 до 23.57±0.30 
балів) та відсутність контролю в меншій мірі при за-
стосуванні традиційних методів ЛФК (зростання АСТ 
з 13.95±0.35 до 19.36±0.31 балів) і в більшій мірі при 
використанні лише лікарських препаратів (зростання 
АСТ з 12.85±0.47 до 17.22±0.41 балів). 

Значні позитивні зміни показників ФЗД відбу-
лися у хворих з легким ступенем тяжкості БА піс-
ля проведення програми ФР, про що свідчать дані 
табл. 6. Так, в основній групі  ОФВ1 зріс з 69.22±3.45 
до 88.60±3.22% (р<0.001), ЖЄЛ – з 74.36±3.61 до 
95.18±3.46% (р<0.001) і ПОШВ – з 69.35±4.33 до 
88.77±4.12% (р<0.01). Подібні зміни сталися і у хво-
рих в контролі ЛФК, у яких ОФВ1 зріс з 71.45±3.36 
до 82.17±3.23% (р<0.05) і ЖЄЛ – з 75.36±3.72 до 
86.66±3.44% (р<0.001). Статистично значущих змін 
цих показників у хворих контрольної групи МЛ не 
сталося. Суттєві зміни відбулися і з показниками ре-
активності бронхів, які статистично значно зменши-
лись після реалізації ПРОГРАМИ ФР: ЗБО зменшила-
ся з 22.31±1.46 до 9.70±1.41%  (р<0.001), ПШВдк – з 
29.47±1.62 до 9.30±1.73%  (р<0.001). Таке ж сталося 
в контрольних групах: у контролі ЛФК ЗБО зменши-
лась з 21.52±1.84 до 12.23±1.93% (р<0.01) і ПШВдк з 
28.38±1.73 до  11.35±1.71% (р<0.001), у контролі МЛ 
ЗБО зменшилась з 23.49±2.62 до 15.66±2.43% (р<0.05), 
ПШВдк – з 30.43±2.74 до 14.49±2.85% (р<0.001).

Застосування програми ФР призвело до нарощу-
вання функціональних можливостей хворих, що ви-
разилося збільшенням функціональних проб (проби 
Штанге з 33.59±1.57 до 48.71±1.50 сек (р<0.001) і 
проби Генчі з 17.25±1.36 до 25.88±1.32 сек (р<0.001) 
та індексу Скібінскі з 13.63±1.82 до 36.12±1.62 ум.од. 
(р<0.001). Подібні зміни сталися і у хворих контр-
ольної групи з застосуванням традиційних методів 
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Таблиця 4
Склад лікування і програми ФР хворих на легку персистуючу БА

Ступінь
тяжкості БА Група хворих Склад лікування і програми ФР

Персистуюча 
легкого сту-

пеня 
тяжкості

Контрольна група з медикамен-
тозним лікуванням (МЛ) Медикаментозне лікування.

Контрольна група з 
традиційними методами ЛФК

Медикаментозне лікування.
Фізіотерапія: УФО грудної клітки,  галоаерозольтерапія.
ЛФК: лікувальний класичний масаж, традиційна ЛГ.

Основна група з модифікованими 
методами ЛФК

Медикаментозне лікування.
Фізіотерапія: УФО грудної клітки,  галоаерозольтерапія.
ЛФК: модифікований лікувальний комбінований масаж, 
модифікована ЛГ, циклічні тренувальні вправи (дозована 
ходьба по сходах,  дозована ходьба по прямій місцевості), 
спеціальні маніпуляційні фізичні втручання.
Інші складові програми ФР.

Таблиця 5
Динаміка клінічних показників у хворих на БА персистуючого перебігу легкого ступеня тяжкості, (M±m)

Показники

Групи хворих на персистуючу БА легкого ступеня тяжкості
Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна

До
лікування Після лікування До

лікування Після лікування До ФР Після ФР

НЯД, кількість 2.25±0.32 0*** 2.12±0.25 0*** 2.18±0.23 0***
ЗадВ, бал 1.84±0.21 0.52±0.20*** 1.60±0.18 0*** 1.73±0.14 0***

ФАДЧ, бал 1.42±0.23 0.62±0.21* 1.38±0.15 0.35±0.25*** 1.30±0.11 0***
НЯТ, кількість 7.05±0.35 0.89±0.31*** 6.23±0.31 0.75±0.28*** 6.55±0.34 0.13±0.33***

АСТ, бал 12.85±0.47 17.22±0.42*** 13.95±0.35 19.36±0.31*** 13.47±0.32 23.57±0.30***
Примітка. В колонці «Після лікування» приведені значення НЯТ і АСТ через 1 місяць після завершення стаціонарного 

лікування. Тут та в наступних таблицях * – статистично значимі відмінності в порівнянні зі значеннями до лікування  (* – 
р<0.05, ** – р<0.01, *** – р<0.001).

Таблиця 6
Динаміка показників ФЗД і дихальних функціональних проб у хворих на БА  

персистуючого перебігу легкого ступеня тяжкості, (M±m)

Показники

Групи хворих на персистуючу БА легкого ступеня тяжкості
Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна

До
лікування

Після 
лікування

До
лікування

Після 
лікування До ФР Після ФР

ОФВ1, % 68.41±4.38 75.25±4.46 71.45±3.36 82.17±3.23* 69.22±3.45 88.60±3.22***
ЖЄЛ, % 73.18±4.54 80.50±4.32 75.36±3.72 86.66±3.44* 74.36±3.61 95.18±3.46***
ПОШВ, % 67.57±5.36 74.33±5.21 70.66±4.64 81.26±4.51 69.35±4.33 88.77±4.12**
ЗБО, % 23.49±2.62 15.66±2.43* 21.52±1.84 12.23±1.93** 22.31±1.46 9.70±1.41***
ПШВдк, % 30.43±2.74 14.49±2.85*** 28.38±1.73 11.35±1.71*** 29.47±1.62 9.30±1.73***
СкібІ, ум.од. 12.28±2.45 20.02±2.40* 14.24±1.67 30.62±1.56*** 13.63±1.82 36.12±1.62***
Проба Штанге, сек 32.42±2.13 38.90±2.06* 34.63±1.45 43.29±1.54*** 33.59±1.57 48.71±1.50***
Проба Генчі, сек 16.57±1.76 19.88±1.44 18.53±1.48 22.05±1.32 17.25±1.36 25.88±1.32***

Таблиця 7
Динаміка показників фізичної працездатності і загальної оцінки фізичного здоров’я у хворих на БА перси-

стуючого перебігу легкого ступеня тяжкості чоловічої статі, (M±m)

Показники

Групи хворих на персистуючу БА легкого ступеня тяжкості
Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна

До
лікування

Після 
лікування

До
лікування Після лікування До ФР Після ФР

ТФН, Вт 73.83±6.22 95.98±5.23** 74.16±5.38 104.5±5.12*** 75.12±5.36 134.4±6.12***
НМСК,% 37.85±4.47 49.21±4.32 38.05±3.46 53.65±3.54** 38.94±3.62 69.70±3.71***
6ХКТ, м 305.6±67.15 397.2±61.42* 315.5±55.22 444.8±51.32 322.6±52.45 577.4±53.34**
6ХКТ,% від НВ 44.72±4.32 58.14±4.58* 45.12±3.68 63.62±3.45* 45.94±3.53 82.23±3.36***
РуфІ, ум.од. 15.03±1.97 9.95±1.45* 15.23±1.72 8.96±1.36* 16.11±1.54 5.56±1.25***
ЗОФЗ, бал 4.11±1.86 6.78±1.63 4.44±1.64 8.21±1.48 4.75±1.42 11.88±1.37***
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ЛФК, у яких зареєстровано збільшення проби Штан-
ге з 34.63±1.45 до 43.29±1.54 сек (р<0.001) і індексу 
Скібінскі з 14.24±1.67 до 30.62±1.56 ум.од. (р<0.001). 
Лікування лише лікарськими препаратами також при-
звело до деяких позитивних змін цих показників: ін-
декс Скібінскі зріс з 12.28±2.45 до 20.02±2.40 ум.од. 
(р<0.05), проба Штанге – з 32.42±2.13 до 38.90±2.06 
сек (р<0.05).

В цілому можна відмітити, що у хворих основної 
групи та групи контролю ЛФК лікування призвело до 
нормалізації показників ФЗД. За індексом Скібінскі 
стан забезпечення організму киснем у хворих після 
застосування ПРОГРАМИ ФР став «добрим», а при 
застосуванні традиційної ЛФК і лише лікарських пре-
паратів – «задовільним».

Динаміка показників ФПЗ при лікуванні в стаціо-
нарі хворих на БА легкого ступеня тяжкості подана в 
табл. 7. У чоловіків після програми ФР толерантність 
до фізичного навантаження зросла з 75.12±5.36 до 
134.4±6.12 Вт (р<0.001), що відповідало зростанню 
НМСК з 38.94±3.62 до 69.70±3.71% (р<0.001). Ці хво-
рі чоловіки за 6 хвилин стали проходити дистанцію 
довжиною 577.4±53.34 м (до лікування – 322.6±52.45 
м, р<0.01), що складало 82.23±3.36% від НВ (до лі-
кування – 45.94±3.53%, р<0.001). Індекс Руф’є у цих 
чоловіків знизився з 16.11±1.54 до 5.56±1.25 ум.од. 
(р<0.001), що вказувало на покращення фізичних 
можливостей до «доброго» рівня (на початку лікуван-
ня – «незадовільний» рівень).

Подібні зміни відбулися з фізичною працездат-
ністю чоловіків при лікуванні їх з застосуванням 
традиційних методів ЛФК. Так, у них толерантність 
до фізичного навантаження зросла з 74.16±5.38 до 
104.5±5.12 Вт (р<0.001), що відповідало зростанню 
НМСК з 38.05±3.46 до 53.65±3.54% (р<0.01), 6ХКТ – 
з 315.5±55.22 (45.12±3.68% від НВ) до 444.8±51.32 м 
(63.62±3.45% від НВ, р<0.05). За індексом Руф’є фі-
зичні можливості покращились і стали «середніми» 
(зниження з 15.23±1.72 до 8.96±1.36 ум.од., р<0.05). 
У хворих чоловіків, що лікувалися лише лікарськи-
ми препаратами також сталися деякі зміни фізичної 
працездатності: толерантність до фізичного наванта-
ження зросла з 73.83±6.22 до 95.98±5.23 Вт (р<0.05), 
що відповідало зростанню НМСК з 37.85±4.47 до 
49.21±4.32%, 6ХКТ – з 305.6±67.15  (44.72±4.32% від 
НВ) до 397.2±61.42 м (58.14±4.58% від НВ, р<0.05). 
За індексом Руф’є фізичні можливості цих чолові-
ків покращилися до рівня «середніх» (знизилися з 
15.03±1.97 до 9.95±1.45 ум.од., р<0.05).

Підкреслимо, що у чоловіків при застосуванні 
програми ФР та традиційних методів ЛФК вдалося 
перевести рухові можливості зі ступеня ІІ на ІІІ-й сту-
пінь, а в контролі з МЛ рухові можливості хворих не 
змінилися і залишилися на ІІ-му рівні.

Динаміка показників ФПЗ у жінок, що хворі на БА 
легкого ступеня тяжкості представлена в табл. 8. Піс-
ля застосування програми ФР у жінок толерантність 
до фізичного навантаження зросла з 60.42±5.51 до 
108.1±5.25 Вт (р<0.001), що відповідало зростанню 
НМСК з 36.71±3.46 до 65.71±3.39% (р<0.001). Ці хво-

рі жінки за 6 хвилин стали проходити дистанцію до-
вжиною 526.9±61.24 м (до лікування – 294.4±60.32 м, 
р<0.01), що складало 77.95±3.35% від НВ (до лікуван-
ня –  43.55±3.65%, р<0.001). Індекс Руф’є у цих жінок 
знизився з 17.62±1.33 до 6.08±1.42 ум.од. (р<0.001), 
що вказувало на покращення фізичних можливостей 
до «середнього» рівня (на початку лікування – «неза-
довільний» рівень).

Такі ж зміни ФПЗ зафіксовані і у жінок, які ліку-
валися методами традиційної ЛФК: у них толерант-
ність до фізичного навантаження зросла з 59.46±6.64 
до 83.84±6.12 Вт (р<0.01), НМСК – з 35.77±4.53 
до 50.44±4.26% (р<0.05), 6ХКТ – з 280.3±63.43 
(42.74±3.96% від НВ) до 395.2±61.24 м (60.26±3.96% 
від НВ, р<0.01). Індекс Руф’є знизився з 16.68±1.85 до 
9.81±1.73 ум.од. (р<0.05) і став з «незадовільного» «се-
реднім». У свою чергу, у жінок, що лікувалися лише 
медичними препаратами, сталися такі зміни ФПЗ: 
ТФН зросла з 58.75±5.28 до 76.38±5.42 Вт (р<0.05), 
НМСК – з 35.12±3.62 до 45.66±3.55% (р<0.05), 6ХКТ 
– з 276.3±66.54 (41.94±3.72% від НВ) до 359.1±62.34 
м (54.52±3.46% від НВ, р<0.05). За індексом Руф’є фі-
зичні можливості цих жінок покращились з «незадо-
вільних» до «задовільних» (зниження з 15.83±1.53 до 
10.55±1.33 ум.од., р<0.05).

У цілому, лише при застосуванні програми ФР у 
жінок, що страждали на БА легкого ступеня тяжкості, 
рухові можливості зросли з ІІ-го до ІІІ-го ступеня. В 
контрольних групах, не дивлячись на деяке зростання 
ФПЗ, рухові можливості хворих жінок не змінилися і 
залишилися такими ж (ІІ-й рівень).

Аналіз фізичного здоров’я за методикою Апана-
сенка Г.Л. показав його суттєве та статистично значи-
ме покращення у чоловіків при застосуванні програми 
ФР з  рівня 4.75±1.42 до 11.88±1.37 балів (р<0.001), 
при лікуванні з використанням традиційних методів 
ЛФК – з 4.44±1.64 до 8.21±1.48 балів чи тільки лі-
карських препаратів – з  4.11±1.86 до 6.78±1.63 балів. 
Такі ж закономірності виявлені і у жінок: при застосу-
ванні програми ФР показник ЗОФЗ зріс з 2.93±1.38 до 
10.55±1.32 балів (р<0.001), традиційних методів ЛФК 
– з 2.82±1.81 до 7.28±1.68 балів, медикаментозної те-
рапії – з 2.63±1.43 до 5.13±1.27 балів. 

Динаміка показників ЯЖ у хворих на БА легкого 
ступеня тяжкості наведена в табл. 9. Після лікуван-
ня частина показників ЯЖ у хворих з контролю МЛ 
змінилася позитивно. Так, порівняно з вихідним ста-
ном фізична сфера зросла з 8.02±0.36 до 10.82±0.29 
балів (р<0.05), психологічна сфера – з 11.54±0.48 до 
16.69±0.40 балів (р<0.05), рівень незалежності зріс з 
8.14±0.24 до 10.95±0.26 балів (р<0.01), сфера «соці-
альні стосунки» –  з 8.06±0.23 до 11.45±0.25 (р<0.01), 
сфера «навколишнє середовище» – з 9.10±0.25 до 
12.01±0.27 (р<0.05), духовна сфера з 14.04±0.52 до 
16.36±0.46 (р<0.05) та загальна ЯЖ – з 62.85±2.43 до  
85.68±2.22 балів (р<0.001). 

У групі контролю з застосуванням традиційних 
методів ЛФК позитивна і статистично значима дина-
міка була властива всім показникам ЯЖ: фізична сфе-
ра зросла з 9.22±0.25 до 13.18±0.22 балів, психологіч-
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Таблиця 8
Динаміка показників фізичної працездатності і загальної оцінки фізичного здоров’я у хворих  

на БА персистуючого перебігу легкого ступеня тяжкості жіночої статі, (M±m)

Показники

Групи хворих на персистуючу БА легкого ступеня тяжкості
Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна

До
лікування

Після 
лікування

До
лікування

Після 
лікування До ФР Після ФР

ТФН, Вт 58.75±5.28 76.38±5.42* 59.46±6.64 83.84±6.12** 60.42±5.51 108.1±5.25***
НМСК,% 35.12±3.62 45.66±3.55* 35.77±4.53 50.44±4.26* 36.71±3.46 65.71±3.39***
6ХКТ, м 276.3±66.54 359.1±62.34* 280.3±63.43 395.2±61.24 294.4±60.32 526.9±61.24**

6ХКТ,% від НВ 41.94±3.72 54.52±3.46* 42.74±3.96 60.26±3.96** 43.55±3.65 77.95±3.35***
РуфІ, ум.од. 15.83±1.53 10.55±1.33* 16.68±1.85 9.81±1.73** 17.62±1.33 6.08±1.42***
ЗОФЗ, бал 2.63±1.43 5.13±1.27 2.82±1.81 7.28±1.68 2.93±1.38 10.55±1.32***

 
Таблиця 9

Динаміка показників якості життя у хворих на БА персистуючого перебігу  
легкого ступеня тяжкості, (M±m)

Загальні 
показники 

ЯЖ
Здорові
люди

Групи хворих на персистуючу БА легкого ступеня тяжкості
Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна

До
лікування

Після
лікування

До
лікування

Після
лікування До ФР Після ФР

Фізична 
сфера 18.23±0.34 8.02±0.36 10.82±0.29*### 9.22±0.25 13.18±0.22***### 8.71±0.28 17.50±0.22***

Психологічна 
сфера 17.31±0.28 11.54±0.48 16.69±0.40** 13.05±0.42 18.66±0.36***## 12.23±0.45 19.57±0.36***

Рівень 
незалежності 16.04±0.25 8.14±0.24 10.95±0.26**### 9.24±0.21 13.21±0.23***### 8.66±0.19 16.28±0.12***

Соціальні 
стосунки 16.64±0.32 8.06±0.23 11.45±0.25**### 9.11±0.15 13.03±0.14***### 8.94±0.16 16.10±0.14***

Навколишнє 
середовище 17.16±0.30 9.10±0.25 12.01±0.27*### 10.23±0.17 14.63±0.13***### 9.71±0.18 16.99±0.15***

Духовна 
сфера 18.95±0.21 14.04±0.52 16.36±0.46*### 14.72±0.43 17.96±0.37***# 14.35±0.47 18.94±0.39***

Загальна ЯЖ і 
стан здоров’я 94.65±2.12 62.85±2.43 85.68±2.22***## 64.06±1.75 91.75±1.84*** 63.62±1.88 112.0±1.63***

Примітка. * – статистично значимі відмінності в порівнянні зі значеннями до лікування  (* – р<0.05,                  
                        ** – р<0.01, *** – р<0.001), # – в порівнянні зі здоровими людьми (# – р<0.05, ## – р<0.01, ### – р<0.001).

на сфера – з 13.05±0.42 до 18.66±0.36 балів (р<0.001), 
рівень незалежності – з 9.24±0.21 до 13.21±0.23 ба-
лів (р<0.001), соціальні стосунки – з 9.11±0.15 до 
13.03±0.14 балів (р<0.001), навколишнє середовище 
– з 10.23±0.17 до 14.63±0.13 балів (р<0.001), духовна 
сфера – з 14.72±0.43 до 17.96±0.37 балів (р<0.001) 
та загальна ЯЖ – з 64.06±1.75 до 91.75±1.84  балів 
(р<0.001). При цьому 5 показників (фізична сфера, 
психологічна сфера, рівень незалежності, соціальні 
стосунки, навколишнє середовище) з 7-ми так і зали-
шилися нижче нормальних величин, що свідчило про 
відносну задоволеність своїм життям опитаних.  

Найбільш суттєва динаміка показників ЯЖ ви-
явлена нами у хворих основної групи. Застосування 
програми ФР призвело до статистично значимого 
зростання фізичної сфери з 8.71±0.28 до 17.50±0.22 
балів (р<0.001), психологічної сфери – з 12.23±0.45 
до 19.57±0.36 балів (р<0.001), рівня незалежнос-
ті – з 8.66±0.19 до 16.28±0.12 балів (р<0.001), соці-
альних стосунків – з 8.94±0.16 до 16.10±0.14 балів 
(р<0.001), навколишнього середовища – з 9.71±0.18 
до 16.99±0.15 балів (р<0.001), духовної сфери – з 
14.35±0.47 до 18.94±0.39 балів (р<0.001) та загальної 
ЯЖ – з 63.62±1.88 до 112.0±1.63 балів (р<0.001). До-

сягнуті значення показників ЯЖ у цих хворих відпо-
відали нормальним величинам. В якійсь мірі після ви-
конання програми ФР хворі відновили і зміцнили свій 
психологічний стан.

Ефективність впливу розробленої програми ФР 
на хворих персистуючою БА легкого ступеня тяжко-
сті наведена в табл. 10. Дія всіх методів лікування та 
програми ФР на поточний стан хворих була однако-
во ефективною (за змінами показників НЯД, ЗадВ, 
ФАДЧ). Проте досягнення контролю перебігу захво-
рювання було більш значущим після виконання про-
грами ФР, на що вказував зсув АСТ на 10.10±0.95 балів 
(контроль ЛФК – на 6.00±1.05 балів, р<0.01, контроль 
МЛ – на 4.37±1.15 балів, р<0.001).

Програма ФР була більш ефективною у віднов-
ленні стану ФЗД. Її застосування у хворих призвело 
до зростання ОФВ1 на 19.38±4.14% (контроль з ЛФК 
– на 10.72±3.53%, контроль з МЛ – на 6.84±3.42%, 
р<0.05), ЖЄЛ – на 20.82±4.05% (контроль ЛФК – на 
11.30±3.36%, контроль МЛ – на 7.32±3.12%, р<0.01), 
ПОШВ – на 19.42±3.26% (контроль з ЛФК – на 
10.60±3.47%, контроль МЛ – на 6.76±2.53%, р<0.01). 
Також при застосуванні програми ФР більш значимо 
зменшилась реактивність бронхів, про що засвідчило 
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зниження ЗБО на 12.61±2.33% (контроль ЛФК – на 
9.29±2.32%, контроль МЛ – на 7.83±2.45%, р<0.01) 
та ПШВдк – на 20.17±3.24% (контроль ЛФК – на 
17.03±3.15%, контроль МЛ – на 15.94±3.18%). Вказані 
зсуви показників при виконанні програми ФР у порів-
нянні з контролем МЛ у більшості були статистично 
значимі.

У чоловіків з БА легкого ступеня тяжкості по-
казники ФПЗ після застосування програми ФР мали 
такі зміни: ТФН зросла на 59.34±9.86 Вт (контроль 
ЛФК – на 30.41±10.23 Вт, р<0.05, контроль МЛ – на 
22.15±9.45 Вт, р<0.05), 6ХКТ зріс на 254.8±38.45 м 
(контроль ЛФК – на 129.3±36.05 м, р<0.05, контр-
оль МЛ – на 91.68±32.37 м, р<0.01) та індекс Руф’є 
зменшився на 10.55±1.42  ум.од. (контроль ЛФК – на 
6.27±1.35 ум.од., р<0.05, контроль МЛ – на 5.08±1.23 
ум. од., р<0.01). 

У жінок з цією ж тяжкістю БА показники ФПЗ 
після застосування програми ФР мали такі зсуви: 
ТФН збільшилась на 47.73±11.57 Вт (контроль ЛФК 
– на 24.38±10.16 Вт, контроль МЛ – на 17.63±8.53 
Вт, р<0.05), 6ХКТ зріс на 232.5±39.42 м (контроль 
ЛФК – на 114.9±36.46 м, р<0.05, контроль МЛ – на 
82.89±31.26 м, р<0.01), а індекс Руф’є зменшився на 
11.54±1.41 ум.од. (контроль ЛФК – на 6.87±1.32 ум.од, 
р<0.05, контроль МЛ – на 5.28±1.13 ум.од, р<0.01). 
Тобто, досягнуті ефекти показників ФПЗ при застосу-
ванні програми ФР були більш значущими і у порів-
нянні з контролем МЛ – статистично значимі.

Ефекти у відновленні фізичного здоров’я за за-
гальною оцінкою також були більш виражені при 
застосуванні програми ФР. У чоловіків після курсу 
реабілітації стан фізичного здоров’я покращився на 
7.13±0.92 балів (у контролі ЛФК – на 3.77±0.81 балів, 
р<0.01, в контролі МЛ – на 2.67±0.84 балів, р<0.01), 
у жінок – на 7.62±0.90 балів (у контролі ЛФК – на 
4.46±0.86 балів, р<0.05, в контролі МЛ – на 2.50±0.81 
балів, р<0.001) за оцінкою по методу Апанасенка Г.Л. 
Порівняно з контрольними групами досягнутий ефект 
по відновленню фізичного здоров’я при застосуванні 
програми ФР був статистично значимий, як у чолові-
ків, так і у жінок.

Аналіз даних табл. 10 доводить наявність різної 
ефективності впливу на ЯЖ хворих при застосуванні 
лікування та програми ФР. Використання програми 
ФР призвело до покращення фізичної сфери хворих 
на 8.79±1.75 балів (контроль ЛФК – на 3.96±1.84 балів, 
контроль МЛ – на 2.80±0.97 балів, р<0.01), психоло-
гічної сфери – на 7.34±1.92 балів (контроль ЛФК – на 
5.61±2.25 балів, р<0.05, контроль МЛ – на 4.15±0.88 
балів, р<0.05), рівня незалежності – на 7.62±1.82  балів 
(контроль ЛФК – на  3.97±1.74 балів, контроль МЛ – 
на 2.81±0.75 балів, р<0.05), соціальних стосунків – на 
7.16±1.60 балів (контроль ЛФК – на 3.92±1.63 балів, 
контроль МЛ – на 2.96±0.72, р<0.05), навколишнього 
середовища – на 7.28±1.76 балів (контроль ЛФК – на 
4.40±1.86 балів, р<0.05, контроль МЛ – на 3.32±0.68 
балів, р<0.05), духовної сфери – на 4.59±1.07 балів 
(контроль ЛФК – на 3.24±1.05 балів, контроль МЛ 
– на 2.12±0.74 балів, , р<0.05) і загальної ЯЖ – на 

48.88±5.85 балів (контроль ЛФК – на 27.59±5.96 балів,  
р<0.01, контроль МЛ – на 22.23±2.96 балів, р<0.01). У 
всіх випадках досягнуті зсуви показників ЯЖ при за-
стосуванні програми ФР були більшими і статистично 
значимо відрізнялися від ефектів, що були досягнуті  
в контрольній групі МЛ.

Застосування програми ФР при легкому ступені 
тяжкості БА дозволило звести тривалість приступ-
ного періоду у хворих до 5.44±0.46 днів, що статис-
тично значимо було менше, ніж у групі контролю МЛ 
– 9.54±0.59 днів (р<0.001) та в групі контролю ЛФК – 
7.62±0.53 днів (р<0.01). Це продемонстровано на рис. 
1. При впровадженні програми реабілітації тривалість 
приступного періоду захворювання була скорочена на 
4.10±0.36 днів у порівнянні з групою хворих, які ліку-
вались тільки лікарськими препаратами.

Для встановлення тривалості гімнастичного пе-
ріоду у цих хворих проаналізовані поденні значення 
показників ФПЗ протягом 20 днів у чоловіків і у жі-
нок, які подані в таблицях 11 і 12. Із табл. 11 виходить, 
що у чоловіків основної групи збільшення дистанції 
на 10% сталося на 8 день (355.2±58.5), у контрольній 
ЛФК групі – на 11-й день (346.2±61.0 м), в контроль-
ній МЛ групі – на 12 день (335.4±66.2 м). У жінок 
10-ти відсоткове нарощення дистанції зафіксовано в 
основній групі на 9 день (324.7±53.2), у контрольній 
ЛФК групі – на 11 день (30.5±62.2 м) і в контрольній 
МЛ групі – на 13 день (302.3±65.1 м) (табл. 12).

Середні розрахунки в кожній групі показали, що 
при легкому ступені тяжкості БА у чоловіків тривалість 
гімнастичного періоду в групі контролю МЛ склала 
12.28±0.55 днів, у групі контролю ЛФК – 10.72±0.57 
днів та в основній групі – 7.52±0.51 днів (у порівнянні 
з контролем МЛ р<0.001, з контролем ЛФК – р<0.001). 
Тобто, при застосуванні програми ФР у чоловіків три-
валість гімнастичного періоду захворювання була ско-
рочена на 4.16±0.38 днів у порівнянні з групою медика-
ментозного лікування. В свою чергу, у жінок тривалість 
гімнастичного періоду в групі контролю МЛ склала 
12.64±0.56 днів, у групі контролю ЛФК – 11.08±0.59 
днів та в основній групі – 7.88±0.45 днів (у порівнянні 
з контролем МЛ р<0.001, з контролем ЛФК – р<0.001). 
При застосуванні програми ФР тривалість гімнастич-
ного періоду захворювання у жінок була скорочена на 
4.76±0.41 днів у порівнянні з групою медикаментозно-
го лікування (рис. 2).

Таким чином, при персистуючій БА легкого степеня 
тяжкості застосування програми ФР дозволило через 
один місяць після лікування досягти повного контро-
лю перебігу захворювання (АСТ – 23.57±0.30 балів), а 
при використанні традиційних методів ЛФК та тільки 
медикаментозного лікування можливий лише частко-
вий контроль (АСТ – 19.36±0.31 балів) чи його від-
сутність (АСТ – 17.22±0.41 балів). Виконання програ-
ми ФР суттєво покращило ФЗД – зростання ОФВ1 до 
88.60±3.22% (у контролі ЛФК – до 82.17±3.23%, МЛ – 
до 75.25±4.46%), ФПЗ хворих – зростання у чоловіків 
ТФН до 134.4±6.12 Вт (у контролі ЛФК – до 104.5±5.12 
Вт, МЛ – до   95.98±5.23 Вт), зростання у жінок ТФН 
до 108.1±5.25 Вт (у контролі ЛФК – до 83.84±6.12 Вт, 
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Таблиця 10
Досягнуті ефекти (різниця між значеннями після і до лікування) показників у хворих на БА персистуючого 

перебігу легкого ступеня тяжкості, (M±m)

Показники

Групи хворих на БА персистуючого
перебігу легкого ступеня тяжкості

Контроль МЛ Контроль ЛФК Основна
Клінічні
НЯД, кількість -2.25±0.32 -2.12±0.27 -2.18±0.24
ЗадВ, бал -1.32±0.43 -1.60±0.32 -1.73±0.30
ФАДЧ, бал -0.80±0.46 -1.38±0.35 -1.30±0.31
Контролю перебігу астми
АСТ, бал 4.37±1.15 6.00±1.05 10.10±0.95**###
Функції зовнішнього дихання
ОФВ1, % 6.84±3.42 10.72±3.53 19.38±4.14    #
ЖЄЛ, % 7.32±3.12 11.30±3.36 20.82±4.05    ##
ПОШВ, % 6.76±2.53 10.60±3.47 19.42±3.26    ##
ЗБО, % -7.83±2.45 -9.29±2.32 -12.61±2.33
ПШВдк, % -15.94±3.18 -17.03±3.15 -20.17±3.24
Фізичної працездатності
у чоловіків
ТФН, Вт 22.15±9.45 30.41±10.23 59.34±9.86   * #
6ХКТ, м 91.68±32.37 129.3±36.05 254.8±38.45 *##
РуфІ, ум.о. -5.08±1.23 -6.27±1.35 -10.55±1.42  *##
у жінок
ТФН, Вт 17.63±8.53 24.38±10.16 47.73±11.57   #
6ХКТ, м 82.89±31.26 114.9±36.46 232.5±39.42 *##
РуфІ, ум.о. -5.28±1.13 -6.87±1.32 -11.54±1.41  *##
Фізичного здоров’я за Апанасенком
ЗОФЗ у чоловіків, бал 2.67±0.84 3.77±0.81 7.13±0.92   **##
ЗОФЗ у жінок, бал 2.50±0.81 4.46±0.86 7.62±0.90    *###
Якості життя
Фізична сфера 2.80±0.97 3.96±1.84 8.79±1.75      ##
Психологічна сфера 4.15±0.88 5.61±2.25 7.34±1.92      #
Рівень незалежності 2.81±0.75 3.97±1.74 7.62±1.82      #
Соціальні стосунки 2.96±0.72 3.92±1.63 7.16±1.60      #
Навколишнє середовище 3.32±0.68 4.40±1.86 7.28±1.76      #
Духовна сфера 2.12±0.74 3.24±1.05 4.59±1.07      #
Загальна ЯЖ і стан здоров’я 22.23±2.96 27.59±5.96 48.88±5.85**##

Примітка. # – статистично значимі відмінності в порівнянні з групою контролю МЛ (# – р<0.05, ## – р<0.01,   
                        ### – р<0.001), * – в порівнянні з групою контролю ЛФК  (* – р<0.05, ** – р<0.01, *** – р<0.001).

Рис 1. Тривалість приступного періоду у хворих на БА  
персистуючого перебігу легкого ступеня тяжкості
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МЛ – до 76.38±5.42 Вт), зменшило тривалість при-
ступного (до 5.44±0.46 днів) і гімнастичного (у чоло-
віків до 7.52±0.51 днів, у жінок – до 7.88±0.45 днів) 
періодів захворювання, що дозволило швидше пере-
йти до виконання тренувальних вправ у порівнянні з 
іншими методами лікування. Застосування програми 
ФР в цій клінічній ситуації дозволило значно покра-
щити фізичне здоров’я і ЯЖ хворих, що виразилося 
у зростанні ЗОФЗ у чоловіків до 11.88±1.37 балів (у 
контролі ЛФК – до 8.21±1.48 балів, МЛ – до 6.78±1.63 
балів), у жінок – до 10.55±1.32 балів (у контролі ЛФК 
– до 7.28±1.68 балів, МЛ – до 5.13±1.27 балів) та по-
казника загальної ЯЖ до 112.0±1.63 балів (у контролі 
ЛФК – до 91.75±1.84 балів, МЛ – до 85.68±2.22 балів) 
і досягти повної задоволеності якістю свого життя.

Застосування програми ФР при легкому ступе-
ні БА дозволило досягти повного контролю перебі-
гу захворювання, про що свідчило зростання АСТ з 
13.47±0.32 до 23.57±0.30 балів. У контрольних групах 
цього зробити не вдалося (при застосуванні традицій-

них методів ЛФК АСТ рівнявся 19.36±0.31 балів, при 
використанні лише лікарських препаратів – 17.22±0.41 
балів). Проведення програми ФР призвело до росту 
ОФВ1 з 69.22±3.45 до 88.60±3.22% (р<0.001), ЖЄЛ 
– з 74.36±3.61 до 95.18±3.46% (р<0.001) і ПОШВ – 
з 69.35±4.33 до 88.77±4.12% (р<0.01). Подібні змі-
ни сталися і у хворих в контролі ЛФК, у яких ОФВ1 
зріс з 71.45±3.36 до 82.17±3.23% (р<0.05) і ЖЄЛ – з 
75.36±3.72 до 86.66±3.44% (р<0.001). Статистично 
значущих змін цих показників у хворих контрольної 
групи МЛ не сталося. Суттєві зміни відбулися і з показ-
никами реактивності бронхів, які статистично значно 
зменшились після реалізації програми ФР: ЗБО змен-
шилась з 22.31±1.46 до 9.70±1.41% (р<0.001), ПШВдк 
– з 29.47±1.62 до 9.30±1.73% (р<0.001). Таке ж сталося 
в контрольних групах: в контролі ЛФК ЗБО зменши-
лась з 21.52±1.84 до 12.23±1.93% (р<0.01) і ПШВдк з 
28.38±1.73 до 11.35±1.71% (р<0.001), в контролі МЛ 
ЗБО зменшилась з 23.49±2.62 до 15.66±2.43% (р<0.05), 
ПШВдк – з 30.43±2.74 до 14.49±2.85% (р<0.001).

Чоловіки

Жінки

Рис. 2. Тривалість гімнастичного періоду у хворих на БА персистуючого  
перебігу легкого ступеня тяжкості
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Застосування програми ФР призвело до нарощу-
вання функціональних можливостей хворих, що ви-
разилося збільшенням функціональних проб (проби 
Штанге з 33.59±1.57 до 48.71±1.50 сек (р<0.001) і 
проби Генчі з 17.25±1.36 до 25.88±1.32 сек (р<0.001) 
та індексу Скібінскі з 13.63±1.82 до 36.12±1.62 ум.од. 
(р<0.001). Подібні зміни сталися і у хворих контр-
ольної групи з застосуванням традиційних методів 
ЛФК, у яких зареєстровано збільшення проби Штан-
ге з 34.63±1.45 до 43.29±1.54 сек (р<0.001) та індексу 
Скібінскі з 14.24±1.67 до 30.62±1.56 ум.од. (р<0.001). 
Лікування лише лікарськими препаратами також при-
звело до деяких позитивних змін цих показників: ін-
декс Скібінскі зріс з 12.28±2.45 до 20.02±2.40 ум.од. 
(р<0.05), проба Штанге – з 32.42±2.13 до 38.90±2.06 
сек (р<0.05). В цілому можна відмітити, що у хворих 
основної групи та групи контролю ЛФК лікування 
призвело до нормалізації показників ФЗД.  За індек-
сом Скібінскі стан забезпечення організму киснем 
у хворих після застосування програми ФР став «до-
брим», а при застосуванні традиційної ЛФК і лише 
лікарських препаратів – «задовільним».

ФПЗ у чоловіків з легким ступенем тяжкості за 
даними ТФН після виконання програми ФР зросла 
з 75.12±5.36 до 134.4±6.12 Вт (р<0.001), що відпові-
дало зростанню НМСК з 38.94±3.62 до 69.70±3.71% 
(р<0.001). Ці чоловіки за 6 хвилин стали проходити 
дистанцію довжиною 577.4±53.34 м (до лікування 
–  322.6±52.45 м, р<0.01), що складало 82.23±3.36% 
від НВ (до лікування –  45.94±3.53%, р<0.001). Ін-
декс Руф’є у цих чоловіків знизився з 16.11±1.54 до 
5.56±1.25 ум.од. (р<0.001), що вказувало на покра-
щення фізичних можливостей до «доброго» рівня (на 
початку лікування – незадовільний рівень).

Подібні зміни сталися з ФПЗ чоловіків при ліку-
ванні їх з застосуванням традиційних методів ЛФК. 
Так, у них ТФН зросла з 74.16±5.38 до 104.5±5.12 
Вт (р<0.001), що відповідало зростанню НМСК 
з 38.05±3.46 до 53.65±3.54%  (р<0.01), 6ХКТ – з 
315.5±55.22 (45.12±3.68% від НВ) до 444.8±51.32 м 
(63.62±3.45% від НВ, р<0.05). За індексом Руф’є фі-
зичні можливості покращилися і стали «середніми» 
(зниження з 15.23±1.72 до 8.96±1.36 ум.од., р<0.05). 
У хворих чоловіків, що лікувалися лише лікарськи-
ми препаратами також сталися деякі зміни ФПЗ: 
ТФН зросла з 73.83±6.22 до 95.98±5.23 Вт (р<0.05), 
що відповідало зростанню НМСК з 37.85±4.47 до 
49.21±4.32%, 6ХКТ – з 305.6±67.15 (44.72±4.32% від 
НВ) до 397.2±61.42 м (58.14±4.58% від НВ, р<0.05). 
За індексом Руф’є фізичні можливості цих чолові-
ків покращилися до рівня «середніх» (знизилися з 
15.03±1.97 до 9.95±1.45 ум.од., р<0.05).

Підкреслимо, що у чоловіків при застосуванні 
програми ФР та традиційних методів ЛФК вдалося 
перевести рухові можливості з ІІ-го ступеня на ІІІ-й 
ступінь, а в контролі з МЛ рухові можливості хворих 
не змінилися і залишилися на ІІ-му рівні.    

У свою чергу, після застосування програми ФР 
у жінок ТФН зросла з 60.42±5.51 до 108.1±5.25 
Вт (р<0.001), що відповідало зростанню НМСК з 

36.71±3.46 до 65.71±3.39% (р<0.001). Ці жінки за 
6 хвилин стали проходити дистанцію довжиною 
526.9±61.24 м (до лікування – 294.4±60.32 м, р<0.01), 
що складало 77.95±3.35% від НВ (до лікування – 
43.55±3.65, р<0.001). Індекс Руф’є у цих жінок зни-
зився з 17.62±1.33 до 6.08±1.42 ум.од. (р<0.001), що 
вказувало на покращення фізичних можливостей до 
«середнього» рівня (на початку лікування – незадо-
вільний рівень).

Такі ж зміни ФПЗ сталися і у жінок, які лікува-
лися методами традиційної ЛФК: у них ТФН зрос-
ла з 59.46±6.64 до 83.84±6.12 Вт (р<0.01), НМСК 
– з 35.77±4.53 до 50.44±4.26% (р<0.05), 6ХКТ – з 
280.3±63.43 (42.74±3.96% від НВ) до 395.2±61.24 м 
(60.26±3.96% від НВ, р<0.01). Індекс Руф’є знизився з 
16.68±1.85 до 9.81±1.73 ум.од. (р<0.05) і став з «неза-
довільного» «середнім». У жінок, що лікувалися лише 
лікарськими препаратами, сталися такі зміни ФПЗ: 
ТФН зросла з 58.75±5.28 до 76.38±5.42 Вт (р<0.05), 
НМСК – з 35.12±3.62 до 45.66±3.55% (р<0.05), 6ХКТ 
– з 276.3±66.54 (41.94±3.72% від НВ) до 359.1±62.34 
м (54.52±3.46% від НВ, р<0.05). За індексом Руф’є фі-
зичні можливості цих жінок покращились з «незадо-
вільних» до «задовільних» (зниження з 15.83±1.53 до 
10.55±1.33 ум.од., р<0.05).

В цілому, лише при застосуванні програми ФР у 
жінок, що страждали на персистуючу БА легкого сту-
пеня тяжкості, рухові можливості зросли з ІІ-го до ІІІ-
го ступеня. У контрольних групах, не дивлячись на де-
яке зростання ФПЗ, рухові можливості хворих жінок 
не змінилися і залишилися такими ж (ІІ-й рівень).

Аналіз фізичного здоров’я за методикою Апана-
сенка Г.Л. показав його суттєве та статистично значи-
ме покращення у чоловіків при застосуванні програ-
ми ФР з рівня 4.75±1.42 до 11.88±1.37 балів (р<0.001), 
при лікуванні з використанням традиційних методів 
ЛФК – з 4.44±1.64 до 8.21±1.48 балів чи тільки лікар-
ських препаратів – з 4.11±1.86 до 6.78±1.63 балів. Такі 
ж закономірності виявлені і у жінок: при застосуван-
ні програми ФР показник ЗОФЗ зріс з 2.93±1.38 до 
10.55±1.32 балів (р<0.001), традиційних методів ЛФК 
– з 2.82±1.81 до 7.28±1.68 балів, медикаментозної те-
рапії – з 2.63±1.43 до 5.13±1.27 балів. 

Аналіз показників ЯЖ у хворих на БА легкого 
ступеня тяжкості показав наступне. Після лікування 
частина показників ЯЖ у хворих контрольної групи 
МЛ змінилася позитивно. Так, порівняно з вихідним 
станом «рівень незалежності» зріс з 8.14±0.24 до 
8.95±0.26 (р<0.05), сфера «соціальні стосунки» – з 
8.06±0.23 до 8.87±0.25 (р<0.05), сфера «навколишнє 
середовище» – з 9.10±0.25 до 10.01±0.27 (р<0.05) та 
загальна ЯЖ – з 62.85±2.43 до  77.68±2.12 (р<0.001) 
балів. У групі контролю з застосуванням традицій-
них методів ЛФК позитивна і статистично значима 
динаміка була властива всім показникам ЯЖ: «фі-
зична сфера» зросла з 9.22±0.25 до 13.18±0.22 балів, 
«психологічна сфера» – з 13.05±0.42 до 18.66±0.36 
балів (р<0.001), «рівень незалежності» – з 9.24±0.21 
до 13.21±0.23 балів (р<0.001), «соціальні стосун-
ки» – з 9.11±0.15 до 13.03±0.14 балів (р<0.001), «на-
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вколишнє середовище» – з 10.23±0.17 до 14.63±0.13 
балів (р<0.001), «духовна сфера» – з 14.72±0.43 до 
17.96±0.37 (р<0.001) та загальна ЯЖ – з 64.06±1.75 до 
91.75±1.84 (р<0.001) балів. При цьому 5 показників 
(фізична сфера, психологічна сфера, рівень незалеж-
ності, соціальні стосунки, навколишнє середовище) 
з 7-ми залишилися нижче нормальних величин, що 
свідчило про відносну задоволеність своїм життям 
опитаних.  

Найбільш суттєва динаміка показників ЯЖ ви-
явлена нами у хворих основної групи. Застосування 
програми ФР призвело до статистично значимого 
зростання «фізичної сфери» з 8.71±0.28 до 17.50±0.22 
балів (р<0.001), «психологічної сфери» – з 12.23±0.45 
до 19.57±0.36 балів (р<0.001), «рівня незалежності» 
– з 8.66±0.19 до 16.28±0.12 балів (р<0.001), «соці-
альних стосунків» – з 8.94±0.16 до 16.10±0.14 балів 
(р<0.001), «навколишнього середовища» – з 9.71±0.18 
до 16.99±0.15 балів (р<0.001), «духовної сфери» – з 
14.35±0.47 до 18.94±0.39 балів (р<0.001) та загальної 
ЯЖ – з 63.62±1.88 до 112.0±1.63 балів (р<0.001). До-
сягнуті значення показників ЯЖ у цих хворих відпо-
відали нормальним величинам. В якійсь мірі після ви-
конання програми ФР хворі відновили і укріпили свій 
психологічний стан. 

Застосування програми ФР при легкому ступені 
тяжкості БА дозволило звести тривалість приступ-
ного періоду у хворих до 5.44±0.46 днів, що статис-
тично значимо було менше, ніж в групі контролю МЛ 
– 9.54±0.59 днів (р<0.001) та в групі контролю ЛФК 
– 7.62±0.53 днів (р<0.01). Тобто, при впровадженні 
програми реабілітації тривалість приступного періо-
ду захворювання була скорочена на 4.10±0.36 днів в 
порівнянні з групою хворих, які лікувались тільки лі-
карськими препаратами.

При цьому ступені тяжкості БА у чоловіків три-
валість гімнастичного періоду в групі контролю МЛ 
склала 12.28±0.55 днів, в групі контролю ЛФК – 
10.72±0.57 днів та в основній групі – 7.52±0.51 днів 
(в порівнянні з контролем МЛ р<0.001, з контролем 
ЛФК – р<0.001). Тобто, при застосуванні програми 
ФР у чоловіків тривалість гімнастичного періоду за-
хворювання була скорочена на 4.16±0.38 днів у по-
рівнянні з групою медикаментозного лікування. В 
свою чергу, у жінок тривалість гімнастичного періоду 
в групі контролю МЛ склала 12.64±0.56 днів, в групі 
контролю ЛФК – 11.08±0.59 днів та в основній групі – 
7.88±0.45 днів (в порівнянні з контролем МЛ р<0.001, 
з контролем ЛФК – р<0.001). При застосуванні про-
грами ФР тривалість гімнастичного періоду захворю-
вання у жінок була скорочена на 4.76±0.41 днів у по-
рівнянні з групою медикаментозного лікування.

При персистуючій БА легкого ступеня тяжкості 
застосування програми ФР призвело до більш вира-
женого покращення  клінічного стану, що виявилось 
більш значним зсувом АСТ – на 10.10±0.95 балів в 
порівнянні з групами контролю (контроль ЛФК – 
6.00±1.05 балів, р<0.01, контроль МЛ – 4.37±1.15 
балів, р<0.001). При такому лікуванні ОФВ1 зріс 
на 19.38±4.14% (контроль з ЛФК – на 10.72±3.53%, 

контроль з МЛ – на 6.84±3.42%, р<0.05) і ПОШВ – 
на 19.42±3.26% (контроль з ЛФК – на 10.60±3.47%, 
контроль МЛ – на 6.76±2.53%, р<0.01), а  зменшилась 
ЗБО на 12.61±2.33% (контроль ЛФК – на 9.29±2.32%, 
контроль МЛ – на 7.83±2.45%, р<0.01) і ПШВдк 
зменшилось на 20.17±3.24% (контроль ЛФК – на 
17.03±3.15%, контроль МЛ – на 15.94±3.18%). 

У чоловіків з БА легкого ступеня тяжкості засто-
сування програми ФР призвело до зростання ТФН 
на 59.34±9.86 Вт (контроль ЛФК – на 30.41±10.23 Вт, 
р<0.05, контроль МЛ – на 22.15±9.45 Вт, р<0.05) і 6ХКТ 
–  на 254.8±38.45  м (контроль ЛФК – на 129.3±36.05 
м, р<0.05, контроль МЛ – на 91.68±32.37 м, р<0.01), 
а у жінок за таких умов лікування ТФН збільшилась 
на 47.73±11.57 Вт (контроль ЛФК – на 24.38±10.16 
Вт, контроль МЛ – на 17.63±8.53 Вт, р<0.05) і 6ХКТ 
– на 232.5±39.42  м (контроль ЛФК – на 114.9±36.46 
м, р<0.05, контроль МЛ – на 82.89±31.26 м, р<0.01). 
Використання програми ФР покращило загальну ЯЖ 
цих хворих на 48.88±5.85 балів (контроль ЛФК – на 
27.59±5.96 балів,  р<0.01, контроль МЛ – на 15.23±2.96 
балів, р<0.001).

Обговорюючи одержані результати, звернемо ува-
гу на найважливіший результат застосування програ-
ми ФР: при кожному ступені тяжкості через 1 місяць 
лікування в стаціонарі вдалося досягти контрольова-
ного перебігу БА. Також підкреслимо суттєве покра-
щення ФЗД у цих хворих: при кожному ступені тяж-
кості порушені показники ФЗД після застосування 
програми ФР досягали нормальних величин.

Далі підкреслимо, що лікування загострення БА 
лише лікарськими препаратами не призводило до ви-
димого покращення фізичних можливостей хворих, а 
додання засобів ЛФК, особливо модифікованих нами 
в рамках програми ФР, дозволяє суттєво покращити 
ФПЗ і перевести хворих на руховий режим з більши-
ми фізичними навантаженнями. 

Нами показано, що правильне і вчасне застосуван-
ня окремих засобів ФР з лікувальною метою дозволяє 
значно скоротити  тривалість приступного періоду та 
тривалість гімнастичного періоду під час загострення. 
Це зумовлює можливість раніше перейти до трену-
вальних режимів фізичного навантаження. Свідчен-
ням цього є значне зростання дистанції, яку проходили 
хворі щодня після завершення гімнастичного періоду. 
Виконання фізичного навантаження у тренувальному 
режимі не супроводжувалося виникненням нападів 
ядухи за окремими випадками на початковому етапі їх 
включення, які ліквідовувалися легко застосуванням 
спеціальних фізичних вправ.

Висновки. 
Реалізація програми фізичної реабілітації потре-

бує не тільки початкового визначення рівня фізичної 
працездатності, але і постійного контролю фізичних 
можливостей хворих на БА для його моніторингу і 
підтримування тренувального рівня (40-70% НМСК) 
фізичних навантажень. Під час фізичної реабілітації 
для визначення рівня фізичної працездатності і ступе-
ню рухових можливостей потрібно застосовувати тес-
ти з дозованими фізичними навантаженнями (велоер-
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гометрія, степ-тест), а для поточного контролю – 6-ти 
хвилинний кроковий тест або проба Руф’є.

При загостренні БА на початку реалізації програ-
ми фізичної реабілітації слід застосовувати фізичні 
методи, здатні знімати і попереджати настання на-
падів ядухи при мінімальному фізичному наванта-
женні для відповідного ступеня рухових можливос-
тей хворих. При застосуванні спеціальних елементів 
розробленої програми ФР  (маніпуляційних фізичних 
втручань, модифікованого масажу, модифікованої ЛГ) 
тривалість приступного періоду при персистуючій БА 
легкого ступеня тяжкості – 5.44±0.46 днів (у контролі 
з медикаментозним лікуванням – 9.54±0.59 днів, з ме-
тодами ЛФК – 7.62±0.53 днів; у порівняні з застосу-
ванням лише медикаментозного лікування тривалість 
приступного періоду захворювання була скорочена на 
4.10±0.36 днів.

Застосування усіх складових розробленої про-
грами фізичної реабілітації на початку її реалізації 
дозволяє значно швидше хворим змінити рухові 
можливості на кращі та включити більш інтенсивні 
фізичні навантаження у тренувальному режимі. Це 
можливе у чоловіків через 7.52±0.51 днів (у контролі 
з медикаментозним лікуванням – 12.28±0.55 днів, 
з методами ЛФК – через 10.72±0.57 днів), у жінок – 
через 7.88±0.45 днів (у контролі з медикаментозним 
лікуванням – 12.64±0.56 днів, з методами ЛФК – через 
11.08±0.50 днів). При застосуванні програми фізичної 
реабілітації тривалість гімнастичного  періоду захво-
рювання та перехід на тренувальний режим у порів-
нянні з групою тільки медикаментозного лікування у 
чоловіків були скорочені на  4.16±0.38 днів та у жінок 
на 4.76±0.41 днів. 

При персистуючій БА легкого ступеня тяжкості 
застосування спеціальної програми фізичної реабілі-
тації з урахуванням клінічного стану та рухових мож-
ливостей хворих дозволяє досягти повного контролю 
перебігу захворювання, що виражається у рості вели-
чини АСТ з 13.47±0.32 до 23.57±0.30 балів. При ви-
користанні лише медикаментозного лікування перебіг 
захворювання не вдається контролювати (зростання 
АСТ з 12.85±0.47 до 17.3±0.37 балів), а при застосу-
ванні традиційних методів ЛФК можливий лише част-
ковий контроль перебігу захворювання (зростання 
АСТ з 16.94±0.54 до 19.31±0.43 балів). 

Застосування розробленої програми фізичної ре-
абілітації у хворих дозволяє суттєво покращити їх 
фізичну працездатність, що виявляється зростанням 
толерантності до фізичного навантаження у чоловіків 
на 59.34±9.86  Вт (при використанні лише медика-
ментозного лікування – на 22.15±9.45 Вт, традицій-
них методів ЛФК – на 30.41±10.23 Вт) і у жінок – на 
47.73±11.57 Вт (при використанні лише медикамен-
тозного лікування – на 17.63±8.53 Вт, традиційних 
методів ЛФК – на 24.38±10.16 Вт). 

Застосування програми фізичної реабілітації з 
особливостями її реалізації для кожного ступеня тяж-
кості захворювання дозволяє суттєво покращити ЯЖ 
хворих, що виражається у зростанні показника загаль-
ної ЯЖ на 48.88±5.85 балів (у контролі з медикамен-

тозним лікуванням – на 22.23±2.96 балів, з методами 
ЛФК – на 27.59±5.96 балів.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні віддалених наслідків проведеної фізичної 
реабілітації хворих на легку персистуючу бронхіаль-
ну астму.
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Інформатизація і комп’ютеризація процесу фахової підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури –  

майбутнє вищої фізкультурної освіти в Україні
Драгнєв Ю.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглядається інформатизація 
і комп’ютеризація процесу фа-
хової підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури. Вка-
зується на удосконаленні усіх 
навчальних програм, які необ-
хідно переробити і запропонува-
ти майбутнім вчителям фізичної 
культури з урахуванням світових 
тенденцій інформатизації осві-
ти. Наголошується, що сучасна 
вища фізкультурна освіта в ін-
формаційному суспільстві Укра-
їни повинна являти собою скла-
дову частину цього суспільства, 
відповідати вимогам сьогоден-
ня щодо інформатизації освіти 
взагалі, надавати можливість 
майбутньому вчителю фізичної 
культури підвищувати рівень 
комп’ютерної грамотності.

Драгнев Ю.В. Информатизация и компью-
теризация процесса профессиональной 
подготовки будущего учителя физической 
культуры – будущее высшего физкультур-
ного образования в Украине. Рассматрива-
ется информатизация и компьютеризация про-
цесса профессиональной подготовки будущего 
учителя физической культуры. Указывается на 
усовершенствовании всех учебных программ, 
которые необходимо переделать и предло-
жить будущим учителям физической культуры 
с учетом мировых тенденций информатиза-
ции образования. Отмечается, что современ-
ное высшее физкультурное образование в 
информационном обществе Украины должно 
являть собой составную часть этого обще-
ства, отвечать требованиям современности 
относительно информатизации образования 
вообще, предоставлять возможность будуще-
му учителю физической культуры повышать 
уровень компьютерной грамотности.

Dragnev Y.V. Informatization and 
computerization of process of profes-
sional preparation of future teacher of 
physical culture is the future of ath-
letic education in Ukraine. In the article 
informatization and computerization of 
process of professional preparation of 
future teacher of physical culture is ex-
amined. Specified on the improvement of 
all of on-line tutorials which it is neces-
sary to do and offer to the future teach-
ers of physical culture taking into account 
the world tendencies of informatization 
of education. It is marked that modern 
higher athletic education in informative 
society Ukraine must show by itself com-
ponent part of this society, to answer the 
requirements of contemporary in relation 
to informatization of education in general, 
to give possibility the future teacher of 
physical culture to promote the level of 
computer literacy.

Ключові слова:
інформатизація і комп’юте-
ризація, майбутні вчителі фі-
зичної культури, вища фізкуль-
турна освіта.

информатизация и компьютеризация, буду-
щие учителя физической культуры, высшее 
физкультурное образование.
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athletic education.

Вступ.1

Протягом багатьох років фахівці різних наук 
досліджують проблеми розвитку інформатизації вищої 
освіти. Проте вивченню проблем комп’ютеризації 
навчального процесу, а також інформатизації 
професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної 
культури не приділяється достатньо уваги. Активна 
роль інформаційних технологій в фізкультурній освіті 
Україні обумовлена тим, що комп’ютерні засоби на-
вчання забезпечують нові можливості для майбут-
нього вчителя фізичної культури, а також дозволя-
ють реалізувати сучасні педагогічні, інноваційні та 
акмеологічні технології навчання на більш високому 
науково-методичному рівні тощо.

Д. Швець доводить, що інформатизація сприяє 
ефективному засвоєнню навчального матеріалу, 
відкриває доступ до нових джерел даних, сприяє 
глобалізації, участі в споживанні інформаційних 
ресурсів з усього світу, дає змогу стати членом 
віртуального світового співтовариства, розширює 
можливості України у створенні віртуальних форумів, 
сфери дистанційного навчання [12]. Така думка 
Д. Швеця цілком відповідає сучасним поглядам на 
інформатизацію освіти, комп’ютеризацію навчаль-
ного процесу та фахової підготовки майбутньо-
го вчителя фізичної культури виходячи з того, що 
інформатизація, на думку вченого, сприяє ефектив-
ному засвоєнню навчального матеріалу, відкриває до-
ступ до нових джерел даних, сприяє глобалізації. Тому 
вирішення різноманітних проблем інформатизації і 
комп’ютеризації процесу фахової підготовки майбут-
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нього вчителя фізичної культури виступає нововве-
денням у вищій фізкультурній освіті в Україні.

В. Рєзніков вказує, що на сьогоднішній день 
Україна, незважаючи на скрутне економічне ста-
новище, робить рішучі кроки до влиття в Світовий 
інформаційний простір, бажаючи одним з головних 
пріоритетів – інформатизацію освіти, як запоруку 
майбутнього інтелектуального потенціалу нації [9]. 
Ми цілком погоджуємося з цим твердженням і хоче-
мо зауважити, що професійне зростання майбутнього 
вчителя фізичної культури повинно бути зорієнтовано 
на відповідність вимогам Світового інформаційного 
простору за рахунок використання найновіших 
інформаційних технологій у фаховій підготовці ци-
клу професійної та практичної підготовки освітньо-
професійної програми та освітньо-кваліфікаційної 
характеристики бакалавра, спеціаліста та магістра з 
фізичного виховання.

В. Вембер наголошує, що значним чинником виве-
дення освіти на якісно новий рівень є не тільки осна-
щення навчальних закладів комп’ютерною технікою, 
а й розробка та впровадження якісних педагогічних 
програмних засобів з різних предметів. У зв’язку з цим 
гостро актуальними стають проблеми розробки ново-
го змісту, методів і засобів навчання, відповідного ди-
дактичного забезпечення та його науково-методичного 
і психолого-педагогічного обґрунтування [2]. Тому, 
продовжуючи думку В. Вебер, вчений Г. Абрамкін 
вказує, що перед вищою школою ставиться завдання 
– підготувати студентів до умов життя і професійної 
діяльності в інформаційному суспільстві, навчи-
ти їх діяти в цьому середовищі, використовувати її 
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можливості і захищатися від негативних дій [1]. Ви-
ходячи з цього ми вважаємо, що треба оновити зміст 
вищої фізкультурної освіти разом з тим, щоб забезпе-
чити цей процес інформаційними технологіями.  Це 
повинно стати основою удосконалення усіх навчаль-
них програм, які необхідно переробити і запропонува-
ти майбутнім вчителям фізичної культури з урахуван-
ням світових тенденцій інформатизації освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду інформатизація освіти та інформаційного 
суспільства присвячено дослідження таких уче-
них (Г. Абрамкін, В. Вебер, М. Кісіль, К. Колін, 
Д. Прокудін, В. Рєзников, Д. Швець та ін.) [1; 2; 3; 
6; 8; 9; 12]. Проблеми вищої фізкультурної освіти 
розглядаються в працях таких вчених (Р. Клопов, 
І. Свістельник, І. Уголькова та ін.)  [5; 10; 11]. 

Стаття виконана в руслі досліджуваної в 
Інституті фізичного виховання і спорту Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
теми „Теорія і методика застосування інформаційних 
технологій у професійній підготовці майбутніх 
фахівців з фізичної культури і основ здоров’я в умо-
вах неперервної освіти” (Державний реєстраційний 
номер 0110U000756).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної статті полягає в тому, щоб розкрити 

проблему інформатизації і комп’ютеризації проце-
су фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної 
культури, як майбутнього вищої фізкультурної освіти 
в Україні.

Результати дослідження.
Якість вищої фізкультурної освіти в 

інформаційному суспільстві повинна обумовлюва-
тися інформаційною підготовленістю як майбутньо-
го вчителя фізичної культури, так і професорсько-
викладацького складу ВНЗ до ефективної переробки 
навчальної інформації з метою отримання системних 
знань. Сучасну інформатизацію вищої фізкультурної 
освіти, професійної підготовки бакалавра, спеціаліста 
та магістра з фізичного виховання ми розглядаємо як 
процес оновлення змісту, методів і форм фахової 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури 
на етапі переходу до умов життя в інформаційному 
суспільстві. 

У Концепції національної програми інформатизації 
термін „інформатизація” визначається як сукупність 
взаємопов’язаних організаційних, правових, 
політичних, соціально-економічних, науково-
технічних, виробничих процесів, що спрямовані на 
створення умов для задоволення інформаційних по-
треб, реалізації прав громадян і суспільства на основі 
створення, розвитку, використання інформаційних 
систем, мереж, ресурсів та інформаційних 
технологій, побудованих на основі застосуван-
ня сучасної обчислювальної та комунікаційної 
техніки [7]. У дослідженні проблеми інформатизації 
і комп’ютеризації процесу фахової підготовки май-
бутнього вчителя фізичної культури, як майбутнього 
фізкультурної освіти в Україні, ми будемо спиратися 
на дане визначення поняття „інформатизація”. 

М. Кісіль вказує, що вища освіта в інформаційному 
суспільстві – це середовище інформаційного обміну, 
який передбачає не лише засвоєння, але й передачу 
та генерування нової інформації в обмін на отриману, 
а також продукування знань. В цьому контексті про-
водиться чітке розмежування знання та інформації 
[4]. Ми цілком погоджуємося з цим твердженням 
і вважаємо, що сучасна вища фізкультурна освіта 
в інформаційному суспільстві Україні повинна яв-
ляти собою складову частину цього суспільства, 
відповідати вимогам сьогодення щодо інформатизації 
освіти взагалі, надавати можливість майбутньо-
му вчителю фізичної культури підвищувати рівень 
комп’ютерної грамотності, отримувати освіту за 
Європейськими та Світовими стандартами, а також 
за програмою сертифікації European Computer Driving 
Licence (ECDL – Європейські комп’ютерні права), що 
була рекомендована Європейською комісією в якості 
основного стандарту комп’ютерної грамотності насе-
лення країн-членів ЄС [13].

Поряд з певними успіхами, процес інформатизації 
вищої освіти в Україні та країнах СНД виявив цілий 
комплекс споріднених проблем, серед яких голов-
ною є відсутність єдиного підходу в обґрунтуванні 
і формуванні напрямів застосування інформаційно-
комп’ютерних технологій (ІКТ) для вдосконалення си-
стемоутворювальних елементів освітньої діяльності у 
ВНЗ [3].

Д. Прокудін вважає, що під інформатизацією 
освіти розуміється цілеспрямована діяльність з роз-
робки і впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій: у навчальний процес з підготовки гро-
мадян до життя і діяльності в умовах сучасного 
інформаційного суспільства; підвищення якості 
загальноосвітньої і професійної підготовки фахівців 
на основі широкого використання інформаційно-
комунікаційних технологій; в управління системою 
освіти, для підвищення ефективності і якості проце-
сами управління; у методичну і науково-педагогічну 
діяльність, для підвищення якості роботи педагогів; 
розробки і впровадження нових освітніх технологій 
на основі використання інформаційно-комунікаційних 
технологій [8]. Ми погоджуємося з думкою вчено-
го, і надалі будемо додержуватися цього розуміння 
інформатизації освіти.

К. Колін розглядаючи сучасний стан і перспекти-
ви розвитку процесу інформатизації освіти виділяє 
два основні напрями розвитку цього процесу: а) 
інструментально-технологічний напрям, що включає 
завдання використання нових можливостей засобів 
інформатики і інформаційних технологій для підвищення 
ефективності системи освіти; б) змістовний напрям, 
що включає завдання формування нового змісту само-
го процесу освіти [6]. Ці напрями, які було виділено 
вченим є, на нашу думку, дійсно перспективними, ви-
ходячи із об’єктивним та суб’єктивним чинників, що 
впливають на процес розвитку інформатизації освіти в 
Україні, насамперед у вищій фізкультурній освіті.

Російська вчена І. Уголькова вважає, що криза 
фізичної культури – це не тільки російська пробле-
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ма на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, 
але і явище всесвітнього масштабу [11]. Виходячи 
з цього твердження наголосимо, що така криза є й 
в Україні, і вона повинна бути вирішена за рахунок 
інформатизації і комп’ютеризації процесу фахової 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. 
До цього додає вчений І. Свістельник, який говорить, 
що у сучасній інформаційній діяльності вищої фіз-
культурної освіти найбільш серйозною проблемою 
є забезпечення доступу до світових інформаційних 
ресурсів та можливість стати рівноправним учас-
ником розподіленого спортивного інформаційно го 
простору [10]. Ми погоджуємося з думкою вченого 
І. Свістельника щодо рівноправної участі майбутнього 
вчителя фізичної культури в інформаційно му просторі 
стосовно спортивних проблем, а також вважаємо, 
що забезпечення відповідного доступу до світових 
інформаційних ресурсів у галузі знань „Фізичне ви-
ховання, спорт і здоров’я людини” є перспективою 
оптимізації фізкультурної освіти в Україні в сучасних 
умовах реформування вищої школи.

В. Рєзніков доводить, що інформатизація освіти є 
однією з найважливіших складових державної програ-
ми розбудови інформаційного суспільства на основі 
впровадження сучасних новітніх інформаційних 
технологій в Україні. Взагалі проблема освіти є 
однією з глобальних світових проблем, що хвилює 
сьогодні вчених, державних й громадських діячів 
різних країн, що стурбовані необхідністю оновлення 
й реформування систем освіти [9]. Тому, ми вважаємо, 
необхідна сучасна стратегія реалізації нової пара-
дигми інформатизації вищої фізкультурної освіти 
в Україні. Визначення нових принципів вивчення 
інформаційних технологій в умовах безперервної си-
стеми освіти.  

Р. Клопов наголошує, що в сучасних умовах 
до кваліфіко ваного фахівця, який працює у галузі 
фізичного виховання та спорту, висуваються все 
більш жорсткі вимоги. Він повинен мати не тільки 
базову академічну освіту, але й володіти сучасними 
інноваційними технологіями, а також бути готовим 
до швидкого опанування й уп ровадження технологій, 
що постійно з’являються на ринку [5]. Тому 
інформатизація і комп’ютеризація процесу фахової 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культу-
ри та вищої фізкультурної освіти в Україні ставить 
нові вимоги до професійної компетентності вчителя 
фізичної культури в загальноосвітній школі. Викори-
стання інформаційних технологій молодим вчителем 
фізичної культури в майбутній професійній діяльності 
стає одним з основних стратегічних завдань перебудо-
ви української системи фізичного виховання. 

Висновки.
Розглядання проблеми інформатизації і 

комп’ютеризації процесу фахової підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури дозволило 
визначити актуальність замовлення інформаційним 
суспільством нового фахівця вищої фізкультурної 
освіти в Україні, які здатен вдало використовувати 
інформаційні технології у майбутній професійній 
діяльності в загальноосвітній школі. Виходячи з 
цього фахова підготовка повинна бути оновлена з 
урахуванням використання в навчальному процесі 
інформаційних технологій на рівні Європейських та 
Світових стандартів інформатизації вищої освіти.

У перспективі планується приділити увагу 
проблемі професійної діяльності майбутнього вчителя 
фізичної культури в інформаційному суспільстві.
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Формування здорового способу життя школярів через призму 
фізичного виховання поза межами школи (історичний аспект)

Єрмакова Т.С.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
Визначено особливості розвитку 
фізичного виховання школярів про-
тягом другої половини ХХ століття. 
Дослідження було розподілено за 
такими етапами: 50-ті – 60-ті роки, 
70-ті – 80-ті роки, 90-ті роки ХХ сто-
ліття. Кожен з етапів було проана-
лізовано. Розглянуто організацію 
фізичного виховання у позашкільній 
та позакласній діяльності школярів. 
Встановлено, що фізичне виховання 
у досліджуваний період мало досить 
розвинений характер. Доведено, що 
найважливішу роль у позашкільній 
діяльності школярів мали такі за-
клади, як дитячі юнацько-спортивні 
школи (ДЮСШ), будинки піонерів, 
дитячі туристські станції, піонер-
ські табори. Важливого значення 
надавалося також різним напря-
мам виховання школярів за місцем 
мешкання. Особливе значення у фі-
зичному загартуванні школярів, під-
вищенні їхньої спортивної майстер-
ності мали спортивні секції з різних 
видів спорту (теніс, фігурне катання, 
плавання, художня гімнастика та ін.) 
при ДЮСШ, що організовувалися за 
допомогою добровільних спортив-
них товариств (ДСТ).

Ермакова Т.С. Формирование здорового 
способа жизни школьников через при-
зму физического воспитания вне школы 
(исторический аспект). Определены осо-
бенности развития физического воспитания 
школьников на протяжении второй половины 
ХХ столетие. Исследование было разделено 
по следующим этапам: 50-е – 60-е годы, 70-е 
– 80-е годы, 90-е годы ХХ века. Каждый из 
этапов были проанализированы. Рассмотре-
на организация физического воспитания во 
внешкольной и внеклассной деятельности 
школьников. Установлено, что физическое 
воспитание в исследуемые периоды имело 
достаточно развитый характер. Доказано, что 
важнейшую роль во внешкольной деятель-
ности школьников имели такие учреждения, 
как детские юношеско-спортивные школы 
(ДЮСШ), дома пионеров, детские туристи-
ческие станции, пионерские лагеря. Важное 
значение придавалось также различным на-
правлениям воспитания школьников по мес-
ту проживания. Особое значение в физичес-
ком закаливании школьников, повышении их 
спортивного мастерства имели спортивные 
секции по различным видам спорта (теннис, 
фигурное катание, плавание, художествен-
ная гимнастика и др.) при ДЮСШ, которые 
организовывались с помощью добровольных 
спортивных обществ (ДСО).

Iermakova T.S. Forming of healthylife 
style of pupils via prism of physical 
culture outside of school (historical 
aspect).  The features of the develop-
ment of physical education of pupils 
during the second half of the twentieth 
century were defined. The study was 
divided into the following stages: 50’s – 
60’s, 70’s – 80’s, 90 years of the twen-
tieth century. Each of the stages were 
analyzed. Consider the organization of 
physical education in extra-curricular 
and extracurricular activities of pupils. 
Established that physical training in the 
monitoring period was enough character 
development. Proved that a critical role 
in extracurricular activities pupils have 
institutions such as children’s youth-
sports schools, pioneers’ housed, chil-
dren’s tourist station, pioneer camps. 
Importance was also given to various 
areas of education of schoolchildren in 
the community. Of particular importance 
in the physical tempering school, im-
proving their sporting skills were sports 
clubs in different sports (tennis, skating, 
swimming, gymnastics, etc.) for chil-
dren’s youth-sports schools, organized 
by the voluntary sports organizations.

Ключові слова:
фізичне виховання, здоровий спосіб 
життя, формування, школярі, по-
зашкільна діяльність, позакласна 
діяльність.

физическое воспитание, здоровый образ 
жизни, формирование, школьники, вне-
школьная деятельность, внеклассная дея-
тельность.

physical education, healthy lifestyle, 
forming, pupils, extra-curricular activi-
ties, extracurricular activities.

Вступ.1

Проблема здоров’я, формування здорового спосо-
бу життя зростаючого покоління України належить до 
найактуальніших проблем, вирішення якої обумов-
лює майбутнє держави й подальше існування нації. 
Ця проблема тісно пов’язана з рівнем розвитку дер-
жави та її місцем серед когорти провідних країн світу. 
Вироблення належного ставлення до свого здоров’я є 
важливою умовою оздоровлення суспільства. Вихову-
вати його важливо саме у школі, бо це єдина структу-
ра, через яку проходить усе населення країни. 

Звернення уваги на проблему формування здо-
рового способу життя школярів засобами фізичного 
виховання у другій половині ХХ століття з боку на-
уковців, дослідників, педагогів свідчить про те, що 
в цей час відбувався активний процес пошуку нових 
напрямів збереження та зміцнення здоров’я школярів, 
формування їхнього здорового способу життя.

Досить значна кількість праць присвячена 
загальнонауковим і практичним питанням підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури (Б. Шиян, Л. 
Сущенко, А. Забора, В. Пристинський, С. Савчук, 
А. Цьось); підготовку фахівців до реалізації завдань 
формування здорового способу життя школярів з точки 
зору фізичного виховання розглянуто в дослідженні Л. 
Дудорової. Певний інтерес становлять праці, присвячені 
історії фізкультурного руху, його становлення й 
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розвитку в досліджуваний період, зокрема: А. Сунік 
«Становлення й розвиток у СРСР історії фізичної 
культури як науки (1917-середина 1980-х рр..)» [30], 
Н. Кулінко «Розвиток фізичної культури в радянській 
загальноосвітній школі (1959 – 1967 рр.)» [15]; Ю. 
Теппер «Розвиток фізкультурного руху в Українській 
РСР (1917-1959 рр.)» [31], Т. Кравчук «Педагогічна 
підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у 
вищих педагогічних начальних закладах України (20-
80 рр. ХХ ст..)» [13], І. Рядинська «Підготовка майбут-
ніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи 
з учнями (друга половина ХХ ст.)» [25].

Аналіз літературних джерел [3, 8, 10, 9, 16, 23] до-
водить, що у другій половині ХХ століття фізичне ви-
ховання мало досить розвинений характер. По-перше, 
воно було невід’ємною складовою всього навчально-
виховного процесу загальноосвітніх шкіл Радянського 
Союзу, по-друге, розвиток фізичного виховання під-
тримувалося, пропагувалося та фінансувалося держа-
вою, по-третє, велика кількість таких позашкільних 
закладів як дитячі юнацько-спортивні школи, будинки 
піонерів, дитячі екскурсійно-туристські станції, спор-
тивні гуртки за інтересами, клуби суботнього та не-
дільного днів, а також проведення всесоюзних спор-
тивних змагань, спортивних свят за місцем мешкання, 
товариські зустрічі, тощо, заохочували школярів до 
занять фізичними вправами. Отже, обрана тема є до-
сить актуальною у наш час.
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Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – узагальнити та проаналізувати роз-

виток фізичного виховання школярів у позакласній 
та позашкільній діяльності у другій половині ХХ 
століття.

Результати дослідження.
Однією з принципових особливостей виховної ро-

боти у 50-60 рр. ХХ століття, як і всієї радянської сис-
теми освіти й виховання, було охоплення всіх учнів 
виховним впливом у процесі навчання і поза ним. 
Система позаурочної роботи продовжувала виховання 
під час уроків – світоглядне, розумове, трудове, есте-
тичне, фізичне, гігієнічне [1, с. 1-14].

Як свідчить аналіз архівних джерел – звітів облас-
них (Дніпропетровської, Харківської областей) від-
ділів освіти з кожним роком матеріально-спортивна 
база шкіл поліпшувалась, проводилось усе більше 
спортивно-масових і оздоровчих заходів, збільшува-
лась кількість школярів, котрі регулярно займались у 
спортивних секціях [32, 33].

Особливо масовий характер позакласна та поза-
шкільна фізкультурно-оздоровча й спортивна діяль-
ність набула після затвердження другого фізкультур-
ного комплексу «Готовий до праці й оборони (ГПО)» 
[273]. Із метою залучення якомога більшої кількості 
школярів у навчальних закладах створювалися фіз-
культурні колективи, які формували навчальні групи 
з підготовки та здачі норм комплексу ГПО.

При школах створювалися також спортивні секції 
для тих учнів, яким подобалося займатися спортом. 
Завданнями таких секцій було виховання інтересу до 
занять спортом, підвищення рухової активності шко-
лярів, підготовка школярів до участі в районних та 
міських змаганнях за команди школи [4].

Самою масовою формою діяльності на цьому ета-
пі, що охоплювала всіх школярів, було проведення 
«днів фізичної культури та спорту» (з періодичністю 
5-6 разів протягом навчального року). Дні фізичної 
культури та спорту були найулюбленішими днями всіх 
школярів. Шість днів у навчальному році школа вико-
ристовувала для проведення фізкультурно-оздоровчих 
заходів. Ці дні розподілялися протягом року та прово-
дилися приблизно у вересні, листопаді, січні, лютому, 
квітні, травні та були передбачені загальним річним 
планом роботи школи, а зміст та порядок проведення 
обговорювалися на педагогічній раді [11, с. 230-231].

Основними заходами, що проводилися в ці дні, 
були екскурсії, прогулянки, походи, рухові ігри на 
свіжому повітрі, атракціони, катання на санчатах та 
лижах, масові відвідування катка, фізкультурні свя-
та, спортивні змагання. Такі заходи мали позитивний 
вплив на здоров’я школярів, сприяли організації пра-
вильного відпочинку в житті школярів, підносили фі-
зичне виховання та спорт на більш високий рівень.

Найважливішим і найцікавішим видом позаклас-
ної діяльності школярів було проведення спортивних 
змагань, що передбачалися річним планом. Такі зма-
гання сприяли залученню школярів до систематичних 

занять фізичними вправами вдома й у школі, підвищу-
вали фізичну підготовленість, зміцнювали колектив.

Основою для складання програми змагань слугу-
вала шкільна навчальна програма з фізичної культури. 
Як правило, спочатку змагання відбувалися серед кла-
сів, а потім уже серед шкіл району. У кожній першості 
брали участь команди кожного класу (3 – 4 школяра). 
Найкращі результати заносилися до рекордів школи 
та вивішувалися на спеціальному стенді спортивних 
досягнень. На іграх першості шкіл брали участь по 
3-4 команди зі школи. На таких змаганнях ігри про-
водилися за олімпійською системою, тобто команда, 
що програла вибувала, з подальшої боротьби [21, с. 
71-73].

У програму змагань зазвичай входили: ігри («Пі-
онерський м’яч», «Естафета», «Лапта»), гімнастика 
(фігурне марширування, вільні рухи без предметів 
та з предметами – прапорець, квіти, стрічка; вправи з 
рівноваги, стрибки у висоту й довжину, метання м’яча 
тощо), легка атлетика (біг на 40-50 метрів, естафетний 
біг з етапами до 40 метрів) [34].

Звичайно ж спортивні змагання мали дух свята, 
адже вони починалися з урочистої частини: шику-
вання та парад учасників, вітання директора школи, 
підйом прапора. Закінчувалися змагання також орга-
нізовано, проводилося опускання прапора. Підсумки 
проведених змагань оформлювалися в бюлетенях, що 
засвідчували надбання школи. 

З 1954 р. в низці шкіл Радянського Союзу почали 
організовувати фестивалі для підлітків, а також «то-
вариські зустрічі». На зустрічах, до яких залучали 
велику кількість учасників та глядачів, проводилися 
лише рухові ігри, що прищеплювали школярам лю-
бов до різних спортивних ігор, сприяли підвищенню 
загального рівня фізичної підготовленості школярів, 
оволодінню ними елементами техніки та тактики в 
команді. 

Педагоги, піонервожаті та батьківські комітети ви-
користовували ці ігри з виховною метою. Наприклад, 
до змагань допускалися лише ті учні, які не мали 
двійок у щоденнику. А щоб подивитися ігри як гля-
дачеві необхідно було не порушувати «Правила для 
школярів» [34]. На прикладі таких зустрічей почали 
створюватися самодіяльні заняття руховими іграми. 
Згодом почали проводитися туристські зустрічі. Вони 
містили чотири рухові ігри: «Боротьба за прапорці» та 
«Захист городків» (зимові ігри), «Мисливці й качки» 
та «М’ячі ловцю».

Для формування здорового способу життя стар-
шокласників у позакласній роботі важливе значен-
ня мали також клуби суботнього та недільного днів 
фізкультурно-оздоровчої спрямованості та шкільні 
спортивно-оздоровчі та туристичні табори, що почали 
організовуватися з 60-х років ХХ століття та відвід-
увалися школярами під час канікул.

З огляду на предмет нашого дослідження найваж-
ливішу роль у позашкільній діяльності школярів мали 
такі заклади, як дитячі юнацько-спортивні школи 
(ДЮСШ), будинки піонерів, дитячі туристські стан-
ції, піонерські табори. Важливого значення надавало-
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ся також різним напрямам виховання школярів за міс-
цем мешкання. Так, особливе значення у фізичному 
загартуванні школярів, підвищенні їхнього спортив-
ного майстерства мали спортивні секції з різних ви-
дів спорту (теніс, фігурне катання, плавання, художня 
гімнастика та ін.) при ДЮСШ, що організовувалися 
за допомогою добровільних спортивних товариств 
(ДСТ). 

Слід відмітити, що на етапі, який розглядається, по 
всій країні активно створювалися ДСТ, що були осно-
вною формою організації фізкультурно-спортивного 
руху в СРСР на громадських засадах. Діяльність 
громадсько-добровільних товариств сприяла реаліза-
ції індивідуальних запитів та бажань людей щодо за-
нять спортом або фізичною культурою. Окрім ДСТ, у 
СРСР активно діяли клуби за інтересами, спортивно-
технічні клуби ДТСААФ і ТСОВІАХІМ та інші [14, с. 
336-368]. Спільно з Міністерством охорони здоров’я 
УСРС щорічно розглядалися підсумки роботи з фізич-
ного виховання та зміцнення здоров’я школярів. Тому 
Міністерством освіти УСРС було запропоновано роз-
ширити мережу дитячих спортивних шкіл, особливо в 
сільській місцевості та створити на їхній базі спеціа-
лізовані школи [27, с. 14].

Робота ДЮСШ проводилася таким чином, щоб 
школярі, які відвідують спортивні секції, не відрива-
лися від колективу своєї школи й мали змогу сполуча-
ти заняття спортом з навчанням у школі. У зв’язку з 
цим усі ДЮСШ мали тісний зв’язок із загальноосвіт-
німи закладами.

Не менш важливу роль мали спортивні секції при 
будинках піонерів. До того ж, у домах піонерів із шко-
лярами проводилися рухові ігри та гімнастичні за-
няття, організовувалися зимові та літні розваги, спор-
тивні свята, на які запрошувалися відомі спортсмени, 
котрі потім проводили лекції для школярів [18].

Значну роботу з фізичного виховання старшоклас-
ників проводили домоуправління, робітники яких 
разом із батьками та дітьми будували постійно діючі 
спортивні майданчики. За місцем мешкання створю-
вали фізкультурно-спортивні підліткові та юнацькі 
клуби, метою яких було зміцнення здоров’я, органі-
зація активного відпочинку та дозвілля. Завданнями 
такого клубу були популяризація та пропаганда фізич-
ної культури, масових видів спорту, туризму, Всесо-
юзного фізкультурного комплексу ГПО, залучення до 
систематичних занять фізичною культурою та спор-
том, перевиховання «важких» дітей та підлітків.

За місцем мешкання школярів також організову-
валося проведення ранкової гімнастики, занять груп, 
секцій або команд з різних видів спорту, спортивні 
змагання серед школярів одного дому або декількох 
домів, туристські походи, колективні лижні походи 
тощо [11, с. 252-259].

Великою популярністю користувалися щоріч-
ні спартакіади серед старшокласників (зокрема 
«Юність» та «Здоров’я»), що влаштовувалися при 
житлово-експлуатаційних об’єднаннях (ЖЕО) та зби-
рали велику кількість не тільки учасників, а й гляда-
чів. Не меншу популярність мали змагання дитячих 

дворових команд на призи «Шкіряний м’яч» та «Зо-
лота шайба» [28, с. 239-245].

Влітку велика робота проводилася в літніх піонер-
ських таборах, що мали великі можливості для органі-
зації різноманітних форм дозвілля школярів. Зокрема 
на території табору проводилися естафети, що мали 
туристську спрямованість, спортивні конкурси, спор-
тивні вечори, присвячені початку або закінченню змі-
ни, рухові ігри. Для тих школярів, які не мали змогу 
поїхати кудись влітку, в місті організовувалися міські 
піонерські табори, що мали такий же план роботи, як 
і звичайний табір.

Таким чином, позакласна та позашкільна діяль-
ність із школярами на першому зазначеному етапі 
міцно ввійшла в життя як невід’ємна частина всієї 
системи роботи радянської школи, зробила значний 
внесок у справу формування здорового способу життя 
учнів.

Як і на попередньому, на другому етапі (70-ті – 80-
ті рр.. ХХ століття) для формування здорового спо-
собу життя старшокласників величезне значення мала 
позакласна та позашкільна робота зі школярами.

Суттєву роль у організації такої роботи мала 
розробка відповідних планів. Так, в основу річних 
навчально-виховних планів роботи школи з гігієніч-
ного виховання старшокласників покладалися заходи, 
що були передбачені в п’ятирічних цільових комп-
лексних програмах «Здоров’я», які було розроблено 
відповідними міністерствами та відомствами. Окрім 
цього, до планів учителів повинні були входити такі 
заходи: допомога медичним працівникам у проведен-
ні лікарсько-профілактичного обслуговування школя-
рів, робота з батьками з охорони здоров’я школярів, 
оформлення шкільних куточків тощо [22].

На розглядуваному етапі певні зміни було внесено 
в річні шкільні плани з фізичного виховання старшо-
класників. Так, до розділу «Навчальна робота» було 
введено такі підрозділи, як «Фізкультурно-оздоровча 
та спортивно-масова робота» і «Медичний контроль». 
Ці розділи складали вчитель фізичної культури разом 
із заступником директора з навчально-виховної робо-
ти та організатором позакласної та позашкільної ро-
боти [17].

Із метою залучення кожного старшокласника до 
занять фізичними вправами програмою було введено 
спеціальний розділ «Навички та вміння самостійних 
занять», що передбачав систематичну роботу з на-
вчання школярів самостійно займатися фізичними 
вправами.

Із прийняттям нового Всесоюзного фізкультурного 
комплексу «Готовий до праці та оборони СРСР» (ГПО) 
(1972 р.) в позакласну та позашкільну фізкультурно-
оздоровчу й спортивну діяльність прагнули залучити 
все більшу кількість школярів. Фізкультурні колекти-
ви, що створювались у школах, формували навчальні 
групи з підготовки та здачі норм ГПО, групи здоров’я, 
команди. За допомогою міських та районних комітетів 
з фізичної культури та спорту, ЖЕО та домоуправлін-
ня, колективів різних закладів значно розширилася 
мережа спортивно-оздоровчих, туристських клубів, 
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зросла кількість спортивних секцій та різноманітних 
кружків [9, 28].

Вивчення наукових джерел [2, 28, 29] дає можли-
вість для висновку, що фундаментом позакласної ді-
яльності на розглядуваному етапі залишалися, як і ра-
ніш, спортивні змагання. Основою цих змагань у школі 
стали Всесоюзні дитячі спортивні старти «Старти на-
дії», що були найважливішим кроком у розвитку фі-
зичної культури і спорту серед молоді. «Старти надії» 
як перша сходинка на спортивний Олімп були дуже 
популярними й самими масовими. Щорічно на зма-
ганнях тренери відбирали серед учасників найбільш 
здібних та починали серйозно готуватися до великих 
стартів. «Старти надії» проводилися у чотири етапи: 
змагання серед учнів класу, а потім школи; районні й 
міські змагання; обласні змагання; фінальні змагання 
республіканських спортивних ігор [15].

Слід відмітити, що позакласна спортивно-масова 
робота в школі вимагала тісного зв’язку з внутріш-
ньошкільними змаганнями та святами, що давали 
стимул учням займатися фізичною культурою й фор-
мували здоровий спосіб життя, оскільки школа за-
лишалася центром фізкультурно-оздоровчої роботи 
школярів. Тому, окрім здачі норм комплексу ГПО, у 
школах проводилися різноманітні ігри, що сприяли 
зміцненню здоров’я школярів, їхньому фізичному 
розвитку та фізичної підготовки.

Важливі функції в керівництві фізичним вихован-
ням у школах виконував Державний комітет СРСР з 
народної освіти. Однак основними факторами ор-
ганізації фізкультурно-спортивного руху залишали-
ся добровільні фізкультурно-спортивні товариство 
(ДФСТ), що були створені при профспілках або за 
підтримки відповідних відомств та міністерств («Ди-
намо», «Трудові резерви», тощо) [28, с. 41].

Разом з тим необхідно відмітити, що за рахунок 
розширення позакласної роботи, яка була для учнів 
добровільною (природно, що було чимало підліт-
ків, котрі поза уроками відвідували музичні, техніч-
ні й інші гуртки), не завжди обсяг занять фізичною 
культурою був достатнім. До того ж, за умов слабкої 
навчально-спортивної бази шкіл, поганої забезпече-
ності спортивним устаткуванням і інвентарем заняття 
у шкільних спортивних секціях багато школярів вва-
жали непрестижними, в результаті чого їх відвідували 
тільки 20-25% учнів.

На етапі, що вивчається, провідну роль у системі 
позашкільної виховної роботи належала, як і раніш, 
позашкільним дитячим закладам. За даними, наведе-
ними в дослідженні О. Глух, у 1970 р. в СРСР  діяло 
3854 (зокрема в Українській РСР – 739) палаців і бу-
динків піонерів і школярів, 589 (в Україні – 146) стан-
цій юних техніків, 337 (в Україні – 92) станцій юних 
натуралістів і дослідників сільського господарства, 
169 (в Україні – 28) дитячих екскурсійно-туристських 
станцій, 2459 (в Україні – 154) дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл  [27].

Разом із тим, за архівними джерелами, в поза-
шкільні заклади, табори, спортивні секції в період 
із 1975 по 1978 рр. було залучено лише 15-20 % під-

літків, де вони проводили в середньому 3-6 годин на 
тиждень, тобто незначну частину свого часу.

Оскільки кожній школі було досить важко органі-
зовувати позакласну та позашкільну діяльність школя-
рів, на допомогу навчальним закладам було створено 
дитячі екскурсійно-туристські станції (ДЕТС). Вони 
організовували навчальні, масові та інструктивно-
методичні заходи. При ДЕТС було відкрито гуртки з 
різних видів туризму (пішохідного, велосипедного, 
водного та гірського). Заняття в гуртках проводилися 
1-2 рази на тиждень по дві години. На заняттях стар-
шокласники отримували необхідні знання та практич-
ні навички з туризму; їм прищеплювалися навички 
організаційної роботи, щоб школярі мали змогу потім 
займатися за тією же програмою з молодшими школя-
рами. У ході занять готувалися значківці «Юний ту-
рист», «Турист СРСР» та туристи-розрядники.

Як свідчать архівні джерела, при ДЕТС був також 
відділ екскурсій, при якому була створена прокатна 
база туристського спорядження та були побудовані ту-
ристські бази (лижні, водні, велосипедні, бази походів 
вихідного дня тощо). Відділ екскурсій організовував 
походи, експедиції, естафети, туристські змагання, 
ігри та багато інших масових заходів.

У позашкільній роботі з формування здорового 
способу життя старшокласників на досліджувано-
му етапі, як і раніш, велике значення мали дитячо-
юнацькі спортивні школи (ДЮСШ). Слід відмітити 
навіть зміцнення популярності ДЮСШ, у яких на ета-
пі, що вивчається, були відкриті спеціалізовані класи, 
в яких заняття проводилися не з одного виду спорту, 
а з декількох.

Серед старшокласників міста, району ДЮСШ ор-
ганізовували масові змагання з тих видів спорту, що 
викладалися в цих школах. Це були так звані відкриті 
старти, змагання на кубок району, конкурси-огляди 
шкіл з окремих видів спорту, вечори з показовими ви-
ступами школярів ДЮСШ та секцій загальноосвітніх 
шкіл, зустрічі кращих спортсменів, виставки, лекції 
про досягнення юнацького спорту.

Широкою популярністю серед старшокласників 
на розглядуваному етапі користувалися клуби, секції, 
при будинках та палацах піонерів, особливо гуртки 
зі загальної фізичної підготовки (гімнастика, легка 
атлетика, спортивні ігри) та з технічних видів спорту 
(стрілецькому, мотоциклетному), з різних видів туриз-
му [20].

Важливим аспектом формування здорового спосо-
бу життя й подією в житті старшокласників була Все-
союзна спартакіада школярів. Спартакіада включала в 
себе змагання з 22 видів спорту та була стартом до ве-
ликого спорту. Програмою спартакіади було передба-
чено проведення днів союзних республік, організацію 
вечорів дружби, зустрічі з видатними спортсменами, 
екскурсії на виробництва та у колгоспи. Результати 
Всесоюзної спартакіади школярів входили в залік 
Спартакіади народів СРСР.

Досить популярними серед школярів були також 
змагання дворових команд із різних видів спорту. Такі 
клуби ЦК ВЛКСМ, як «Золота шайба», «Нептун», 
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«Плетений м’яч», «Біла тура», «Стрімкий м’яч», «Чудо 
шашки», об’єднували дитячі команди, до складу яких 
входили школярі різного віку. Вони активно пропа-
гували здоровий спосіб життя та фізичний розвиток 
старшокласників. Одним із найцікавіших та найпо-
пулярніших змагань серед хлопчиків був приз клубу 
«Шкіряний м’яч», у якому щорічно брали участь по-
над 3,5 млн. школярів [5, с. 11-15].

Не менш важливе значення мали заняття на дитя-
чих стадіонах із власною комплексною спортивною 
базу. Заняття проводилися два рази на тиждень по дві 
години. У програму занять входили: гімнастика, акро-
батика, плавання, катання на ковзанах та лижах, фех-
тування. За умов достатньої кількості кваліфікованих 
тренерів та необхідної бази відкривалися платні річні 
або дворічні курси з різних видів спорту [32].

У формуванні здорового способу життя старшо-
класників на розглядуваному етапі, як і до того, ве-
личезне значення мала позашкільна робота місцем 
мешкання школярів. Така робота проводилася органа-
ми житлово-комунального господарства, комітетами з 
фізичної культури та спорту спільно з органами на-
родної освіти, комсомольськими організаціями, комі-
тетами профспілок.

Фізичне виховання за місцем мешкання передба-
чало комплекс заходів, до складу яких входили ор-
ганізація секцій із масових видів спорту, проведення 
змагань і спартакіад, свят вулиці, воєнно-спортивних 
ігор, спортивних вечорів, зустрічей із спортсменами 
тощо.

Спортивно-масова робота за місцем мешкання вико-
нувалася за такими напрямами: оздоровлення й масове 
залучення школярів до занять фізичною культурою та 
спортом; раціональна робота з дітьми та підлітками, що 
максимально скорочує час перебування їх без нагляду; 
впровадження нових форм і методів організації й про-
ведення фізкультурно-масової та спортивно-оздоровчої 
роботи; формування й розвиток пізнавальних інтересів 
школярів щодо формування здорового способу життя; 
організація широкої та діючої пропаганди масової фі-
зичної культури та туризму.

Наприкінці 80-х рр. при житлово-експлуатаційних 
організаціях (ЖЕО) почали створюватися на добровіль-
них засадах дитячо-підліткові фізкультурно-спортивні 
клуби за місцем мешкання. За своїм змістом вони по-
вністю відповідали клубам 70-х років, однак були 
більш удосконаленими й відповідали вимогам часу. 
Окрім клубів, створювались так звані школи здоров’я, 
що організовувались на спортивних об’єктах підпри-
ємств, а також при парках культури за принципами 
госпрозрахунку й фінансувались за рахунок платних 
занять, членських внесків [28, с. 129-147].

Як правило, при кожному такому клубі був спор-
тивний майданчик. Ці клуби приваблювали учнів 
тим, що були доступні абсолютно всім та давали мож-
ливість займатися дійсно тим, що було цікавим для 
дитини. Школярі займалися футболом, боротьбою, 
художньою гімнастикою, шахами та іншими видами 
спорту. Клуби замінювали дітям під’їзди та підворіт-
тя, де вони шукали багато відповідей на життєві пи-

тання. У зв’язку з цим було дуже важливим те, щоб 
інструктор такого клубу був не тільки тренером, але й 
організатором, вихователем та однодумцем дітей од-
ночасно.

Однак система залучення школярів за місцем меш-
кання до різноманітних заходів мала й свої недоліки. 
Відомі такі факти, коли організатори позашкільної ді-
яльності учнів, класні керівники та викладачі фізич-
ної культури проводили виховну роботу лише в школі. 
Через відсутність щоденного взаємозв’язку педагогіч-
них колективів шкіл із педагогами-організаторами 
знижувалася ефективність роботи позашкільних за-
кладів. Багато секцій, кружків були відкриті в час, 
коли школярі знаходяться у школі чи виконували до-
машні завдання, деякі не працювали у вечірній час та 
під час канікул.

Зрозуміло, що найкращим періодом для фізичного 
розвитку школярів, їхнього загартування, зміцнення й 
укріплення здоров’я учнів є літній час. На досліджу-
ваному етапі в літній фізкультурно-масовій роботі зі 
школярами максимально використовували природні 
фактори – сонце, повітря та вода. Усіх учнів залуча-
ли до різноманітних спортивних, рухових та воєнізо-
ваних ігор, занять легкою атлетикою й гімнастикою, 
організовували підготовку та здачу норм ГПО. Було 
створено групи для дітей з послабленим здоров’ям. Із 
ними проводилися заняття з лікувальної фізкультури 
й за узгодженням з лікарем такі діти допускалися до 
змагань та спортивних заходів.

Влітку велика робота проводилася в літніх піонер-
ських таборах, де фізичне виховання школярів висту-
пало як головна мета діяльності. Слід відзначити, що 
організація роботи табору влітку, в найбільш сприят-
ливу пору року, єдиний для всіх школярів режим та 
розпорядок дня, можливість тривалого перебування 
на свіжому повітрі, задовільна спортивна база дозво-
ляли значно підвищувати ефективність роботи з фі-
зичного виховання школярів.

Основними завданнями літнього табору були: зміц-
нення здоров’я школярів, сприяння їхньому нормаль-
ному розвитку, виробленню звичок до систематичних 
занять фізичними вправами, підготовка школярів до 
здачі нормативів ГПО, сприяння формуванню органі-
заторських навичок з фізичної культури.

Уся спортивно-масова фізкультурно-оздоровча 
робота в таборі проводилася піонервожатими, які по-
винні були дотримуватися певних вимог, а саме: за-
лучати школярів до щоденної ранкової гімнастики; 
вдосконалювати вміння та навички, отримані під час 
занять у школі з фізичного виховання; прищеплювати 
знання та навички, що не можна було дати на заняттях 
у спортивних залах; підвищувати інтерес школярів до 
занять фізичною культурою та спортом. 

У цілому фізкультурно-спортивна робота серед 
школярів протягом другого встановленого етапу отри-
мала значне поширення на території всього Радянсько-
го союзу, набула масового характеру. Зміцненню по-
зицій фізкультурно-спортивної роботи сприяла також 
організація тематичних походів для старшокласників 
(«З іскри займеться полум’я», «Місцями комсомоль-
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ської слави»), Всесоюзних експедицій («Моя бать-
ківщина»), запровадження руху червоних слідопитів 
(здійснення різних походів та подорожей рідним кра-
єм, під час яких здавалися норми ГПО, проводилися 
спортивні змагання, пропагувалася фізична культура 
серед населення) [26, с. 81-90].

В радянський період для виховання старшоклас-
ників загалом і формування їхнього здорового спосо-
бу життя зокрема значущу роль мали комсомольські 
організації всіх рівнів. Це було зумовлено тим, що ді-
яльність зокрема шкільних комсомольських організа-
цій була органічною частиною навчально-виховного 
процесу школи. Шкільні комсомольські організації 
організовували всіх школярів на проведення трудо-
вих акцій, спортивних змагань, турпоходів, участь 
у роботі спортивних секцій і гуртків, у будівництві 
спортивних майданчиків та літніх оздоровчих таборів 
та ін. Комсомолом серйозне значення надавалось про-
паганді спорту через шкільні печать і радіо. На комсо-
мольських зборах постійно обговорювались питання 
розвитку фізкультурного руху, дотримання здорового 
способу життя. У роботі за місцем проживання учнів, 
у позашкільному середовищі, шкільна комсомольська 
організація виступала ініціатором створення й керів-
ником різноманітних дитячо-юнацьких об’єднань за 
інтересами. Робота цих об’єднань спрямовувалась 
на суспільно-корисну  та спортивно-оздоровчу діяль-
ність. Важливо, що в цю діяльність усіляко залуча-
лись батьки школярів.

У 90-ті рр.. ХХ сторіччя безперечним позитивним 
моментом організації формування здорового спосо-
бу життя школярів у позакласній та позашкільній ді-
яльності слід вважати проведення обов’язкових днів 
здоров’я з періодичністю один раз, а за бажанням 
школи й два рази на рік. Під час цих заходів уся шко-
ла, окрім початкових класів, виїжджала за місто, де 
проводилися фізкультурно-оздоровчі заходи. Як пра-
вило, це були спортивні змагання з елементами турис-
тичного походу. За своєю формою дні здоров’я були 
схожі на шкільні спортивно-оздоровчі та туристські 
табори, що діяли в 50-60-х роках ХХ століття.

У школах України проводилися загальношкільні 
заходи валеологічної спрямованості. Так, як засвідчив 
аналіз матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Валеологічна освіта та виховання: су-
часні підходи, доступність та шляхи їх розвитку в 
Україні» (Київ, 1999 р.), упровадження валеологічних 
знань в освітній процес, окрім читання спеціальних 
курсів валеологічної тематики, активно проводилось 
під час позакласної та позашкільної роботи. Зокрема 
цікаві творчі пошуки в напрямі формування здорового 
способу життя школярів здійснювали педагогічні ко-
лективи  шкіл № 15 м. Чернівців, № 56 м. Донецька, 
№ 47 м. Севастополя, № 8 м. Кривого Рогу, № 28 м. 
Дніпропетровська, української гімназії №8 м. Одеси, 
низки кримських шкіл [24, с. 30-32].

У школах № 11, 22, 40, 42, 50 м. Херсона та дея-
ких закладах Херсонської області протягом 1995-1997 
рр. було організовано: «Тижні екології й здоров’я», 
інсценовані «Вечори здоров’я», тематичні книжні ви-

ставки, читацькі конференції, театралізовані вистави 
(«Суд над цигаркою», «Алкоголь – ворог людини»), 
вікторини, олімпіади, конкурси, КВК та ін. У закла-
дах діяв гурток «Хімія та здоровий образ життя», у 
програмі роботи якого передбачалось висвітлення 
широкого кола питань, пов’язаних зі здоровим спосо-
бом життя (фактори здоров’я, хімічні елементи в ор-
ганізмі та продуктах харчування, хімічна основа ліків, 
значення чистоти повітря для здоров’я людини, при-
готуванні їжі, харчові добавки та їх вплив на здоров’я, 
вплив отрутних сполучень тютюнового диму, алкого-
лю, наркотиків) [7, с. 140-141].

На розглядуваному етапі позитивний вплив на 
формування здорового способу життя мала участь 
школярів у дитячо-юнацьких організаціях («Гарт», 
«Пласт», «Соколи», «Зелений світ», «Рух за здоровий 
спосіб життя» та ін.), що виникли внаслідок відро-
дження скаутського руху. Відновлення цього руху по-
чалось з припиненням СРСР, але цей процес проходив 
неоднозначно внаслідок того, що скаутському руху 
доводилось відновлювати свою соціальну значимість 
та традиції на фоні загальної економічної та ідеоло-
гічної нестабільності.

Відродження скаутського руху в Україні відбува-
лося з відновлення діяльності скаутських організацій 
місцевого рівня в таких місцях, як Керч, Харків, Оде-
са, Львів, Севастополь, Дніпропетровськ, Миколаїв та 
ін. Загалом період відновлення скаутської діяльності 
можна також назвати періодом формування та віднов-
лення діяльності Всеукраїнських організацій – таких, 
як Асоціація українських скаутів (АСУ), Січ, Асоці-
ація гайдів України (АГУ), Організація українських 
скаутів, Федерація скаутів України (ФСУ), СПОК, 
«Пласт». Скаутський рух використовував власну ме-
тоду виховання – програму неформальної освіти з 
акцентом на практичних зовнішніх діях, зокрема та-
борування, знання лісу, водний спорт, піші мандрівки, 
заняття альпінізмом та спортом [6, с. 32-33].

Разом із тим ті негативні тенденції, що протягом 
1990-х рр.. спостерігалися в позакласній та поза-
шкільній роботі в цілому, не могли не вплинути й на 
формування здорового способу життя учнів.

За ініціативою Президента України щорічно про-
водилися Всеукраїнські літні спортивні ігри. Водно-
час шкільні спортивні гуртки через недостатність фі-
нансування було спочатку зроблено платними, а деякі 
зовсім закрито.

Некращими були справи й у організації позашкіль-
ної діяльності. Свою роботу припинила більшість спор-
тивних клубів, гуртків при ЖЕО: тільки за три роки (з 
1991 по 1993) закрились більш ніж 900 таких закла-
дів, було скорочено 500 посад педагогів-організаторів 
спортивної роботи з населенням за місцем проживан-
ня. Як і раніш, працювали лише спортивні секції при 
ДЮСШ. Водночас, за даними Держкомспорту Украї-
ни (1998 р.), з початку 90-х рр.. чисельність контин-
генту дітей і підлітків, залучених до регулярних за-
нять у ДЮСШ, підліткових фізкультурно-спортивних 
клубах за місцем проживання і спортивних секціях, 
скоротилася на 620 тис. чоловік.
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На жаль, значним чином потерпіла також і унікаль-
на налагоджена система оздоровлення й відпочинку 
дітей у літніх таборах, розташованих у мальовничих 
місцях. За часів незалежності з економічних причин 
перестало працювати багато позаміських таборів: 
більшість територій, на яких було розташовано табо-
ри, стали приватною власністю, а самі табори почали 
використовуватися не за прямим призначенням.

Висновки.
Таким чином визначено, що основними етапами у 

формуванні здорового способу життя школярів були: 
50-ті – 60-ті роки, 70-ті – 80-ті роки, 90-ті роки ХХ 
століття. Встановлено, що фізичне виховання у до-
сліджуваний період мало досить розвинений харак-
тер. Доведено, що найважливішу роль у позашкіль-
ній діяльності школярів мали такі заклади, як дитячі 
юнацько-спортивні школи (ДЮСШ), будинки піоне-
рів, дитячі туристські станції, піонерські табори. Важ-
ливого значення надавалося також різним напрямам 
виховання школярів за місцем мешкання. Особливе 
значення у фізичному загартуванні школярів, підви-
щенні їхньої спортивної майстерності мали спортивні 
секції з різних видів спорту (теніс, фігурне катання, 
плавання, художня гімнастика та ін.) при ДЮСШ, що 
організовувалися за допомогою добровільних спор-
тивних товариств (ДСТ). 

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку вивчення проблеми організації фізичного ви-
ховання у позашкільній діяльності школярів у неза-
лежній Україні.
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Организация и проведение профориентационной работы  
и профилактики правонарушений в молодежной среде 

средствами физической культуры и спорта  
профильными кафедрами вузов МВД Украины

Закорко И.П.
Национальная академия внутренних дел

Анотации:
На современном этапе обще-
ственного развития особую акту-
альность приобретает проблема 
поиска новых средств и методов 
профилактики правонарушений 
в молодежной среде в контексте 
укрепления здоровья нации. На 
наш взгляд, органы внутренних 
дел должны взять на себя опред-
еляющую роль в решении этих за-
дач. Одним из действенных путей 
их решения является организация 
детско-юношеских спортивных 
школ и секций по профессионально-
прикладным видам спорта на ба-
зах профильных кафедр высших 
учебных заведений МВД Украины, 
привлечение к этой работе лучших 
специалистов и тренеров.
 

Закорко І.П. Організація і проведення 
профорієнтаційної роботи і профілак-
тики правопорушень в молодіжному се-
редовищі засобами фізичної культури і 
спорту профільними кафедрами ВНЗів 
МВС України. На сучасному етапі розвитку 
громадського суспільства особливої акту-
альності набуває проблема пошуку нових 
засобів і методів профілактики правопору-
шень в молодіжному середовищі в контек-
сті збереження здоров’я нації. На наш по-
гляд, органи внутрішніх справ повинні взяти 
на себе визначальну роль в вирішенні цих 
задач. Одним з дієвих шляхів їх вирішення 
є організація дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл і секцій з професійно-прикладних ви-
дів спорту на базах профільних кафедр 
вищих навчальних закладів МВС України, 
залучення до цієї роботи кращих фахівців 
і тренерів.

Zakorko I.P. Organizing and conduct-
ing career guidance and crime preven-
tion among young people by means of 
physical culture and sports special-
ized university departments Internal 
Affairs of Ukraine. At the present stage 
of social development takes on special ur-
gency the problem of finding new means 
and methods of crime prevention among 
youth in the context of strengthening the 
nation’s health. In our opinion, employees 
of the Ukrainian Interior Ministry must take 
a decisive role in solving these problems. 
One of the most effective ways to solve 
them is to organize youth sports schools 
and clubs to professionally-applied sports 
at the bases of relevant departments of 
higher educational institutions of Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine, the involve-
ment of the best specialists and trainers.

Ключевые слова:
профилактика правонарушений, 
профориентационная работа,  
профильная кафедра, спортивные 
секции.

профілактика правопорушень, проофорі-
єнтаційна робота, профільна кафедра, 
спортивні секції.

prevention of crime; professional orienta-
tion; department profile; sports section.

Введение. 1

Общеизвестно, что занятия физической культурой 
и спортом играют важную положительную роль в вос-
питании и формировании полноценного гражданина 
и здорового общества в целом.

На протяжении последних лет в Украине четко 
определилась тенденции к уменьшению количества 
спортивных сооружений общественного назначе-
ния, детско-юношеских спортивных школ, секций и 
кружков, количества специалистов, которые занима-
ются детским и молодежным спортом. Как следствия 
этих явлений можно определить увеличение уровня 
заболеваемости среди школьников, распространение 
в молодежной среде вредных привычек, повышение 
уровня подростковой преступности.

Поэтому, привлечение гражданской молодежи к 
регулярным занятиям физической культурой и спор-
том в милицейской среде может сыграть ведущую 
роль в преодолении вышеназванных отрицательных 
явлений.

Проблеме профилактики правонарушений в дет-
ской и молодежной среде посвящено достаточно 
научных исследований [2, 5, 6], однако физическая 
культура и спорт, как средство такой профилактики, 
практически не изучены. 

Исследования проводились в рамках научных про-
грамм по формированию позитивного имиджа мили-
ции ведомственными учебными заведениями МВД 
Украины, в частности в Национальной академии вну-
тренних дел (г. Киев),  а также как выполнение требо-
ваний ведомственных нормативных документов МВД 
© Закорко И.П., 2011

Украины по укреплению связей с общественностью, 
совершенствование профилактики правонаруше-
ний, критериев отбора и повышению престижа ми-
лицейской службы. Одним из главных практических 
заданий исследований являлось определение роли 
кафедры как субъекта учебного процесса в контексте 
реформы системы ведомственного образования

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основной целью исследований являлось предва-

рительное изучение средств и методов физической 
культуры и спорта как действенных инструментов 
проведения профориентационной и профилактичес-
кой работы в подростково–молодежной среде.

Основными задачами работы являлись: 
Формирование у детей и молодежи жизненной по-• 
требности в ведении здорового образа жизни путем 
привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.
Профилактика правонарушений и вредных привы-• 
чек в молодежной среде средствами физической 
культуры и спорта.
Формирование положительного имиджа милиции с • 
помощью совместных занятий физической культурой 
и спортом с курсантами и сотрудниками милиции.
Привлечение к работе с курсантами и гражданской • 
молодежью на спортивных базах ведомственных 
учебных заведений лучших тренеров и специалистов 
по профессионально-прикладным видам спорта.
Привлечение к службе в органах внутренних дел • 
и учебе в ведомственных учебных заведениях 
физически-подготовленных молодых людей и пер-
спективных спортсменов.
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Исследования проводились в 2009-2010 и в 2010-
2011 учебных годах на базе кафедры огневой и спе-
циальной физической подготовки учебно-научного 
института подготовки кадров общественной без-
опасности и психологической службы Национальной 
академии внутренних дел Украины. В ходе исследо-
ваний нами изучались влияние совместного учебно-
тренировочного процесса курсантов и представителей 
гражданской молодежи на формирование у последних 
позитивного отношения к милиции. В исследованиях 
приняли участие 30 офицеров милиции, 50 курсантов, 
50 воспитанников спортивных секций при институте 
в возрасте от 10 до 15 лет, 40 родителей.

Результаты исследования.
Кафедра огневой и специальной физической по-

дготовки учебно-научного института подготовки 
кадров общественной безопасности и психологи-
ческой службы Национальной академии внутренних 
дел имеет многолетний положительный опыт работы 
с детьми и молодежью г. Киева, а также плодотвор-
ного сотрудничества с такими государственными 
и общественными организациями как отдел по де-
лам семьи, молодежи и спорта Дарницкой район-
ной в г. Киеве Государственной администрации, 
Главным управлением по делах семьи, молодежи 
и спорта Киевской городской государственной ад-
министрации, Федерацией самбо Украины, Феде-
рацией дзюдо Украины, общеобразовательными 
и специализированными спортивными учебными 
учреждениями г. Киева. 

Следует отметить, что организация и проведе-
ние на спортивной базе занятий и спортивных ме-
роприятий с участием гражданской молодежи не 
требуют отдельных материальных затрат со стороны 
академии, так как проводятся совместно с учебно-
тренировочным процессом курсантов, а количество 
курсантов и сотрудников академии, которые принима-
ют участие в соревнованиях и других физкультурно-
оздоровительных мероприятиях составляет не менее 
30-50 % от общего количества участников.

Основными направлениями работы кафедры на 
2009-2012 годы были определены:

Учебная работа.1. 
Научно-методическая работа.2. 
Спортивная работа.3. 
Профориентационная и профилактическая рабо-4. 
та с гражданским населением (в первую очередь с 
детьми и молодежью).
Работа по совершенствованию личности тренера-5. 
преподавателя.

Практический смысл этих направлений состоит 
в формировании у населения позитивного имиджа 
милиции путем привлечения детей и молодежи к за-
нятиям в спортивных секциях при академии, после-
дующее создание на базе кафедры общественной 
детско-юношеской спортивной школы, общественных 
организаций по типу добровольных народных дру-
жин, клубов юных помощников милиции, проведе-
нии разъяснительной работы среди детей, молодежи, 
их родителей, привлечение к занятиям в спортивных 

секциях детей-сирот и детей из неполных или 
неблагополучных семей.

Важная роль отводится сотрудничеству с 
государственными и общественными физкультурно-
спортивными организациями. Смысл такого сотруд-
ничества состоит в организации и проведении сорев-
нований разного уровня, других спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 
спортивных базах академии, организации работы 
спортивных секций для детей, молодежи, гражданско-
го населения с привлечением лучших представителей 
юношества и молодежи (спортсменов, отличников 
учебы,  физически подготовленных лиц) в ряды орга-
нов внутренних дел.

Следует отметить, что профориентационная и 
профилактическая работа прямо связаны с учебно-
тренировочным процессом курсантов, главной зада-
чей которого является создание возможностей для са-
мореализации каждого курсанта с помощью средств 
физического воспитания и спорта, их использование 
в профилактике вредных привычек, привлечение к 
регулярным занятиям всех без исключения курсан-
тов, воспитании у них естественной потребности в 
ведении здорового образа жизни, обеспечении обяза-
тельного участия в соревновательной деятельности в 
зависимости от уровня подготовленности.

Эти мероприятия дают возможность привлечь к учебно-
тренировочному процессу курсантов и сотрудников веду-
щих тренеров-специалистов и высококвалифицированных 
спортсменов из профессионально-прикладных и 
массовых видов спорта.

Таким образом, проведение физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и молодежью сотрудниками органов внутрен-
них дел на ведомственных спортивных базах можно 
определить как одно из основных средств профориен-
тационной работы.

Выводы.
С целью повышения эффективности профориента-

ционной и профилактической работы среди молодежи, 
привлечению к этой работе курсантов ведомственных 
учебных заведений МВД Украины предлагаем:
1. Организовать на спортивной базе академии со-

вместно с КГО ФСО “Динамо” Украины работу 
детско-юношеских-юношеских спортивных секций 
по борьбе самбо, дзюдо, художественной гимнасти-
ке, других видов спорта.

2. Создать на базе спортивных секций академии по 
профессионально-прикладным видам спорта обще-
ственные организации по типу добровольных на-
родных дружин, клубов юных помощников мили-
ции, организовать их работу.

3. Регулярно проводить встречи курсантов и вос-
питанников спортивных секций с выдающимися 
спортсменами-сотрудниками правоохранительных 
органов.

4. Проводить на спортивной базе академии городские, 
Всеукраинские и международные соревнования по 
профессионально-прикладным видам спорта среди 
детей и молодежи.
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5. Проводить профориентационную, профилактиче-
скую и разъяснительную работу среди детей, моло-
дежи, их родителей в общеобразовательных и спе-
циализированных спортивных учебных заведениях 
г. Киева.
Как перспективные направления дальнейших ис-

следований следует рассматривать изучение возмож-
ности создания на базах высших учебных заведений 
МВД центров олимпийской подготовки, проведение 
“селекционной” работы среди курсантов с целью 
определения спортивно-одаренных лиц и привлече-
ние их к профессиональным занятиям. К этим направ-
лениям также могут быть отнесены изучение осо-
бенностей подготовки спортсменов высокого класса 
из числа курсантов и воспитанников кафедральных 
детско-юношеских спортивных секций, дальнейшее 
отображение в учебной программе создания «спор-
тивного» отделения.
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Рудольф Штайнер у освітньо-культурному просторі
Іонова О.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Проаналізовано життєвий і твор-
чий шлях Р.Штайнера, автора зна-
чних праць із філософії, гносеоло-
гії; засновника духовно-наукового 
людинознавства (антропософії) як 
фундаменту для розвитку різних 
галузей знання й людської діяль-
ності (медицини, фармацевтики, 
лікувальної педагогіки, архітектури, 
соціології, екологічного сільського 
господарства, театрального мис-
тецтва та ін.). Особливу увагу при-
ділено втіленню антропософських 
імпульсів у освіту – заснуванню й 
діяльності вальдорфських дитячих 
садків і шкіл. 

Ионова Е.Н. Рудольф Штайнер в 
образовательно-культурном про-
странстве. Проанализирован жизненный 
и творческий путь Р.Штайнера, автора 
значительных трудов по философии, гносе-
ологии; основателя духовно-научного чело-
вековедения (антропософии) как фундамен-
та для развития разных областей знания и 
человеческой деятельности (медицины, 
фармацевтики, лечебной педагогики, 
архитектуры, социологии, экологического 
сельского хозяйства, театрального искус-
ства и др.). Особенное внимание уделено 
воплощению антропософских импульсов в 
образование – основанию и деятельности 
вальдорфских детских садов и школ.

Ionova O.M. Rudolf Steiner in the 
educational and cultural space. It 
is analyzed the life and career of R. 
Steiner, the author of important works 
on philosophy, epistemology; founder 
of the spiritual and scientific Humani-
ties (anthroposophy) as the foundation 
for the development of different areas of 
knowledge and human activities (medi-
cine, pharmacy, medical pedagogy, ar-
chitecture, sociology, ecological agricul-
ture, theater, etc.). Particular attention 
is given to translate the anthroposophic 
pulses in education – the basement and 
development of the Waldorf kindergar-
tens and schools.

Ключові слова:
Р.Штайнер, антропософія, валь-
дорфська педагогіка.

Р.Штайнер, антропософия, вальдорфская 
педагогика.

R. Steiner, anthroposophy, Waldorf edu-
cation.

Вступ.1

Сучасна вітчизняна педагогічна теорія і практика 
характеризується, з одного боку, інтенсивними 
пошуками на шляху розробки та впровадження в 
навчально-виховний процес нових освітніх технологій, 
спрямованих на формування творчої особистості, 
на розвиток планетарного світогляду, інтегрованого, 
екологічного мислення зростаючого покоління. З 
іншого боку – взаємопроникненням освітянських ідей 
Сходу та Заходу.

Ці процеси за останні роки призвели до широкого 
втілення у практику шкіл України зарубіжних 
педагогічних технологій, зокрема вальдорфських. 
На сьогодні в національній системі освіти працює 
низка шкіл (Дніпропетровськ, Київ, Одеса, Кривий 
Ріг, Харків), що орієнтують свою діяльність на 
гуманістичні принципи вальдорфської педагогіки. 

Вальдорфські школи, як відомо, нерозривно 
пов’язані з ім’ям їх засновника – видатного 
європейського мислителя, ученого, педагога Рудольфа 
Штайнера (1861-1925). 

Вивчення наукових джерел дозволяє зробити 
висновок про те, що науковцями здійснювались 
дослідження життєвого шляху Р.Штайнера 
(К.Лінденберг) [6], узагальнення його філософсько-
педагогічної спадщини (Г.Бондарев, В.Загвоздкін, 
О.Іонова, А.Пінський) [1-5].

Разом із тим у вітчизняній літературі відчувається 
явна нестача серйозних описів цілісного, реального 
образу Р.Штайнера, який зумів привнести в життя 
багатьох людей і в різні галузі культури імпульси 
пізнання й розвитку. Нерідко спостерігаються 
поверхові й необґрунтовані думки про нього самого, 
некомпетентні спроби критики його праць.

Робота виконана відповідно до планів НДР 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – представити життєвий шлях 

Р.Штайнера в контексті основних аспектів його 
соціально-педагогічної діяльності.

© Іонова О.М., 2011

Результати дослідження.
Р.Штайнер, безперечно, є одним із найбільш 

цікавих, дивовижних і водночас суперечливих 
явищ духовного життя ХХ століття. Він – редактор 
і видавник природничонаукових праць Й.Гете, усю 
значущість яких було ним уперше відкрито й зроблено 
плідним для культури; автор значних праць у галузі 
філософії й теорії науки. 

На порозі ХІХ-ХХ століть Р.Штайнер починає 
працювати над створенням духовно-наукового 
людинознавства – антропософії (від грец. άνθρωποζ 
– людина та σοφια – мудрість) – учення про духовну 
основу світу й людини. Антропософія розумілася 
Р.Штайнером як відповідь на зростаючу кризу 
європейської культури, подолати яку можна лише 
через осягнення людиною цілей та сенсу власного 
існування, пошуки гармонії між собою й Усесвітом, 
часткою й породженням якого є людина. За 
Р.Штайнером, «антропософія – це шлях пізнання, що 
прагне привести духовне в людині до духовного в 
Усесвіті». З того часу справі антропософії Р.Штайнер 
присвятив усе своє життя: писав книги, читав лекції, 
більшість із яких стенографувались. 

Р.Штайнер залишив після себе монументальну 
спадщину: повне зібрання його праць складає більш 
350 томів (близько 50 томів – це написані ним праці, 
300 томів – лекції). У цих працях закладено духовний 
фундамент і внесено нові плідні імпульси в різні галузі 
знання й людської діяльності – філософію, соціологію, 
психологію, мистецтво, медицину, фармацевтику, 
архітектуру, сільське господарство та ін. Проте 
найбільшу відомість ім’я Р.Штайнера отримало 
у зв’язку з широким поширенням вальдорфських 
дитячих садків і шкіл, що працюють на основі 
створеної ним системи навчання й виховання.

Навколо ім’я Р.Штайнера завжди були сперечання, 
не припиняються вони й до сьогодні: одні вважають 
його духовним учителем, який указав шлях руху 
сучасної цивілізації в майбутнє; інші, навпаки, 
виступають із критикою його антропософії. Ще за 
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часів життя Р.Штайнера спостерігалась ситуація, коли 
в одних він викликав захоплення й шанування, а у 
інших – різке неприйняття. Сперечання навколо постаті 
Р.Штайнера не обминули й представників російської 
й української культур. Так, з антропософським 
імпульсом пов’язана творчість таких видатних 
російських митців, як А.Білий, К.Богуславська, 
М.Волошин, В.Кандинський, К.Малевич, Б.Пильняк, 
М.Собашникова, В.Хлебніков, М.Чехов та інші. Вони 
були слухачами лекцій Р.Штайнера та вважали себе 
його послідовниками й учениками.

Серед українських діячів мистецтва, хто 
зустрічався з Р.Штайнером і сприйняв антропософські 
ідеї, був насамперед Л.Курбас. Він разом із Г.Нарбутом 
організував гурток «творців і науковців» (Київ, 1916), 
де вивчались «штайнерівські теорії». Членами гуртку 
були видатні представники української культури 
(Ф.Ернест, М.Зеров, Я.Степовий, П.Тичина та 
інші), які пізніше ввійшли в історію як «Розстріляне 
Відродження». Захоплений антропософськими ідеями, 
Л.Курбас створює знаменитий театр «Березіль» 
(Київ, 1922-1926; Харків, 1926-1933), де українські 
фольклорні витоки поєднувались із духовно-
науковою філософією. Антропософським змістом, 
кодами, значенням пронизані й твори подвижника 
українського «Відродження» М.Хвильового.

З іншого боку, відомі релігійні філософи ХХ 
століття (С.Булгаков, М.Бердяєв, В.Зеньковський) 
різко критикували Р.Штайнера. Сьогодні проти 
педагогіки Р.Штайнера висловлюються православні 
автори (насамперед А.Кураєв та О.Ходзинський).

Представимо коротко життєвий і творчий шлях 
Р.Штайнера.

Народився Р.Штайнер 27 лютого 1861 р. в м. 
Кральйовиці (Австро-Угорщина, територія нинішньої 
Хорватії). Після закінчення реального училища 
вступає до Вищої технічної школи (м. Відень, 1879), 
де отримує фундаментальну природничонаукову 
й математичну освіту, поглиблено займається 
філософією, літературою, історією, бере активну 
участь у науковому та художньому житті Відня.

Декілька років (1884-1890) Р.Штайнер працює 
домашнім учителем у родині, яка мала чотирьох синів. 
Одна дитина була хворою на гідроцефалію. Батьки та 
лікарі вважали, що дитина нездатна до нормального 
розвитку. Р.Штайнер же, навпаки, був переконаний у 
тому, що в дитині приховані значні духовні здібності й 
треба лише привести духовно-душевне у правильний, 
здоровий зв’язок з тілесним. Виховання хлопчика 
було цілком довірено Р.Штайнеру. Протягом двох 
років дитина змогла надолужити пропущене, а 
потім успішно здати екзамени на атестат зрілості 
(пізніше цей хлопець вступив до університету та став 
лікарем).

У 1882 р. Р.Штайнер починає працювати над вступом 
і обширними коментаріями до природничонаукових 
праць Й.Гете в рамках монументальної серії «Німецька 
національна література». Поряд із цим Р.Штайнер 
виробляє власну науково-філософську позицію, що 
відображена у творі «Теорія пізнання світогляду 

Гете» (1886), докторській дисертації «Істина та 
наука» (1892), а також у головній філософській праці 
«Філософія свободи» (1894) [7].

З 1897 р. Р.Штайнер живе в Берліні, де редагує 
«Літературний журнал», знайомиться й співпрацює з 
різними колами берлінського наукового й мистецького 
товариства, викладає у школі для робочих (заснована 
К.Лібнехтом). Його запрошують (1900) з лекціями 
до німецького відділення Теософського товариства 
(на чолі якого – О.Блаватська, А.Безант). Р.Штайнер 
стає секретарем цього товариства, але пізніше (1913) 
він розриває стосунки з теософами за ідеологічними 
міркуваннями (Р.Штайнер не сприймає ідею 
А.Безант про нове втілення Христа в індійському 
хлопчику Кришнамурті). Незабаром з’являються його 
основні духовно-наукові твори: «Теософія. Вступ 
до надпочуттєвого пізнання світу та призначення 
людини» (1904), «Як досягти пізнання вищих світів?» 
(1904-1905), «Нарис тайнознавства» (1910). Р.Штайнер 
веде інтенсивну лекційну діяльність, найважливіше 
місце в якій посідають цикли лекцій із христології.

У доповідях, що читаються в різних містах 
Німеччини, Р.Штайнер уперше висвітлює свої погляди 
на процеси становлення й розвитку дитини. Ці ідеї 
узагальнено ним у невеличкій брошурі «Виховання 
дитини з точки зору духовної науки» (1906) [8]. З 
того часу Р.Штайнер активно працює над оновленням 
системи виховання й навчання як за змістом, так і за 
формою.

У 1913 р. Р.Штайнером засновується Антропософ-
ське товариство, закладається наріжний камінь будівлі 
Гетеанума (м. Дорнах, Швейцарія) – центру антропо-
софської діяльності. На будівництві Гетеанума, авто-
ром проекту й внутрішнього оформлення якого був 
Р.Штайнер, у період першої світової війни працюють 
разом представники 18 європейських народів.

Після закінчення війни, коли підвалини довоєнного 
соціального життя Європи були зруйновані, Р.Штайнер 
виступає з ідеями про «соціальну трикомпонентність». 
Його погляди про здоровий соціальний організм 
(устрій) викладено в книзі «Основні риси соціально-
го питання» (1919). В узагальненому вигляді сутність 
його ідей полягає в таких тезах [9]: духовна свобода 
в культурному (духовному) житті як основа вільного 
розвитку особистості з урахуванням її індивідуальних 
потреб; демократична рівність у правій сфері як засіб 
створення та охорони правопорядку, захисту прав окре-
мої особистості й суспільства в цілому; соціальне бра-
терство в економічній діяльності як спосіб забезпечен-
ня справедливості в організації виробництва, розподілу 
та споживання матеріальних благ. 

Неодмінною складовою свобідного духовного жит-
тя є вільні школи. Р.Штайнер яскраво накреслює школу 
нового типу як відносно автономного «живого організ-
му», економічно відокремленої одиниці, зі складною 
системою зв’язків, що охоплюють педагогічну (духо-
вну), правову та фінансово-економічну діяльність. Гар-
монійний розвиток такого закладу залежить від трьох 
вищеназваних «сфер життя», які дозволяють сприй-
мати цей інститут освіти з урахуванням всеосяжних 
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зв’язків і соціальних явищ. Причому ці галузі функціо-
нування навчального закладу, з одного боку, керуються 
паралельно і незалежно один від одного, з іншого – в 
межах єдиного організму, вони взаємодіють між собою 
і взаємовпливають один на одного.

Сподвижник Р.Штайнера, власник тютюнової 
фабрики «Вальдорф-Асторія» Е.Мольт надає йому 
можливість втілити свої соціальні ідеї в педагогічну 
практику, створивши школу для дітей робітників і 
службовців фабрики.

Перед відкриттям школи (1919) Р.Штайнер протя-
гом 14 днів читає паралельно три курси лекцій «За-
гальне вчення про людину як основа педагогіки», 
«Мистецтво виховання: методика і дидактика», «Се-
мінарські обговорення та лекції з навчального плану» 
[10-12]. У цих циклах дається фундаментальний ви-
клад антропософського образу людини, розгляд розу-
мових, емоційних і вольових аспектів людської істоти 
в їх прояві на різних стадіях життя, а з огляду на це 
– синтез підходів до викладання шкільних дисциплін. 
Нові педагогічні ідеї, нововведення, що були запропо-
новані Р.Штайнером у перший третині ХХ століття, й 
до сьогодні залишаються актуальними, сучасними та 
інноваційними.

Р.Штайнер залишався керівником школи аж до 
своєї смерті. Але його керівництво полягало не в 
дріб’язковій опіці вчителів, а насамперед у висуненні 
нових ідей (наприклад, він зробив постійною темою 
щотижневих конференцій обговорення конкретних 
учнів з їхніми проблемами). Незважаючи на гострий 
дефіцит часу він використовував будь-яку можливість 
для роботи з учнями й педагогічною колегією.

Перша вальдорфська школа, незважаючи на великі 
економічні труднощі, на непростий шлях свого ста-
новлення, досягла великих успіхів. Її слава зростала, 
й Р.Штайнер отримував запрошення прочитати педа-
гогічні лекції в різних європейських країнах: поза Ні-
меччиною (Велика Британія, Голландія, Швейцарія; 
1920-1924) він прочитав вісім великих циклів лекцій 
про мистецтво виховання. Зусилля Р.Штайнера з по-
ширення ідей вальдорфської педагогіки підкріплюва-
лось зростанням кількості лекцій перших вальдорф-
ських учителів.

Останній період діяльності Р.Штайнера характери-
зується зростаючою активністю перш за все у прак-
тичних галузях. У 1920 р. засновуються акціонерні 
товариства «Дер комменде таг» («Грядущий день», 
Німеччина) та «Футурум» (Швейцарія), під егідою 
яких розробляються антропософські ініціативи – ме-
дична, фармацевтична, сільськогосподарська; працю-
ють біохімічна та фізична лабораторії, лікувально-
педагогічний притулок. Р.Штайнер бере участь у всіх 
цих напрямах. Разом із лікарем І.Вегман відкриває 
першу антропософську клініку (м. Арлесхайм, Швей-
царія, 1921). З лікарями, лікувальними педагогами, 
біологами, фармацевтами обговорює хворих та надає 
конкретні рекомендації з постановки дослідів й виго-
товлення лікарських препаратів. 

Р.Штайнер читає низку курсів, присвячених меди-
цині, сільському господарству, лікувальній педагогіці. 

Так, у рамках медичного напряму він закладає осно-
ви широкого кола нових методів терапії, специфічних 
лікарських засобів, терапії мистецтвом, антропософ-
ської психіатрії. Підхід Р.Штайнера до сільського гос-
подарства стає піонером по-справжньому екологіч-
ного землеробства та природокористування (пізніше 
цей підхід отримав назву «біодинамічне сільське гос-
подарство» та поширився в багатьох країнах світу). 
Р.Штайнер створює підвалини для лікувальної педа-
гогіки, намічає конкретну терапію для дітей із різни-
ми порушеннями розвитку (у теперішній час заклади 
лікувальної педагогіки Р.Штайнера надзвичайно попу-
лярні в Європі, особливо у скандинавських країнах). 

Поряд із цим Р.Штайнер плідно працює у сфері 
мистецтва. Результатом цієї роботи стають поста-
новки чотирьох створених ним драм-містерій, роз-
робка художнього мовлення (рецитації), а також но-
вого виду мистецтва – евритмії. У створенні евритмії 
Р.Штайнеру допомагають росіянка Т.Кисельова та 
його дружина М. фон Сіверс-Штайнер. Евритмію 
Р.Штайнер дає у світ не лише як сценічне мистецтво, 
але й як невід’ємний складник педагогічного процесу 
вальдорфської школи та лікування в антропософських 
клініках.

Вражаючою за своєю інтенсивністю й різнобіч-
ністю діяльністю був відмічений і останній рік жит-
тя Р.Штайнера. Після того як уночі на 1 січня 1923 р. 
пожежею було знищено будівлю Гетеанума (це стало 
ударом для всіх антропософів) Р.Штайнер на Різдво 
1923 р. реорганізує Антропософське товариство в 
Усесвітнє антропософське товариство з Вільною ви-
щою школою духовної науки, продовжує розвивати 
й поглиблювати власне антропософське вчення. Він 
створює макет нового Гетеанума (був побудований 
після його смерті), читає лекції для теологів, праців-
ників Гетеанума. Прикований до ліжка, Р.Штайнер 
активно працює, приймає відвідувачів. «Міцним 
видихом духу» назвала цей час його життя М. фон 
Сіверс-Штайнер.

Помер Р.Штайнер 30 березня 1925 р. (Дорнах).
Незалежно від того, як ми ставимось до вчення 

Р.Штайнера, до його антропософії, натхнена ним пе-
дагогіка є об’єктивним фактом й фактором світового 
освітнього ландшафту сучасності. Вона довела свою 
ефективність і плідність тривалою практикою роботи 
дитячих садків і шкіл.

На межі третього тисячоліття вальдорфська педа-
гогіка перетворилась на світовий педагогічний рух. 
Вона вийшла далеко за межі власне освітніх закладів, 
переросла в особливу педагогічну культуру. Це вира-
жається зокрема в оригінальній специфічній архітек-
турі будівель дитячих садків і шкіл, стилі опорядження 
приміщень, проведенні календарних свят у навчаль-
них закладах і родинах, створенні батьківських клубів 
тощо. Існують фірми, що спеціалізуються на випуску 
вальдорфських іграшок, особливої воскової крейди, 
фарб, музичних інструментів.

Низка видавництв публікує дитячу літературу з 
оригінальними ілюстраціями. З вальдорфського руху 
в Німеччині вийшло декілька відомих казкарів, отри-
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мали поширення «казкові ініціативи», дитячі лялькові 
театри, дитячий цирк та інші види творчої діяльності, 
вальдорфські літні табори, де діти працюють на фермі 
або в лісу тощо. Колишній учень вальдорфської шко-
ли М.Енде став відомим у всьому світі письменником 
і автором бестселерів дитячої літератури («Момо», 
«Нескінченна історія»). Вальдорфські школи та ініці-
ативи популярні в усьому світі та вважаються «еколо-
гічними нішами» дитинства.

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє 

зробити такі висновки. Р.Штайнер є видатним євро-
пейським мислителем, філософом, ученим ХХ сто-
ліття. Створена ним антропософія заклала значущий 
духовно-науковий фундамент у різні галузі знання 
й людської діяльності (медицини, фармацевтики, лі-
кувальної педагогіки, архітектури, соціології, еколо-
гічного сільського господарства, театрального мис-
тецтва та ін.). Разом із тим найбільшу популярність 
ім’я Р.Штайнера отримало у зв’язку з широким розпо-
всюдженням освітніх закладів, насамперед вальдорф-
ських дитячих садків і шкіл, що працюють на основі 
створеної ним цілісної системи навчання й виховання. 
Як найважливіший імпульс антропософії в соціальній 
сфері педагогіка Р.Штайнера є образом школи ново-
го типу – неодмінного складника вільного духовного 
життя суспільства.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо у проведенні порівняльного аналізу соціально-
педагогічних ідей Р.Штайнера та класиків вітчизняної 
та зарубіжної педагогіки.
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Дослідження рівня сформованості знань, умінь і навичок  
з баскетболу у студентів факультету фізичного виховання

Коваленко Ю.О.
Запорізький національний університет

Анотації:
Наведено результати нульового 
контролю студентів факультету 
фізичного виховання. Прове-
дено оцінку теоретичних знань, 
умінь і навичок з баскетболу у 
студентів 1 курсу напрямів під-
готовки «Фізичне виховання», 
«Здоров’я людини» і «Спорт». 
Встановлено, що рівень їх сфор-
мованості у більшості студентів 
різних напрямів підготовки не-
достатній. Визначено, що при-
чиною такого становища, перш 
за все, є недостатня підготовка 
та ігрова практика студентів під 
час навчання у загальноосвітніх 
школах. Розроблено щоденник з 
баскетболу для учнів загально-
освітніх шкіл.

Коваленко Ю.А. Исследование уров-
ня сформированности знаний, умений 
и навыков по баскетболу у студентов 
факультета физического воспитания. 
Представлены результаты нулевого контроля 
студентов факультета физического воспита-
ния. Проведена оценка теоретических знаний, 
умений и навыков по баскетболу у студентов 
1 курса направлений подготовки «Физическое 
воспитание», «Здоровье человека» и «Спорт». 
Установлено, что уровень их сформирован-
ности у большинства студентов различных 
направлений подготовки недостаточный. 
Определено, что причиной такого положения, 
прежде всего, является недостаточная подго-
товка и игровая практика студентов во время 
обучения в общеобразовательной школе. Раз-
работан дневник по баскетболу для учащихся 
общеобразовательных школ.

Kovalenko J.A. Research of level of 
formed knowledge, abilities and skills 
on basket-ball for the students of fac-
ulty of physical education. The results 
of a zero control of students of faculty of 
physical education are presented. The 
estimation of theoretical knowledge’s is 
conducted, abilities and skills on basket-
ball for the students of a 1 course of di-
rections of preparation «Physical educa-
tion», «Health of man» and «Sport». It is 
set that the level of their formed at most 
students of different directions of prepa-
ration is insufficient. It is certain that by 
reason of such position, foremost, there is 
insufficient preparation and playing prac-
tice of students during teaching at general 
school. A diary is developed on basket-
ball for student general schools.

Ключові слова:
студенти, баскетбол, знання, 
вміння, навички.
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Вступ. 1

Науковці стверджують, що однією з найважли-
віших умов оновлення сучасного суспільства є під-
вищення якості підготовки вчительських кадрів, 
які б поєднували в собі високу загальну культуру та 
суспільну активність, глибоку професійну компе-
тентність, зокрема високий рівень індивідуальної 
спортивно-технічної підготовленості [1, 2].

Аналіз психолого-педагогічної літератури з про-
блеми професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання в умовах вищих навчальних 
закладів свідчить про неабияку увагу науковців до її 
дослідження. Зокрема це стосується таких аспектів, 
як-от: теоретичні та методичні засади професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання 
та спорту (Б.А. Ашмарин, М.Т. Данилко, А.П. Конох, 
Л.П. Сущенко); формування професійної майстернос-
ті майбутніх учителів фізичної культури (О.В. Пету-
нін); організація та проведення педагогічної практики 
студентів вищих навчальних закладів фізкультурного 
профілю (С.Ю. Балбенко, Б.М.Шиян) [3-8].

У системі сучасної народної освіти баскетбол входить 
до змісту фізичного виховання у дошкільній, середній і 
вищій ланках освіти. У зв’язку з цим, цілком логічним є 
наявність у навчальних планах підготовки бакалаврів з 
фізичного виховання і спорту дисципліни «Баскетбол». 

Важливим фактором підготовки майбутніх фа-
хівців з фізичного виховання є їхня індивідуальна 
спортивно-технічна підготовленість, адже вчитель фі-
зичної культури у своїй діяльності повинен спиратися 
не тільки на знання, але й на відповідні професійні 
вміння і навички. Це, як мінімум, володіння технікою 
фізичних вправ за шкільною програмою.

У практиці навчання рухових дій на уроках фізич-
ної культури в школі вирішальне значення має зраз-
ковий показ. Саме від якісного натурального показу 
вчителем фізичної вправи в учнів виникають позитив-
ні емоції, що сприяють засвоєнню ними навчального 
матеріалу і в них виникає бажання навчитися.
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Аналіз сучасних наукових робіт вказує на те, що 
бракує досліджень щодо вивчення програмового мате-
ріалу з баскетболу студентами факультетів фізичного 
виховання, засобів і методів їх навчання, а також недо-
статнім є рівень підготовки майбутніх фахівців до ро-
боти в загальноосвітніх школах. Саме це послугувало 
підґрунтям для формування мети нашого дослідження.

Робота виконана за планом НДР Запорізького на-
ціонального університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Дослідити рівень сформованості знань, умінь і нави-

чок з баскетболу у студентів 1 курсу факультету фізич-
ного виховання за результатами нульового контролю.

Завдання дослідження: оцінити рівень теоретич-
них знань з баскетболу у студентів 1 курсу; визначити 
рівень володіння уміннями і навичками з баскетболу 
у студентів 1 курсу; розробити щоденник з «Баскетбо-
лу» для учнів загальноосвітніх шкіл.

Дослідження, в якому брали участь студенти 1 
курсу факультету фізичного виховання напрямів під-
готовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини», 
«Спорт» у загальній кількості 96 осіб, а також викла-
дачі факультету фізичного виховання було проведено 
на базі Запорізького національного університету.

У ході дослідження здійснювали: аналіз навчаль-
ного плану підготовки бакалаврів з фізичного вихо-
вання і спорту; опитування студентів; оцінку рівня 
теоретичних знань з баскетболу у студентів 1 курсу за 
допомогою тестових завдань; опитування викладачів, 
які викладають дисципліну «Баскетбол»; оцінку рівня 
володіння студентами технікою вправ з баскетболу за 
допомогою експертної оцінки викладачів; визначали 
рівень технічної підготовленості за допомогою тестів: 
кількість передач за 30 с, ведення м’яча, штрафний 
кидок; обробку результатів за допомогою стандарт-
них методів математичної статистики. 

Результати дослідження.
Згідно з даними таблиці 1 більша кількість студен-

тів не мають спортивного розряду (90%) навчається за 
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напрямом «Здоров’я людини», найменша – за напря-
мом «Спорт» (38,46%). В середньому, майже 60% су-
часних студентів 1 курсу всіх напрямів підготовки не 
мають спортивного розряду (у минулі роки, цей показ-
ник складав 42%). Також в ході опитування з’ясовано, 
що в середньому більш, ніж 30% студентів не займа-
ються регулярно фізичною культурою. Отже, ця тен-
денція негативно вплине на якість навчання студентів, 
зокрема під час вивчення дисципліни «Баскетбол».

В ході опитування виявлено, що більшість студентів 
(93%), які навчаються за напрямом підготовки «Спорт» 
закінчили міські школи, майже всі в різні роки займа-
лися спортом. Однак лише 5% із них займалися в секції 
з баскетболу. Серед студентів, які навчаються за напря-
мом «Фізичне виховання» орієнтовно 50% закінчили 
сільські школи і стільки ж школи міста. Проте бас-
кетболом займалася лише одна студентка. Аналогічна 
ситуація виявлена при аналізі відповідей студентів на-
пряму підготовки «Здоров’я людини» і не зважаючи на 
те, що майже 78% з них проживали у місті, баскетбо-
лом жоден студент не займався. Слід підкреслити, що 
у студентів напрямів підготовки «Фізичне виховання» і 
«Здоров’я людини» вивчення матеріалу з баскетболу на 
шкільних уроках фізичної культури носило формаль-
ний характер. Прикрим, але передбачуваним нами є 
той факт, що 34,6% студентів всіх спеціальностей вва-
жають, що в них не сформовані навички з баскетболу. 

Досить несподіваними були результати тестування 
рівня теоретичних знань з баскетболу. Їх аналіз засвід-
чив, що у більшості студентів всіх напрямів рівень знань 
з баскетболу відповідав середньому: напряму підготовки 
«Фізичне виховання» – 51,8% студентів, «Здоров’я лю-
дини» – 64% і «Спорт» – 68% (таблиця 2). Так, найбіль-
ша кількість студентів з високим рівнем теоретичних 
знань з баскетболу навчається на напрямах підготовки 
«Здоров’я людини» і «Фізичне виховання».

За результатами нульового контролю встановлено, 
що з проведенням уроку з баскетболу більшість сту-
дентів всіх спеціальностей справилися на середньому 
рівні. Лише в 11% студентів напряму підготовки «Фі-
зичне виховання» цей рівень відповідав високому. У 
студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» від-
соток студентів за цим показником є вищим серед усіх 
напрямів (26%).

Суддівство з баскетболу, більша кількість студентів 
всіх напрямів підготовки здійснювали на середньому 
рівні. Лише 5% студентів напряму підготовки «Фі-
зичне виховання», 7% напряму підготовки «Здоров’я 
людини» та 8% напряму підготовки «Спорт» мали ви-
сокий рівень здійснення суддівства з баскетболу. 

За результатами нульового контролю, більшість 
студентів-першокурсників не змогли виконати прості 
індивідуальні дії баскетболіста, що входять до змісту 
шкільного програмного матеріалу.

Так, зупинку кроком без м’яча виконали з дрібни-
ми помилками: юнаки – 4,5%, дівчата – 2,1% (напря-
му підготовки «Фізичне виховання»); юнаки – 3,1%, 
дівчата – 1,2% (напряму підготовки «Здоров’я люди-
ни»); юнаки – 7,3%, дівчата – 3,2% (напряму підготов-
ки «Спорт»). Дещо краще першокурсники виконували 
зупинку стрибком.

Поєднання технічних прийомів студенти викону-
вали значно гірше, а саме: кидок однією рукою після 

ведення і зупинки зблизька (1,5м) з попаданням в кор-
зину практично жоден студент не зміг виконати. Дещо 
кращими були результати виконання кидка однією 
рукою в русі (подвійний крок). Цей прийом виконали 
п’ять студентів.

Особливо низький рівень технічної підготовленос-
ті показали дівчата, які навчаються за напрямами під-
готовки «Фізичне виховання» і «Здоров’я людини».

За результатами тестування технічної підготовле-
ності студентів були отримані наступні результати, на-
ведені в таблиці 3. За кількістю передач за 30 с кращи-
ми були юнакиі дівчата напряму підготовки «Спорт».

Юнаки напряму підготовки «Фізичне виховання» 
відставали на 25%, дівчата – на 30% від студентів на-
пряму підготовки «Спорт». Істотних відмінностей між 
показниками студентів напряму підготовки «Здоров’я 
людини» і «Фізичне виховання» не виявлено. 

У показниках ведення м’яча істотних відміннос-
тей між показниками студентів напрямів підготовки 
«Здоров’я людини» і «Фізичне виховання», як серед ді-
вчат, так і серед юнаків не було зафіксовано. Студенти 
напряму підготовки «Здоров’я людини» відставали в по-
казниках ведення м’яча від студентів напряму підготов-
ки «Спорт» – юнаки на 10%, дівчата – на 9,3%, аналогіч-
не відставання в цьому тесті і у майбутніх вчителів.

За кількістю попадань штрафного кидка, як юна-
ки, так і дівчата напряму підготовки «Здоров’я люди-
ни» відставали, від своїх однолітків з інших напрямів 
підготовки.

Аналізуючи вміння студентів різних напрямів під-
готовки грати в баскетбол, можна стверджувати, що 
90% дівчат не мають уявлення про те, які індивідуаль-
ні дії в нападі можна виконувати, і як їх застосувати в 
певній ігровій обстановці, а про індивідуальну гру в 
захисті вони не мають уявлення взагалі. Захисна дія, 
яку дівчата використовують, – це «кидатися» на грав-
ця з м’ячем. У юнаків значно більше (до 70%) здатних 
грати в баскетбол. 

На наш погляд, недостатній рівень володіння студен-
тами вміннями і навичками з баскетболу можна пояс-
нити недостатньою підготовкою та ігровою практикою 
студентів під час навчання у загальноосвітніх школах. 

Зазначене вище дало змогу дійти висновку, що на 
сучасному етапі причинами зниження рівня технічної 
підготовленості студентів з баскетболу є: недостатня 
практична підготовка студентів під час навчання у за-
гальноосвітній школі; зменшення кількості школярів, 
які відвідують спортивні секції, зокрема з баскетболу, 
під час навчання у ЗОШ; дотримання змісту шкіль-
ної програми вчителями фізичної культури стає більш 
формальним, а принцип сучасних занять з дітьми у 
ЗОШ носить характер «чим менше, тим краще», що 
порушує тим самим принцип фізичного виховання, 
поступовості і послідовності підвищення фізичного 
навантаження; зниження кількості студентів, які са-
мостійно займаються фізичною культурою і спортом 
у позанавчальний час. 

В ході аналізу навчального плану підготовки бака-
лаврів фізичного виховання і спорту було з’ясовано, що 
кількість годин, які відводяться на вивчення дисциплі-
ни «Баскетбол» на факультетах фізичного виховання з 
2010 року скоротилася вдвічі – з 70 годин до 35, порів-
няно з минулими навчальними роками. Отже, студенти 
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Таблиця 1
Результати опитування студентів 1 курсу (%)

№ Питання Фізичне виховання Здоров’я людини Спорт
1 Рівень спортивної майстерності

- не маю розряду 58,2 90,0 38,46
- ІІІ розряд 5,88 - -
- ІІ розряд 5,88 5,0 -
- І розряд 11,76 - 37,12
- кандидат у майстри спорту 17,6 - 7,7
- майстер спорту - 5,0 15,4

2 Чи займетесь Ви фізичною культурою не менш як два рази на тиждень?
- так 64,7 61,5 80,0 
- ні 35,3 38,5 20,0 

Таблиця 2
Результати тестування рівня сформованості теоретичних знань у студентів 1 курсу (осіб, %)

Рівні Спорт Здоров’я людини Фізичне виховання 
Високий 5 (20) 6 (24) 7 (24)
Середній 17 (68) 16 (64) 15 (52)
Низький 3 (12) 3 (12) 7 (24)

Таблиця 3
Технічна підготовленість з баскетболу першокурсників факультету фізичного виховання 

Напрям підготовки Стать Кількість передач
за 30 с

Ведення
м’яча 2х14м

Кількість попадань
з 10 штрафних

Фізичне виховання ю 20,1±1,19 7,4±0,33 3,20±0,35
д 19,6±1,87 8,34±0,19 2,08±0,36

Здоров’я людини ю 24,6±1,20 7,65±0,30 2,7±0,50
д 19,8±1,45 8,70±0,20 1,7±0,31

Спорт ю 27,0±0,50 6,95±0,12 3,1±0,41
д 26,1±0,73 7,60±0,14 1,6±0,56

1 курсу вивчають цю дисципліну тільки в першому се-
местрі. Такий стан практично унеможливлює підготов-
ку на високому професійному рівні майбутніх фахівців 
для роботи в дошкільних навчальних закладах, загаль-
ноосвітніх школах і вищих навчальних закладах.

На основі отриманих даних і з метою підвищен-
ня рівня техніко-тактичної підготовленості майбутніх 
студентів факультетів фізичного виховання було роз-
роблено електронний щоденник з «Баскетболу» для 
учнів загальноосвітніх шкіл. Він містить 21 сторінку 
і складається з таких розділів: загальні відомості про 
учня; таблиця відомостей про скарги учня під час за-
нять фізичними вправами; зміст навчального матеріалу 
з модуля «Баскетбол» з відомостями про індивідуальні 
досягнення учнів згідно з цим модулем; програма ви-
ховання фізичних якостей юного баскетболіста (комп-
лекс вправ); домашні завдання з баскетболу; антистре-
сова гімнастика; комплекси вправ ранкової гігієнічної 
гімнастики з елементами баскетболу; методика визна-
чення інтенсивності тренувальних навантажень; відо-
мості про заняття у спортивних секціях учня; участь 
у фізкультурно-спортивних секціях; таблиця перевірки 
щоденника вчителем фізичної культури і оцінка. 

Висновки.
Наведені результати досліджень свідчать про не-

достатній рівень теоретичних знань, умінь і навичок 
з баскетболу у студентів-першокурсників факультету 
фізичного виховання. Майже всі показники теоретич-
ної і фізичної підготовленості студентів всіх напрямів 
підготовки відповідають середньому і низькому рів-
ням. Викладачі пояснюють таке становище, перш за 
все, недостатньою підготовкою та ігровою практикою 
студентів під час навчання у загальноосвітніх школах, 

де дотримання змісту шкільної програми вчителями 
фізичної культури стає все більш формальним. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук 
ефективних шляхів підвищення рівня професійної го-
товності студентів факультетів фізичного виховання. 
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Особливості психологічних показників  
у спортсменів гирьового спорту за різних погодних умов

Кульчицький З.Й.
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Анотації:
Розглянуто психологічні показники, 
а саме: сила волі та сприйняття 
часових інтервалів у студентів гру-
пи загальної фізичної підготовки 
і спортсменів гирьового спорту. У 
дослідженні приймали участь 20 
студентів групи загальної фізич-
ної підготовки, 16 спортсменів ги-
рьового спорту 3-го розряду та 16 
спортсменів 2-го розряду, чоловіки 
віком 18-22 роки. Дослідження про-
водили при погодних умовах 1-го та 
3-го типів. Встановлено, що сила 
волі спортсменів гирьового спорту 
залежить від спортивного розряду 
та змінюється при різних типах по-
годи. Зміна погоди впливає на про-
цеси сприйняття часу. За 3-го типу 
погоди, у порівнянні з 1-м типом, у 
всіх обстежених групах спостеріга-
ється прискорення відліку часу. 

Кульчицкий З.И. Особенности психоло-
гических показателей у спортсменов 
гиревого спорта при разных погодных 
условиях. Рассмотрены психологические 
показатели, а именно: сила воли и восприя-
тия часовых интервалов у студентов группы 
общей физической подготовки и спортсме-
нов гиревого спорта. В исследовании при-
нимали участие 20 студентов группы общей 
физической подготовки, 16 спортсменов ги-
ревого спорта 3-го разряда и 16 спортсме-
нов 2-го разряда, мужчины возрастом 18-22 
года. Исследования проводили при погодных 
условиях 1-го и 3-го типов. Установлено, что 
сила воли спортсменов гиревого спорта 
зависит от спортивного разряда и изменя-
ется при разных типах погоды. Изменение 
погоды влияет на процессы восприятия вре-
мени. При 3-ем типе погоды, в сравнении с 
1-м типом, во всех обследованных группах 
наблюдается ускорение отсчета времени.

Kulthickiy Z.I. Features of psychologi-
cal indexes in the sportsmen of weight 
sport at different weather terms. 
Psychological indexes are considered 
namely: the students of group of body-
conditioning and sportsmen of weight 
sport have a will-power and perception of 
sentinel intervals. In research took part 
20 students of group of body-condition-
ing, 16 sportsmen of weight sport of 3th 
digit and 16 sportsmen of 2th digit, men 
by the age 18-22 years. Researches con-
ducted 1th and 3th type of weather. It is 
set that a will-power sportsmen of weight 
sport depends on a sporting digit and 
changes at the different types of weather. 
The change of weather influences on the 
processes of perception of time. At the 
3th type of weather, in comparing to the 
1th type, there is an acceleration of ac-
count of time in all inspected groups.

Ключові слова:
психологічні показники, спортсме-
ни, гирьовий спорт погодні умови.

психологические показатели, спортсмены, 
гиревой спорт, погодные условия.

psychological indexes, sportsmen, 
weight sport, weather terms.

Вступ.1

Поступовий ріст спортивних досягнень, який 
спостерігається регулярно на чемпіонатах Світу є ре-
зультатом впровадження передового досвіду роботи 
тренерів, нових ідей, технологій та методик підготовки 
спортсменів.

Спортсмени, як і всі люди Землі з складністю 
функцій їх організму, психіки, постійно знаходять-
ся під дією факторів зовнішнього середовища та 
взаємодіють з ними, тому ефективність занять спор-
том багато в чому залежить від ступеня відповідності 
використаних методів тренування до функціональних 
адаптаційних можливостей, індивідуальних особли-
востей кожного спортсмена, умов навколишнього 
природного середовища [1].

Однією з важливих психологічних рис характеру, 
яка необхідна сучасному спортсмену, є високий сту-
пінь волі. Спортсмени з високим рівнем волі здатні 
максимально сконцентрувати всі фізичні та духовні 
сили, необхідні для досягнення перемоги [2].

Практика міжнародних змагань показує, що важливу 
роль під час виконання вправ з гирями, відіграє сприй-
няття спортсменами часових інтервалів. Гирьовики, 
щоб ефективно виконати вправи класичного двоборства 
і довгого циклу повинні рівномірно та раціонально вико-
нувати їх корегуючи силу, темп та час, щоб розрахувати 
свої сили для досягнення перемоги. На сьогодні відомо 
про коливання в певних межах суб’єктивного часового 
еталону, які залежать від різних впливів [3].

З огляду на зазначений стан проблеми, актуаль-
ність роботи зумовлена необхідністю проведення до-
сліджень за даним напрямком для детального вивчен-
ня психологічних показників спортсменів гирьовиків 
при зміні погоди. Актуальність цього дослідження по-
лягає і в тому, що саме в пізнанні психофізіологічних 
закономірностей реагування організму спортсменів 
© Кульчицький З.Й., 2011

на зміну погоди лежить шлях до вдосконалення іс-
нуючих практичних рекомендацій, щодо тренувань, 
профілактики спортивного травматизму.

Дослідження впливу погоди на тренований орга-
нізм виконі в межах науково-дослідної тематики кафе-
дри фізичного виховання і спорту Тернопільського на-
ціонального технічного університету ім. Івана Пулюя 
”Залежність психічного стану, фізичного розвитку і 
системи кровообігу від метеофакторів і фізичних на-
вантажень” (№ державної реєстрації 0100U001946).

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи – оцінити психологічні показни-

ки в осіб групи загальної фізичної підготовки та 
спортсменів-гирьовиків 3-го та 2-го розрядів за різних 
погодних умов.

Для досягнення мети роботи вирішувалися наступ-
ні завдання: оцінити показник сили волі та дослідити 
процеси сприйняття часових інтервалів в осіб групи 
загальної фізичної підготовки та гирьовиків 3-го та 
2-го спортивних розрядів за різних погодних умов.

Матеріали та методи досліджень. 
Вивчали психофізіологічні особливості за різних 

типів погоди у осіб групи загальної фізичної підго-
товки (ЗФП), спортсменів-гирьовиків 3-го та 2-го роз-
рядів (чоловіки віком 18-23 роки).

З метою визначення ступеня сили волі людини 
нами була розроблена та використана діагностич-
на комп’ютерна програма ”Воля”, свідоцтво про ре-
єстрацію авторського права на твір № 14497. Дана 
методика грунтується на основі психологічного 
опитувальника Е.І. Рогова [4].

Для дослідження сприйняття часу ми застосували 
методику визначення тривалості часових інтервалів 
– “Рефлекс на час” (Корольчук М.С., 2003). При про-
веденні дослідження ми зупинили свій вибір на інтер-
валі 15 с, оскільки відомо, що в межах 10-20 с відбу-
вається стабілізація часового еталону [5].
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Отримані результати підлягали статистичній об-
робці за t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження.
За допомогою комп’ютерної програми ”Воля”, ми 

виявили, що показники сили волі у досліджуваних 
групах залежать від спортивного розряду та зміню-
ються за різних погодних умов (рис.1).

Так, у осіб групи ЗФП (див.рис. 1) показник волі 
як при погодних умовах І, так і ІІІ типів знаходився в 
межах 13-21 балів, що, згідно методики тестування, 
свідчить про середній ступінь волі. Поряд з цим, за 
одинакових метеоумов, у цієї досліджуваної групи по-
казник волі був достовірно менший ніж у тренованих 
гирьовиків 3-го та 2-го розрядів.

Група гирьовиків 3-го спортивного розряду, неза-
лежно від метеорологічної ситуації, показала високу 
ступінь волі так, як їх показники були в межах 22-30 
балів.

Гирьовики 2-го спортивного розряду при метео-
умовах І та ІІІ типів показали високу ступінь волі, їх 
показники були в межах 22-30 балів.

Але, аналізуючи дані тестування (див.рис. 1) ми 
встановили, що при погодних умовах ІІІ типу, у порів-
нянні з І типом, показники волі у всіх досліджуваних 
групах знижувалися.

В осіб групи загальної фізичної підготовки при 
метеорологічній ситуації ІІІ типу показник сили волі 
(кількість балів) був меншим (Р < 0,05), у порівнянні з 
відповідним показником при погодних умовах І типу.

У групи гирьовиків 3-го спортивного розряду при 
метеорологічній ситуації ІІІ типу показник сили волі 
знизився (Р < 0,05), порівнюючи з відповідним при 
метеоумовах І типу.

У гирьовиків 2-го розряду ми виявили помірне 
зменшення показника сили волі. У них при метеоро-
логічній ситуації ІІІ типу кількість балів була менша 
лише на 3,3 % (Р > 0,05), у порівнянні з величиною 
набраних ними балів при метеоумовах І типу.

Ми виявили, що у осіб групи загальної фізичної 
підготовки при метеорологічній ситуації ІІІ типу, у 
порівнянні з І типом, показник сили волі знизився у 
68,8 % обстежуваних осіб. У гирьовиків 3-го розряду 
кількість балів при метеоситуації ІІІ типу, порівнюю-
чи з метеоумовами І типу зменшилася у 66,7 % тесто-
ваних. У гирьовиків 2-го спортивного розряду показ-
ник волі знизився лише у 56,0 % обстежуваних осіб.

Згідно даного дослідження можна стверджувати, що 
показники сили волі залежать від спортивного розряду 
обстежуваних та змінюються за різних погодних умов. 
У групи загальної фізичної підготовки, у порівнянні з 
тренованими спортсменами, показники сили волі гірші, 
особливо при погоді ІІІ типу. У гирьовиків 3-го спор-
тивного розряду в умовах метеорологічної ситуації ІІІ 
типу показники сили волі суттєво менші за відповідні 
показники при метеоумовах І типу. У гирьовиків 2-го 
розряду за різних типів погоди значних відхилень у силі 
волі не виявлено. Тому, можна вважати, що регулярні 
заняття спортом тренують силу волі людини, і чим ви-
щий спортивний розряд гирьовиків, тим стійкіша до 
зміни погоди їх сила волі.

В основі саморегуляції нашої активності та пове-
дінки покладена взаємодія процесів збудження і галь-
мування нервової системи [4]. На нашу думку, імовірне 

зниження показника сили волі в досліджуваних групах 
при метеоситуації ІІІ типу, у порівнянні з І, можна по-
яснити переважним розвитком гальмівного процесу в 
корі головного мозку, в результаті чого, сила та інтен-
сивність нервових імпульсів до виконання дій знижу-
ється. Крім цього, при несприятливій погоді імовірно 
зростають внутрішні, суб’єктивні перешкоди, що обу-
мовлюють волю та поведінку людини, які можуть бути 
викликані стресом, втомою та бажанням відпочити і 
призводять до послаблення рішучості, впевненості в 
своїх силах, витримки та самоконтролю [4, 6].

Дослідження тривалості заданого суб’єктивного 
15-ти секундного часового еталону показало, що при 
відмірюванні його величина була більшою при І типі 
погоди у порівнянні з метеоумовами ІІІ типу у всіх 
досліджуваних групах (табл. 1).

Згідно результатів проведеного тестування встанов-
лено, що при відмірюванні часового відрізку особами 
групи ЗФП, відношення тривалості суб’єктивного ча-
сового еталону (результату відмірювання) до заданого 
15-ти секундного при І типі погоди становило 97,7 %, 
а при метеоумовах ІІІ типу – це відношення зменши-
лось до 92,3 %.

У групи гирьовиків 3-го спортивного розряду, 
відношення результату відмірювання до заданого, при 
метеоумовах І типу становило 102,3 %, а при погоді 
ІІІ типу воно знизилось до 97,1 %.

У гирьовиків 2-го розряду відношення тривалості 
суб’єктивного часового еталону до заданого при по-
годних умовах І типу становило 102,7 %, а при метео-
умовах ІІІ типу це відношення знизилось до 97,9 %.

Таким чином, погодні умови різного типу вплива-
ють на процеси сприйняття часових інтервалів у осіб 
групи ЗФП, гирьовиків 3-го та 2-го спортивних розря-
дів. В умовах погоди І типу у всіх тестованих групах 
величина тривалості суб’єктивного часового еталону 
була суттєво вищою, за відповідну величину, при по-
годних умовах ІІІ типу, тобто у всіх досліджуваних 
групах, незалежно від їх спортивної кваліфікації від-
бувалося достовірне прискорення відліку часу при по-
годі ІІІ типу, у порівнянні з І типом. Але, із ростом 
спортивного розряду, покращувався суб’єктивний від-
лік часу, так як гирьовики-розрядники при метеоумо-
вах ІІІ типу давали, найближчу до реальної, оцінку 
часовим інтервалам.

Відомо, що в основі відліку часових інтервалів ле-
жить свідомий рахунок з використанням певного часо-
вого еталону, який є специфічним мозковим патерном 
збудження. Спрацьовування часового патерна залежить 
від співвідношення процесів збудження та гальмуван-
ня, яке визначається станом кортикального тонусу, або 
рівнем активації мозкових структур. Чим вищий рівень 
активації мозкових структур, тим сильніший процес 
збудження, тим пізніше обривається суб’єктивний ча-
совий еталон, тривалість якого свідчить про емоційний 
стан людини [5, 6], який, можливо, відіграє важливу 
роль у сприйманні часових інтервалів.

Одним із фізіологічних механізмів, що забезпечує 
ефективність психофізіологічних функцій людини, є 
надходження до нервової системи необхідної кількос-
ті кисню [7, 8]. Несприятлива метеоситуація ІІІ типу 
завжди супроводжується зниженням вмісту основно-
го хімічного елементу життя в атмосферному повітрі 
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[1, 2], що призводить до недостатнього забезпечення 
тканин, а особливо мозку, киснем. І, як результат – по-
гіршуються процеси сприйняття, тобто в корі голов-
ного мозку розвиваються гальмівні процеси [6,7].

Наші дані узгоджуються з результатами, встановле-
ними іншими дослідниками [2, 3, 9], де автори показа-
ли, що у практично здорових студентів є достовірний 
кореляційний зв’язок між величиною суб’єктивного 
часового еталону, швидкістю вітру, температурою по-
вітря, вологістю та парціальною щільністю кисню у 
повітрі. Це, на нашу думку, пояснюється тим, що точ-
ність визначення часу може бути використана в якості 
показника ступеня пристосованості спортсменів до 
різних впливів. Крім цього, суб’єктивна оцінка часу 
відображає індивідуальні особливості адаптивної 
можливості людини до змін навколишнього середови-
ща – погоди [2, 3, 6].

Висновки.
1. Сила волі гирьовиків залежить від спортивного 

розряду. В осіб групи загальної фізичної підготовки 
та в гирьовиків 3-го розряду в умовах метеорологічної 
ситуації І типу показники сили волі суттєво вищі за 
відповідні показники при метеоумовах ІІІ типу. Сила 
волі у гирьовиків 2-го спортивного розряду суттєво не 
змінюється при різних метеоситуаціях.

2. Погодні умови впливають на процеси сприйнят-
тя часу. За ІІІ типу погоди, у всіх обстежених спосте-
рігається прискорення відліку часу, особливо в осіб 
групи загальної фізичної підготовки.

Перспективу організації подальших досліджень 
вбачаємо в вивченні впливу погоди на психофізіоло-

гічні показники, а саме: на силу нервових процесів та 
на показники спеціальної працездатності спортсме-
нів, а також у розробці критеріїв прогнозування спор-
тивних досягнень у різних погодних умовах змагань.
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Рис. 1. Показники сили волі в осіб групи ЗФП, гирьовиків 3-го та 2-го розрядів  
при метеоумовах І і ІІІ типів у балах

Примітки: 
1. *– Р < 0,05 – 
порівняння у осіб групи 
ЗФП; 
2.** – Р < 0,05 – 
порівняння у гирьовиків 
3-го розряду; 
3.*** – Р > 0,05 – 
порівняння у гирьовиків 
2-го розряду.

Таблиця 1
Тривалість суб’єктивного часового еталону в осіб групи ЗФП та гирьовиків  

3-го та 2-го спортивних розрядів за різних метеоумов, с

Група n
Тривалість суб’єктивного часового еталону, M ± m

РМетеоумови
І типу

Метеоумови
ІІІ типу

Група ЗФП 20 14,66 ± 0,21 13,84 ± 0,22 < 0,05

3-го розряду 16 15,34 ± 0,15 14,56 ± 0,16 < 0,05

2-го розряду 16 15,41 ± 0,16 14,69 ± 0,17 < 0,05
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Влияние оздоровительного плавания на показатели 
объективного и субъективного здоровья мужчин

Курко Я.В.
Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя

Анотации:
Исследована динамика уровня 
объективного (по показателям частоты 
сердечных сокращений) и субъективного 
(с помощью анкетирования) здоровья 
мужчин возрастом 20-30 лет, занима-
ющихся оздоровительным плаванием 
в течение одного года. Показано, что 
занятия оздоровительным плаванием 
положительно влияют на объективное 
и на субъективное здоровье занимаю-
щихся мужчин. В мужчин показатели 
деятельности сердечно-сосудистой 
системы нормализуются, самооценка 
своего состояния здоровья и самочув-
ствия становится более адекватной, а 
количество жалоб снижается.

Курко Я.В. Вплив оздоровчого пла-
вання на показники об’єктивного і 
суб’єктивного здоров’я чоловіків. До-
сліджена динаміка рівня об’єктивного (за 
показниками частоти серцевих скорочень) і 
суб’єктивного (за допомогою анкетування) 
здоров’я чоловіків віком 20-30 років, що 
займаються оздоровчим плаванням про-
тягом одного року. Показано, що заняття 
оздоровчим плаванням позитивно вплива-
ють на об’єктивне і на суб’єктивне здоров’я 
чоловіків. У чоловіків показники діяльності 
серцево-судинної системи нормалізують-
ся, самооцінка свого стану здоров’я і са-
мопочуття стає адекватнішою, а кількість 
скарг на здоров’я знижується.

Kurko Ya.V. The influence of 
swimming performance on objective 
and subjective health of men. The 
dynamics of the objective level (in 
terms of heart rate) and subjective 
(using questionnaires) the health of 
men aged 20-30 years engaged in 
improving swimming for one year. 
Shown that improving swimming 
lessons have a positive impact on 
objective and subjective health in 
men. In men, rates of cardiovascular 
normalized, self-esteem and their 
health is being adequately аnd the 
number of complaints about health 
decreases.

Ключевые слова:
оздоровительное плавание, показа-
тели здоровья, мужчины.

оздоровче плавання, показники здоров’я, 
чоловіки.

recreation swimming, health indicators, 
man.

Введение.1

Большое количество исследователей указывает, 
что плавание, оздоровительная физическая культура, 
различные виды фитнеса положительно влияют на 
состояние здоровья занимающихся. Чаще всего под 
этим подразумевается только одна сторона здоровья 
– физиологическая. В то же время здоровье является 
комплексной категорией, которая включает в себя не 
только физиологические, но и психологические ком-
поненты [1].

Характеристики состояния различных физиоло-
гических систем свидетельствуют об объективном 
состоянии здоровья. Однако у здоровья есть и другая 
сторона – субъективная, которая находит свое отра-
жение в самооценке и жалобах человека. Именно они 
будут составлять психологическую сторону здоровья. 
Другими словами, психологические компоненты здо-
ровья – это отражение собственного состояния как 
на эмоционально-чувственном, так и на когнитивном 
уровне [1]. Отражение болезни на психологическом 
уровне носит название «внутренней картины болез-
ни» [2]. По аналогии с этим и исходя из известного по-
ложения о том, что существуют различные градации 
не только болезни, но и здоровья, некоторые авторы 
предлагают такое понятие, как «внутренняя картина 
здоровья», которая является отражением здоровья на 
психологическом уровне [2].

Cуществует много определений здоровья, но ни 
одно из них не может претендовать на абсолютное. 
В то же время чаще всего специалисты определяют 
здоровье через понятие адаптации: «…здоровье – это 
сочетание клинических, морфологических, физио-
логических, функциональных признаков и уровня 
адаптации» [3]; «...это естественное состояние орга-
низма, характеризующееся его уравновешенностью с 
окружающей средой и отсутствием каких-либо болез-
ненных изменений» [4,5]; «...возможность организма 
адаптироваться к изменениям окружающей среды» 
© Курко Я.В., 2011

[5]. То есть различные уровни здоровья можно опре-
делить через степень адаптации той или иной систе-
мы или целостного организма.

Долгое время адаптация рассматривалась как част-
ное явление приспособления к какому-то конкретно-
му фактору окружающей среды. Однако в последнее 
время это представление сменилось предположением, 
что существуют общие механизмы, определяющие 
адаптацию к самым разнообразным факторам среды. 
Отсюда вытекает новое понимание адаптации: «Адап-
тация является фундаментальным свойством организ-
ма поддерживать постоянство основных жизненных 
констант в условиях меняющегося окружения и, сле-
довательно, в динамическом отношении представляет 
собой совокупность изменений, обусловленных взаи-
модействием организма со средой, повышающих жиз-
недеятельность и увеличивающих его возможности» 
[5]. Этот подход дает возможность оценить объектив-
ный уровень здоровья на основе объективной оценки 
адаптационных процессов.

Работа выполнена по плану НИР Тернопольского 
национального технического университета им. Ивана 
Пулюя

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель настоящей работы состояла в определение 

влияния занятий плаванием на объективное и субъек-
тивное состояние здоровья мужчин.

Объект исследования: мужчины возрастом 20-30 
лет, занимающиеся в группах оздоровительного пла-
вания.

Предмет исследования: объективное и субъектив-
ное здоровье мужчин.

Для достижения поставленной цели в работе ре-
шались следующие задачи:

 Определить объективную степень адаптации муж-• 
чин, занимающихся плаванием и признанных в по-
ликлинике «практически здоровыми».
 Оценить субъективные показатели здоровья и са-• 
мочувствия мужчин.
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 Выявить динамику объективных и субъективных • 
показателей здоровья у мужчин, занимающихся 
оздоровительным плаванием.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования.

 Анализ литературных источников.• 
 Физиологические методы оценки состояния сер-• 
дечнососудистой системы.
 Анкетирование.• 
 Субъективное шкалирование.• 
 Методы математической статистики.• 

Анализ литературных источников проходил в не-
скольких направлениях. В ходе библиографического 
поиска определялась степень и характер разработан-
ности исследуемой проблемы, формулировались об-
щетеоретические предпосылки исследования, опреде-
лялись адекватные методы, уточнялись цель и задачи 
исследования.

В качестве показателей, характеризующих адап-
тационную деятельность целостного организма и, 
соответственно, уровень объективного здоровья, не-
которые авторы предлагают использовать показате-
ли состояния системы кровообращения [4]. В связи 
с этим в нашем исследовании оценка уровня объек-
тивного здоровья осуществлялась на основании таких 
показателей степени адаптации сердечно-сосудистой 
системы, как частота сердечных сокращений (ЧСС) 
в покое и показатель «двойного произведения» (ДП). 
ЧСС считается одним из самых информативных и до-
ступных методов оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы. При этом при оценке 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы ЧСС на уровне 60-74 уд./мин определяется 
как нормокардия, от 75 до 90 уд./мин – как умерен-
ная тахикардия, больше 90 уд./мин – как выраженная 
тахикардия [4]. ДП – интегративный показатель, ха-
рактеризующий напряжение сердечной мышцы, он 
широко используется для оценки функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой системы. ДП рас-
считывалось по формуле:

  ДП = САД × ЧСС/100,           (1.1)

где САД – величина систолического АД. При этом 
мужчин с ДП больше 90 усл. ед. и ЧСС в покое боль-
ше 80 уд./мин относили к группе с низкой степенью 
адаптации, лиц с ДП от 70 до 90 усл. ед. и ЧСС от 70 
до 80 уд./мин – к промежуточной группе, а испытуе-
мых с ДП и ЧСС ниже 70 – к группе с удовлетвори-
тельной степенью адаптации (табл. 1).

Субъективное здоровье оценивалось с помощью 
шкал субъективной оценки состояния различных си-
стем организма [6]. Мужчинам предлагалось оценить 
по 10-балльной системе следующие 12 показателей 
состояния своего организма: нарушение сна, голов-
ные боли, боли в области сердца, желудка, печени, 
почек, частота простудных заболеваний, состояние 
двигательной системы, самочувствие, активность, на-
строение, здоровье в целом. Минимальная (нулевая) 
оценка характеризовала самое худшее состояние, мак-
симальная (10 баллов) – хорошее состояние и отсут-
ствие расстройств.

Кроме того, мужчинам была предложена анкета, 
содержащая 76 вопросов, касающихся различных 
сторон образа жизни. Все вопросы были объединены 
в пять групп: 1) экзогенные факторы «риска» к пси-
хосоматическим заболеваниям; 2) эндогенные фак-
торы «риска», связанные с наследственной предрас-
положенностью к заболеваниям психосоматической 
этиологии; 3) психологическую и эмоциональную 
дезадаптацию; 4) вегетативные жалобы; 5) психосо-
матическое заболевания [1, 6].

Результаты исследований.
Анализ показателей ЧСС и ДП позволил разделить 

всех участников исследования на три группы в зави-
симости от уровня объективного здоровья. В группу с 
низкой степенью адаптации вошли 17 мужчин (ЧСС 
в среднем по группе 86,2 ± 1,4 уд./мин; ДП 96,5 ± 2,1 
усл. ед.), в промежуточную группу – 13 мужчин (ЧСС 
76,2 ± 2,7 уд./мин; ДП 81,0 ± 3,7 усл. ед.), в группу 
с удовлетворительной адаптацией – 17 мужчин (ЧСС 
62,2 ± 1,6 уд./мин; ДП 65,1 ± 3,4 усл. ед.).

Анализ анкет мужчин каждой группы показывает, 
что в 1-й группе мужчины предъявляют различные 
жалобы, связанные с вегетативными расстройствами 
и психоэмоциональной дезадаптацией. Шкалы са-
мооценки показывают низкий уровень субъективного 
здоровья и самочувствия только у части мужчин, дру-
гие оценивают свое здоровье на среднем и высоком 
уровне. В целом можно говорить о несоответствии 
объективной и субъективной картины здоровья у ча-
сти мужчин данной группы.

В анкетах мужчин промежуточной группы также 
встречаются многочисленные жалобы на вегетатив-
ные расстройства и психоэмоциональную дезадапта-
цию, однако самооценка здоровья и самочувствия по 
10-балльной системе достаточно высока. Здесь, таким 
образом, наблюдается несоответствие между субъек-
тивными оценками здоровья и частичное несоответ-
ствие между объективной и субъективной картинами 
здоровья.

Таблица 1
Средние показатели состояния сердечно-сосудистой системы в покое для разных групп в начале исследования

Группа ДП (усл. ед) ЧСС (уд./мин)
1 С низкой степенью адаптации 96,5 ± 2,1 86,2 ± 1,4

2. Промежуточная 81,0 ± 3,7 76,2 ± 2,4

3. С удовлетворительной степенью адаптации 65,1 ± 3,4 62,2 ± 1,6
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Мужчины 3-й группы высказывали несколько 
меньше жалоб, чем мужчины других групп, однако 
говорить об отсутствии жалоб здесь ни в коем случае 
нельзя, их было немало, и чаще всего они касались 
вегетативных расстройств. В то же время самооценка 
здоровья и самочувствия достаточно высока. В этом 
случае, как и у мужчин предыдущей группы, наблю-
дается несоответствие как между субъективным и 
объективным здоровьем, так и между разными субъ-
ективными характеристиками.

Представленные в табл. 2 данные показывают 
распределение высоких, средних и низких значений 
самооценки и самочувствия среди мужчин с разной 
степенью объективного здоровья. В группе с низкой 
степенью адаптации из 17 человек только 8 человек 

оценивают свое здоровье как низкое, а остальные – 
как среднее (4 человека) и высокое (5 человек). Во 
второй группе из 13 человек четверо оценивают в 
целом свое здоровье как низкое, 6 – как среднее и 3 
– как высокое. В третьей группе из 17 человек четве-
ро оценивают свое самочувствие как низкое, 6 – как 
среднее и 7 – как высокое. В целом можно сказать, 
что общая картина самочувствия у мужчин 1-й груп-
пы хуже, чем у мужчин двух других групп. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в группе мужчин с 
хорошей адаптацией 22% оценивают свое состояние 
неблагоприятно.

Повторная диагностика субъективного и объек-
тивного здоровья мужчин была проведена через год 
занятий плаванием. Полученные данные показали, 

Таблица 2
Распределение испытуемых с разным уровнем самооценки здоровья и самочувствия  

в начале исследования, кол-во человек

Группы
Самооценка здоровья и самочувствия

низкая средняя высокая

1 группа (17 чел.) 8 4 5

2 группа (13 чел.) 4 6 3

3 группа (17 чел.) 4 6 7

Таблица 3
Количество женщин, входящих в группы с разной степенью адаптации

Группа В начале исследования В конце исследования

1. С низкой степенью адаптации 17 чел. 8 чел.

2. Промежуточная 13 чел. 18 чел.

3. С высокой степенью адаптации 17 чел. 21 чел.

Таблица 4
Средние показатели состояния сердечно-сосудистой системы в покое для разных групп в конце исследования

Группа ДП (усл. ед.) ЧСС (уд./мин)

1. С низкой степенью адаптации 93,5±2,1 82,9±1,4

2. Промежуточная 78,0±2,5 72,3±2,8

3. С высокой степенью адаптации 61,2±3,6 60,7±3,2

Таблица 5
Распределение испытуемых с разным уровнем самооценки здоровья и самочувствия  

в конце исследования, кол-во человек

Группы Самооценка здоровья и самочувствия

низкая средняя высокая

1 группа (8 чел.) 4 2 2

2 группа (18 чел.) 3 6 9

3 группа (21 чел.) 3 8 21
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что число мужчин с низкой степенью адаптации сни-
зилось в два раза (до 8 человек), при этом средние по-
казатели частоты сердечных сокращений и двойного 
произведения стали меньше. В то же время возросло 
число мужчин с промежуточной степенью адаптации 
до 18 человек и удовлетворительной степенью до 21 
человека (табл. 3). При этом необходимо отметить, 
что средние показатели ЧСС и двойного произведе-
ния в каждой группе стали ниже (табл.4).

Распределение испытуемых с разным уровнем 
самооценки здоровья и самочувствия в конце иссле-
дования также изменилось. В группах с промежуточ-
ной и удовлетворительной адаптацией вырос процент 
мужчин, оценивающих свое здоровье и самочувствие 
как среднее и высокое (табл. 5). В группе с низкой 
адаптацией стал больше процент женщин, оцениваю-
щих свое самочувствие как низкое; но поскольку чис-
ло женщин в этой группе невелико, то этот высокий 
процент указывает только на адекватность самооце-
нок мужчин, а не на ухудшение состояния их здоро-
вья. Анализ анкетных данных показывает, что жалобы 
на психологическую и эмоциональную дезадаптацию 
и вегетативные расстройства во всех исследуемых 
группах уменьшились.

Таким образом, проведенное исследование показа-
ло, что занятия плаванием в течение года положитель-
но влияют на объективное и субъективное здоровье 
занимающихся мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. По-
казатели деятельности сердечно-сосудистой системы 
нормализуются, самооценка своего состояния здоро-
вья и самочувствия становится более адекватной, а 
количество жалоб снижается.

Выводы.
 1. У мужчин с разным уровнем объективного здоровья 

наблюдается несоответствие физиологических по-
казателей адаптации и самочувствия: среди мужчин 
с низкой степенью адаптации более 52% оценивают 
свое здоровье и самочувствие как среднее и высокое, 
а среди мужчин с удовлетворительной адаптацией 
22% оценивают свое здоровье как низкое.

2. Занятия оздоровительным плаванием положитель-
но влияют на показатели объективного здоровья 
мужчин, что проявляется в нормализации деятель-
ности их сердечно-сосудистой системы.

3. Занятия плаванием также положительно влияют на 
субъективное здоровье занимающихся: снижается 
количество жалоб на вегетативные расстройства и 
психоэмоциональную дезадаптацию, самооценка 
своего здоровья становится более адекватной.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения влияния оздоровитель-
ного плавания на стойкость психофизиологических 
показателей чувствительности мужчин к смене погод-
ных условий.
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Удосконалення силових здібностей студентів  
у навчальному процесі з фізичного виховання

Лавренюк В.С.
Луцький інститут розвитку людини університету „Україна”

Анотації:
Обґрунтовано важливість змісту 
занять із фізичного виховання, 
який включає вправи, що спри-
яють розвитку сили у студентів. 
Доведено ефективність сило-
вих вправ та вправ основної гім-
настики, які застосовувалися у 
навчально-виховному процесі 
юнаків 3 курсу вищого навчаль-
ного закладу протягом одного на-
вчального року. Рівень розвитку 
силових якостей у процесі експе-
рименту зріс на 1,3 бала. 

Лавренюк В.С. Усовершенствование 
силовых способностей студентов в учеб-
ном процессе по физическому воспитанию. 
Обоснованно важность содержания занятий 
по физическому воспитанию, которое вклю-
чает упражнения, способствующие развитию 
силы у студентов. Доказана эффективность 
силовых упражнений и упражнений основной 
гимнастики, которые применялись в учебно-
воспитательном процессе юношей 3 курса 
высшего учебного заведения в течение одно-
го учебного года. Уровень развития силовых 
качеств в процессе эксперимента вырос на 
1,3 балла. 

Lavrenyuk V.S. An improvement of 
power abilities of students in educa-
tional process of physical education. 
In the article is grounded importance 
of maintenance of employments from 
physical education, which includes ex-
ercises which assist development of 
force for students. Efficiency of power 
exercises which was used in the edu-
cational process of youths of 3 courses 
during a school year is well-proven. The 
level of development of power qualities 
in the process of experiment grew on a 
1,3 mark. 

Ключові слова:
фізичне виховання, навчальні за-
няття, силові вправи, вдоско-
налення, студенти, навчальний 
заклад.

физическое воспитание, учебные занятия, 
упражнения, сила, совершенствование, 
студенты, учебное заведение.

physical education, lessons, power exer-
cises, perfections, students, educational 
establishment.

Вступ.1

Прагнення до міцного здоров’я, зовнішньої 
привабливості, бадьорості та впевненості в собі 
притаманне кожній людині. Проте багато людей 
свідомо чи несвідомо ігнорують це прагнення до 
фізичної досконалості та здоров’я. Певною мірою це 
стосується і студентської молоді [3]. 

Останнім часом значна увага приділяється 
питанням фізичного вдосконалення студентів. Ця 
проблема загострюється у зв’язку з тими змінами, які 
проходять на сучасному етапі реформування системи 
освіти й виховання у  вищих навчальних закладах. 

Навички фізичного вдосконалення формуються на 
практичних, індивідуальних та самостійних заняттях, 
а також у період виробничих педагогічних практик. 
Успішність цього процесу залежить від низки 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, одним із яких 
є початковий рівень розвитку певних рухових якостей, 
якими володіє студент. 

Фізичне виховання у вищому навчальному 
закладі є важливим елементом всебічного розвитку 
студентів, формування в них основ здорового способу 
життя, організації корисного відпочинку, розвитку й 
відновлення фізичних та духовних сил, реабілітації 
й корекції здоров’я, виховання моральних і вольових 
якостей [6].

Напружена розумова праця студентів і 
недостатність рухової активності нерідко стають 
причиною зниження працездатності та підвищення 
захворюваності. Недостатня кількість м’язових 
тканин призводить до порушення корсетної функції 
організму (сколіози, плоскостопість, захворювання 
хребта), захворювань дихальної та серцево-судинної 
систем тощо [7]. 

Суттєвою для зміцнення здоров’я студентської 
молоді, зокрема юнаків, є силова підготовка. Силові 
вправи дають змогу виправити як уроджені, так і 
набуті дефекти постави: вузькі плечі, відсутність талії, 
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викривлення ніг, хребта, сутулість, нерівномірність у 
розвитку різних груп м’язів. Крім того, вони є не лише 
засобом поліпшення будови тіла, значення їх набагато 
ширше.

Вченими й практиками [1, 2, 5] доведено, що 
вплив занять з обтяженням поширюється як на 
окрему систему або функцію, так і на організм у 
цілому. Дотримуючись певної методики занять і 
раціонального харчування, можна позбутися зайвої 
маси тіла, зняти емоційне напруження, звільнитися від 
шкідливих звичок. Силові вправи чудово зміцнюють 
зв’язки, сухожилля, суглоби. Під їх впливом у м’язах 
збільшується сітка капілярів, поліпшується кровообіг, 
що дає можливість серцю працювати в оптимальному 
режимі.

Значний відсоток фахівців фізичного виховання 
вищих навчальних закладів важливе місце у 
навчальному процесі відводять саме силовим вправам, 
які позитивно впливають на всі системи організму й 
мають суттєві переваги порівняно з традиційними. 
Створення раціональної методики силової підготовки 
є одним із факторів підвищення не лише рівня 
здоров’я, фізичної підготовленості, а й розумової 
працездатності, гармонійного розвитку особистості 
[3, 4].

Дана стаття виконана згідно плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
Луцького інституту розвитку людини університету 
„Україна” за темою „Фізична працездатність та її 
соматовегетативне і моторне забезпечення у школярів 
і студентів” (номер держреєстрації 0107U001186).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вдосконалення силових здібностей 

студентів вищих навчальних закладів.
Організація дослідження. Дослідження 

проводилося зі студентами (юнаками) 3 курсу 
Луцького інституту розвитку людини університету 
„Україна”.    
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Результати дослідження.
На першому етапі за низкою тестів атестовано 

юнаків-третьокурсників з метою виявлення рівня роз-
витку їх силових можливостей. Результати тестуван-
ня засвідчили високий рівень силової підготовленос-
ті лише у 2,8 % студентів, вище середнього – у 8,0 
%, середній – у 41,0 %, нижче середнього – у 33,0 %, 
низький – у 15,2 % першокурсників (табл. 1). 

Мета другого етапу полягала в розробці змісту за-
нять, який містив різноманітні за координацією і зу-
силлями силові вправи. Найбільше значення в ході 
експерименту приділялося вправам з обтяженням, 
а також з подоланням власної ваги (стрибки, присі-
дання, різноскоки у перемінному темпі, підтягування 
тощо), з опором партнера, вправам основної гімнас-
тики. 

Безпосередній розвиток сили потребує комплексно-
го використання вправ, які сприяють розвитку й інших 
фізичних якостей, зокрема витривалості. Статична ви-
тривалість вдосконалюється не лише в статичних, а й в 
динамічних вправах. Вправи, які вимагають тривалого 
напруження м’язів, що беруть участь у статичній ро-
боті, студенти виконували багаторазово. В якості ди-
намічних вправ використовували нахили тулуба назад, 
повороти, колові рухи тулубом; статичні – утримання 
певної пози (ваги). Використовувався також біг з парт-
нером на плечах і перетягування каната.

Обов’язковою умовою занять було самостійне 
спостереження за зміною в стані здоров’я й фізичного 
розвитку. Самоконтроль включав суб’єктивні (само-
почуття, працездатність, сон, апетит) та об’єктивні 
(частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, фі-
зичний стан і візуальні спостереження) показники. 
Якщо суб’єктивні показники не потребували додат-
кових пояснень, то об’єктивні ми розкривали більш 
детально.

Повторне тестування в кінці навчального року за-
свідчило позитивні результати. Середня оцінка за тест 
„кидок набивного (4 кг) м’яча через голову” під час 
першого тестування становила в юнаків 2,7 бала, а в 
кінці експерименту вони виконали кидки в середньо-
му на 3,9 бала, тобто результат покращився на 1,2 бала 
(табл. 2).

Оцінка вису на зігнутих руках на початку експе-
рименту в досліджуваних становила 2,1 бала, а при 
повторному тестуванні – 3,8 бала. Позитивних оцінок 
(5 і 4) не виявлено в жодного з юнаків при першому 
тестуванні, тоді як при повторному 25,0 % із них отри-
мали 5 балів і 31,3 % – 4 бали. 

Згинання й розгинання рук в упорі лежачи при 
першому тестуванні 50,0 % юнаків виконали на 3 
бала, 31,3 % – на 2 бала, 37,5 % – на 1 бал. 5 і 4 бали 
не отримав жоден досліджуваний. 

При повторному тестуванні 62,5 % студентів отри-
мали 5 балів, 25,0 % – 4 бали і 12,5 % – 3 бали. Серед-
ня оцінка при першому тестуванні дорівнювала 2,3 
бала, а при повторному – 4,5 бала. За цим тестом при 
повторному тестуванні виявлено найвищий бал.

Результати піднімання в сід за 30 с у процесі експе-
рименту зросли в середньому на 0,7 бала. При першо-
му тестуванні середній бал дорівнював 2,7, а  в кінці 
експерименту – 3,4 бала. 

Незначно зріс результат за тестуванням стрибків 
угору. При першому тестуванні середня оцінка до-
рівнювала 2,4 бала, при повторному тестуванні – 2,9 
бала. 

Подібні результати засвідчено при стрибках у до-
вжину та підтягуванні на перекладині. При першому 
тестуванні середня оцінка стрибків у довжину стано-
вила 2,4 бала, а при повторному тестуванні – 4 бали. 
Відмінний бал під час першого тестування отримали 
6,3 % юнаків, 18,8 % отримали 4 бали, 31,3 % – 3 бали, 
18,8 % – 2 бали і 25 % – 1 бал. 

Під час повторного тестування індивідуальні оцін-
ки не мають такого виражено розкиду як при першому 
оцінюванні. Наприклад, по 25,0 % юнаків отримали 5 
і 3 бали, 50,0 % – 4 бали.

Середній результат підтягування на перекладині 
при першому тестуванні дорівнював 2,6 бала, а при 
повторному тестуванні – 4 бали. 

Результати повторного тестування засвідчили ви-
сокий рівень силової підготовленості у 30,4 % юна-
ків, вище середнього – у 25,0 %, середній – у 36,6 %, 
нижче середнього – у 8,0 %, низького рівня не зафік-
совано. 

Таблиця 1
Оцінювання силових здібностей юнаків на початку експерименту

Види випробувань
Рівень 

високий вище  
середнього середній нижче  

середнього низький
Кидки набивного м’яча (4 кг) назад 
через  голову, метрів - 18,8 43,5 25,0 12,5
Вис на зігнутих руках, с - - 37,5 43,8 18,8
Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи на підлозі, разів - - 50,0 31,3 18,8
Піднімання тулуба в сід за 30 с, 
разів - - 68,8 31,3 -

Стрибок угору, см - 2,5 43,5 18,8 25,0
Стрибок у довжину з місця, см 6,3 18,8 31,3 18,8 25,0
Підтягування на перекладині, разів 12,5 6,3 12,5 62,5 6,3
Середній відсоток 2,8 8,0 41,0 33,0 15,2
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Висновки.
Аналіз вище зазначених результатів свідчить про 

те, що рівень розвитку силових якостей юнаків на 
початковому етапі дослідження визначено як нижче-
середній, що дорівнює 2,5 бала, а на завершальному 
етапі – як вищесередній, він становить 3,8 бала. За 
результатами кидків набивного м’яча через голову 
спостерігається приріст середнього результату на 1,2 
бала; вису на зігнутих руках результат зріс на 1,7 бала; 
згинання й розгинання рук в упорі лежачи на підлозі 
– на 2,2 бала; піднімання в сід за 30 с – на 0,7 бала; 
стрибків угору – на 0,5 бала; стрибків у довжину – на 
1,4 бала; результати підтягування на перекладині по-
кращилися в середньому на 1,5 бала, що свідчить про 
ефективність використання силових вправ та допо-
міжних вправ основної гімнастики, які застосовува-
лися у навчально-виховному процесі юнаків 3 курсу. 

В подальшій нашій роботі ми плануємо ґрунтовно 
з’ясувати, які чинники впливають на розвиток інших 
фізичних якостей студентів, підібрати ефективні засо-
би та методи для вирішення проблеми фізичного вдо-
сконалення студентської молоді, поліпшення здоров’я, 
формування звички до систематичного виконання фі-
зичних вправ, ведення здорового способу життя.   
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Таблиця 2
Оцінювання силових здібностей студентів  на завершальному етапі

Види випробувань
Рівень

високий вище  
середнього середній нижче  

середнього Низький
Кидки набивного м’яча (4 кг) назад 
через  голову, метрів 37,5 25,0 25,0 12,5 -
Вис на зігнутих руках, с 25,0 31,3 37,5 6,3 -
Згинання і розгинання рук в упорі лежа-
чи на підлозі, разів 62,5 25,0 12,5 - -

Піднімання тулуба в сід за 30 с, разів 25 - 62,5 12,5 -
Стрибок угору, см - 12,5 62,5 25,0 -
Стрибок у довжину з місця, см 25,0 50,0 25,0 - -
Підтягування на перекладині, разів 37,5 31,3 31,3 - -
Середній відсоток 30,4 25,0 36,6 8
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Применение внетренировочных средств мобилизационного типа 
для повышения специальной работоспособности спортсменов 

высокого класса в условиях соревнований
Лысенко Е.Н.1, Виноградов В.Е.2, Сологуб Л.Н.1

1 Научно-исследовательский институт Национального университета  
физического воспитания и спорта Украины 

2 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Показана возможность повышения 
специальной работоспособнос-
ти спортсменов высокого класса 
в условиях соревнований с помо-
щью предстартового комплекса 
внетренировочных воздействий. В 
эксперименте принимал участие 
спортсмен высокого класса (бег 
на дистанции 110 м с барьерами). 
Установлено, что под влиянием 
предстартового комплекса отме-
чается активация эрготропных ме-
ханизмов регуляции, повышение 
интенсивности энергетических и 
метаболических процессов, умень-
шение эмоционального стресса. 
Разработанный предстартовый комп-
лекс внетренировочных воздействий 
вызывает эффект длительно сохра-
няющейся мобилизации, что способ-
ствует повышению скорости бега.

Лисенко О.М., Виноградов В.Є., Со-
логуб Л.М. Застосування позатрену-
вальних засобів мобілізаційного типу 
для підвищення спеціальної працез-
датності спортсменів високого класу 
за умов змагань. Показана можливість 
підвищення спеціальної працездатнос-
ті спортсменів високого класу в умовах 
змагань за допомогою передстартового 
комплексу позатренувальних впливів. 
В експерименті брав участь спортсмен 
високого класу (біг на дистанції 110 м з 
бар’єрами). Встановлено, що під впливом 
передстартового комплексу відзначається 
активація ерготропних механізмів регуля-
ції, підвищення інтенсивності енергетич-
них та метаболічних процесів, зменшення 
емоційного стресу. Розроблений перед-
стартовий комплекс позатренувальних 
впливів викликає ефект тривалого збере-
ження мобілізації, що сприяє підвищенню 
швидкості бігу.

Lysenko O.M., Vinogradov V.Y., 
Sologub L.M. Subsidiary means of 
mobilization type use for special 
working capacity rising of high 
qualified athletes during competition 
terms. Possibility of special capacity 
increase for high qualified athletes is 
shown in the competition conditions 
by the pre-start complex of subsidiary 
means influences. The high qualified 
athlete took part in experiment (at run 
on  110 m hurdles). It is set that under 
influence of the pre-start complex is 
activating of ergotropyc mechanisms 
of adjusting, increase the intensity 
of power and metabolic processes is 
marked, emotional stress is diminishing. 
The developed pre – start complex of 
subsidiary means influences is caused 
by the effect of the protractedly saved 
mobilization, that is promote the increase 
of speed running.

Ключевые слова:
программа дополнительных средств 
стимуляции специальной работос-
пособности, квалифицированные 
спортсмены, вариабельность сер-
дечного ритма.

програма допоміжних засобів стимуляції 
спеціальної працездатності, кваліфіко-
вані спортсмени, варіабельність серце-
вого ритму.

program of subsidiary means stimulations 
of special working capacity, qualified 
athletes, heart rate variability.

Введение.1

В спорте высших достижений интенсификация 
процесса спортивной подготовки спортсменов пред-
полагает все более широкое  целенаправленное при-
менение внетренировочных средств [15] и разработку 
новых технологий применения специальных воздей-
ствий мобилизационного (стимулирующего) типа для 
совершенствования специальной работоспособности. 
Одной из сторон такой мобилизации является пред-
варительная стимуляция работоспособности перед 
соревнованиями.

Работоспособность спортсменов, эффективность 
деятельности функциональных систем их организма в 
соревнованиях и при выполнении программ трениро-
вочных занятий во многом определяется рационально 
построенной разминкой. В практике спортивной под-
готовки спортсменов разминку рассматривают как 
один из важнейших факторов формирования высокого 
уровня мобилизации функций, влияющих на степень 
реализации имеющегося двигательного потенциала и 
определяющих достижение высокого спортивного ре-
зультата [15].

 Разминка должна решать три задачи: функцио-
нальную, двигательную и эмоциональную. При этом, 
основная цель разминки – достижение оптимальной 
возбудимости ЦНС, мобилизация физиологических 
функций организма для выполнения относительно бо-
лее интенсивной мышечной деятельности и ”разогрев” 
мышц и сумочно-связочного аппарата перед трениро-
© Лысенко Е.Н., Виноградов В.Е., Сологуб Л.Н., 2011

вочным занятием или соревнованием [10, 11]. Важным 
эффектом общей части разминки является увеличение 
физиологической реактивности организма, увеличение 
кинетики основных реакций, увеличение способности 
организма адекватно реагировать на физиологические 
стимулы реакций под воздействием физической на-
грузки различной направленности [3, 6, 14].

Ранее был показан стимулирующий эффект ком-
плекса внетренировочных воздействий, включающий 
специальные упражнения с партнером и отдельные 
массажные приемы для направленного изменения рабо-
тоспособности легкоатлетов (спринт, прыжки в длину, ба-
рьерный бег)  и гребцов (академическая гребля) [3, 4, 5, 
6]. Не вызывает сомнения, что разминка в спорте, раз-
личные ее формы и направленность, является одним 
из средств предварительной стимуляции специальной 
работоспособности. Большое значение имеет не толь-
ко продолжительность разминки, но и соответствую-
щие предстоящему соревновательному упражнению 
ритм движений,  интенсивность их выполнения, ампли-
туда. Это обеспечивает более высокий уровень межмы-
шечной координации и является одним из ключевых 
факторов формирования динамического стереотипа 
соревновательных движений. По общей структуре и 
содержанию разминка перед соревнованиями соот-
ветствует разминке, проводимой перед тренировоч-
ными занятиями. Однако, особенности различных ви-
дов спорта предъявляют специфические требования к 
предсоревновательной разминке. Условия проведения 
соревнований во многих видах спорта далеко не всег-
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да позволяют выполнить специальную часть размин-
ки наиболее эффективно [15].

Исключительно важен интервал между разминкой 
и основной соревновательной деятельностью. Как 
правило, общая продолжительность разминки находится 
в пределах от 30 до 60 мин. Продолжительность интер-
вала между окончанием разминки и началом основной 
деятельности колеблется в широком диапазоне от 5-10 
до 45-60 мин. Сохранение эффектов разминки во мно-
гом зависит от характера выполняемых упражнений, 
метеорологических условий, степени тренированности 
спортсмена, его индивидуальных особенностей. Так 
спортсменам, особенно тем, кто впервые участвует на 
представительных соревнованиях (легкая атлетика), 
длительный период (40-50 мин) находиться в специ-
альном помещении «call room» непривычно, а затем 
необходимо выходить на спортивную арену и, через 
5-15  минут дополнительной разминки выступать в 
соревнованиях. Условия проведения соревнований во 
многих видах спорта не всегда позволяют выполнить 
специальную часть разминки наиболее эффективно.

Работа выполнялась в рамках госбюджетной темы 
2.4.3. “Ключові напрямки оцінки, реалізації адаптив-
ного потенціалу організму на різних етапах спортивної 
підготовки в залежності від індивідуальних особливо-
стей організму” Сводного плана НИР в области фи-
зической культуры и спорта на 2006-2010 гг. (номер 
госрегистрации 0105U001390). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является разработка специ-

ального предстартового комплекса внетренировочных 
воздействий с эффектом длительно сохраняющейся 
мобилизации для повышения специальной работо-
способности спортсменов высокого класса в условиях 
соревновательной деятельности.

Методы и организация исследования. Исследо-
вание проводили на экспериментальной базе НИИ 
НУФВСУ с участием спортсмена – мастера спорта 
международного класса, рекордсмена Украины, специ-
ализирующегося в легкой атлетике (бег на дистанцию 
110 м с барьерами) в контрольно-подготовительном 
мезоцикле подготовительного периода.

Для решения поставленных задач в первый день 
исследований спортсмен выполнял традиционную 
предстартовую разминку в течение 40 мин, а на второй 
день выполнялся разработанный специальный пред-
стартовый комплекс внетренировочных воздействий 
(СПКВВ), включающий упражнения с сопротивле-
нием партнера (усилия кратковременные и близкие к 
максимальным) с акцентом на выдох, выполняемый 
во время движения [4]. Продолжительность СПКВВ 
и последующих массажных приемов, которые выпол-
нялись в строгой последовательности и дозировке на 
соответствующих зонах иннервации спинномозговых 
сегментов – 16 минут. Сразу же, после выполнения 
разминочных комплексов разного характера в течение 
60 минут последействия анализировались изменения 
вегетативной регуляции сердечного ритма с последу-
ющим забором капиллярной крови для определения 
концентрации гемоглобина, а также гематокрита (био-
химический анализатор Dr. Lange-420, Германия).

Для анализа вегетативной регуляции деятельности 
сердечно-сосудистой системы использовали матема-
тические методы анализа вариабельности сердечного 
ритма [1, 2, 12, 13]. Запись сигнала осуществлялась 
(электрокардиограф Cardiotest, Украина) на протяже-
нии 5 минут в положении лежа после 5-минутного 
отдыха, шесть минут после перехода в вертикальное 
положение (ортостатическая проба) и в течение 60 
минут восстановительного периода после выполне-
ния традиционной предстартовой разминки (первый 
день) и после применения специального предстар-
тового комплекса внетренировочных воздействий 
(СПКВВ) мобилизационного типа (второй день). Ана-
лиз длительности кардиоинтервалов проводили по 
5-минутным записям с использованием непрерывно-
дискретного метода анализа [1]. 

Последующая обработка кардиоинтервалов позво-
ляла определить ряд статистических характеристик 
вариабельности сердечного ритма: математическое 
ожидание (М, с), моду (Мо, с),  вариационный размах 
(∆R-R, с), амплитуду моды (АМо, %), индекс напря-
жения (ИН, усл.ед.) [1, 12, 13]. 

Анализ и оценка периодических компонентов 
сердечного ритма производилась путем исследова-
ния спектральных показателей  автокорреляционных  
функций в трех диапазонах [12, 13]: HFav – дисперсия 
дыхательных волн, LFav – дисперсия медленных волн 
1-го порядка, VLFav – дисперсия медленных волн 
2-го порядка, а также TP – общая дисперсия сердеч-
ного ритма (частота 0.003-0.4 Гц). Рассчитывалась от-
носительная доля дисперсии дыхательных волн в про-
центах от общей дисперсии (HF%),  относительная 
доля дисперсии медленных волн 1-го порядка (LF%) 
и 2-го порядка (VLF%), а также  мощность в диапазо-
не высоких частот (HFn, nu) и низких частот (LFn, nu), 
выраженная в нормализованных единицах, и индекс 
централизации (IC) [2], отношение средних значений 
низкочастотного и высокочастотного компонента сер-
дечного ритма (LFav/HFav) [2, 7, 8, 12, 13].

Для оценки влияния СПКВВ мобилизационно-
го типа на уровень специальной работоспособности 
и эффективность соревновательной деятельности 
спортсмена анализировались результаты выполне-
ния специальных физических упражнений в услови-
ях контрольных тестов на тренировочном занятии и 
в условиях спортивных соревнований – оценивалась 
максимальная скорость пробегания дистанции 60 м с 
барьерами (зимний период) и 110м с барьерами (лет-
ний период).

Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием компьютерной программы 
“Microsoft Excel” с определением основных статисти-
ческих показателей.

Результаты исследования.
С целью повышения уровня специальной работо-

способности спортсмена высокого класса, специали-
зирующегося в беге на дистанции 110 м с барьерами, 
была разработана специальная предстартовая размин-
ка, которая включала в себя краткосрочные высоко-
интенсивные упражнения с партнером и дыхательные 
упражнения, а также специальные массажные приемы. 
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Всего интенсивных движений было выполнено около 
1000 за 11 минут. Во время выполнений упражнений 
с партнером спортсмен во время преодоления сопро-
тивления партнера выполнял энергичный и шумный 
выдох. Время массажных воздействий – 5мин.

Специальная предстартовая разминка (описание 
методики).

Часть I. Краткосрочные высокоинтенсивные 
упражнения.

1.1.Бег в медленном темпе 20 с, затем:
Движения, выполняемые  в беге:
1.2. Круговые движения правой рукой вперед – 10.
1.3. Круговые движения правой рукой назад – 10.
1.4. Круговые движения левой рукой вперед – 10.
1.5. Круговые движения левой рукой назад – 10.
1.6. Круговые движения двумя руками вперед – 

10.
1.7. Круговые движения двумя руками назад – 10.
1.8. Попеременные движения двумя руками вверх 

– 10.
1.9. Круговые движения руками в локтях горизон-

тально, по направлению к туловищу – 10.
1.10. Круговые движения руками в локтях гори-

зонтально, по направлению от туловища – 10.
1.11. Движения рывком в стороны согнутыми в 

локтях руками – 10.
1.12. Бег в медленном темпе с высоким поднима-

нием бедра – 10 повторений для каждой ноги, затем, 
без паузы «забрасывание» голени – 10 повторений для 
каждой ноги.

Прыжки в движении.
1.13. Правым боком вперед, приставными шагами 

– 15.
1.14. Левым боком вперед, приставными шагами 

– 15.
1.15. Припрыжка с ноги на ногу в движении впе-

ред – 15.
1.16. Бег в упоре – 10 с медленно, акцент на ампли-

туду, затем следующие 10с ускоряя темп и уменьшая 
амплитуду (акцент на подъем бедра вверх).

1.17. Бег в упоре – 10 с медленно, техника выпол-
нения аналогична предыдущему упражнению, затем 
следующие 10с ускоряя темп (акцент на «забрасыва-
ние» голени).

1.18. Бег в медленном темпе 15 с.
Прыжки на месте.
1.19. Ноги врозь – руки через стороны вверх – 15.
1.20. Ноги в разножке – руки через стороны верх – 15.
1.21. Ноги в разножке – руки полусогнуты перед 

собой,  движения рук попеременно вверх – 15.
1.22. Бег в медленном темпе 15 с.
Упражнения на месте (верхний плечевой пояс).
1.23. Круговые движения руками вперед и назад 

по 5. Темп высокий.
1.24. Повороты туловища в стороны – руки в сто-

роны (прямые, затем –согнутые) – 10+10.
1.25.Те же движения в наклоне вперед, колени по-

лусогнуты – 10.
1.26.Круговые движения туловища влево – вправо 

– 10 + 10. Быстро.
1.27.Наклоны в стороны – движение каждой рукой 

вверх поочередно, в момент выполнения наклона одна 
вверх, другая рука на пояс – 2 х 5.

1.28.Наклоны в стороны с партнером, оказываю-
щим сопротивление – 2 х 6. Руки за голову, партнер 
придерживает, ограничивает амплитуду.

1.29.Упражнения для бицепса с сопротивлением 
партнера – 2 х 4. Удержать, преодолеть сопротивле-
ние партнера.

1.30.Упражнения для дельтовидных мышц с со-
противлением партнера –2 х 4.

1.31.Упражнения для трицепса сидя (преодолевая 
сопротивление партнера)–3х6.

1.32.Повороты туловища в стороны (с сопротивле-
нием партнера) сидя – 2х6.

1.33.Стоя – наклоны вперед – назад – энергично в 
полдвижения – 10.  

1.34. Бег в медленном темпе – 15 с.
Комплекс упражнений для мышц ног в упоре 

стоя.
1.35. Бег в упоре в среднем темпе (2 движения в 

секунду  – 10 с).
1.36. Бег в упоре, забрасывая голень (2 движения в 

секунду – 10 с).
Комплекс упражнений для мышц ног в упоре стоя, 

с сопротивлением партнера (усилия кратковремен-
ные – 3 с и близкие к максимальным, выдох выполня-
ется  во время движения, акцентировано, шумно):

1.37. И.П. – упор стоя. Левая нога отведена назад 
до горизонтального положения. Партнер поддерживает 
бедро левой ноги левой рукой и голень правой. Спор-
тсмен поднимает бедро прямо вверх, к плечу, преодо-
левая сопротивление партнера. Повторить 3 раза. 

1.38. И.П. – то же. Спортсмен удерживает бедро ле-
вой ноги максимально высоко у левого плеча, партнер 
энергичным усилием опускает ногу спортсмена, с од-
новременным отведением ее назад. Повторить 3 раза.

1.39. И.П. – то же. Левая нога согнута в коленном 
суставе. Спортсмен удерживает голень, партнер раз-
гибает ногу в коленном суставе, поддерживая ее снизу 
за коленный сустав. Повторить 3 раза.

1.40. И.П. – то же, левая нога отведена в сторону и 
согнута в коленном суставе. Партнер обеими руками 
поддерживает левую ногу, спортсмен усилием приво-
дящих мышц опускает ее, преодолевая сопротивление 
партнера, несколько приседая на правой ноге. Повто-
рить 3 раза.

1.41. И.П. – то же.  Выпрямленная левая нога  от-
ведена назад и максимально вверх. Спортсмен удер-
живает, партнер толчками опускает ногу вниз, преодо-
левая сопротивление спортсмена. Повторить 10 раз.

1.42. И.П. – то же. Выпрямленная левая нога отведе-
на в сторону на максимальную высоту. Упражнение вы-
полняется аналогично предыдущему. Повторить 10 раз.

1.43. И.П. – основная стойка, выполнить 5 махов 
вперед левой ногой, возможна опора руками.

Затем выполняются упражнения для другой ноги 
(правой в данном случае) в той же последовательно-
сти,  дозировке и усилиям.

Упражнения для мышц ног в низком седе.
1.44. Поперечная широкая разножка, поочередные 

наклоны к каждой ноге и вперед – 15. Темп высокий.



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

80

1.45. Попеременные приседы в широкой разножке 
– 10. Быстро.

1.46. Упор лежа, продольная разножка – смена по-
ложений ног в упоре лежа прыжком –  10 повторений.

1.47. Бег в медленном темпе 15 с.
1.48. Вставание с махом прямой ногой из приседа 

в  продольной разножке, маховое движение каждой 
ногой поочередно  – 2 х 5.

Упражнения для мышц живота лежа.
1.49. Лежа на спине, руки скрещены на груди, ноги 

согнуты в коленных суставах. Движения партнера: 
стоя лицом к спортсмену, толчки  в колени, пытаясь 
разогнуть туловище. Спортсмен оказывает сопротив-
ление, напрягая мышцы живота 25. Быстро, 3 движе-
ния в секунду.

1.50. Исходное положение как 1, ноги прямо вверх. 
Партнер толчками в голень пытается опустить ноги 
спортсмена – 25. Темп как в предыдущем упражне-
нии.

1.51. Исходное положение как 1, ноги согнуты в 
коленных суставах, стопы возле ягодиц, туловище 
приподнято. Партнер толчками в плечи  пытается 
опустить туловище спортсмена – 25 повторений. Темп 
тот же.

1.52. Бег в медленном темпе 15 с.
Часть II. Массажные приемы – общее время мас-

сажных процедур – 5 мин:
2.1. Растирание области надпочечников (зоны D10-

12) сегментарным приемом «пиление» – с каждой сто-
роны по 30 с, общее время 1 мин.

2.2. Растирание квадратных мышц поясницы: сле-
ва подушечками 4-х пальцев с отягощением – 30 с, тот 
же прием справа с тем же усилием и одинаковый по 
продолжительности (30 с), затем слева основанием 
ладони с отягощением и попеременно – 30 с, анало-
гично с другой стороны. Разминание тех же мышц  с 
каждой стороны гребнем кулака по 30 с, всего 3 мин.

2.3. Растирание длинных мышц спины справа и 
слева и растирание крестца – приемами: кругообраз-
ное подушечками 4-х пальцев, основанием ладони, 
гребнеобразное  (смена участка массажа через по 30 с 
– левая – правая сторона), всего 1 мин.

Выполнение комплекса воздействий предпола-
гает наличие определенных психических установок 
для решения мобилизационных задач предстартовой 
подготовки спортсмена, срочного формирования спо-
собности к эффективной регуляции движений. Реша-
ется задача создания последовательного модельного 
образа соревновательных усилий в стартовом разго-
не. Похожие по напряженности стартовые движения 
в предлагаемых формах открывают для спортсмена  
содержание цельного образа соревновательных дей-
ствий без элементов движений в предстоящем стар-
те. Чувство напряжения, которое возникает во время 
выполнения упражнений – это ощущение, которое 
указывает степень усилий, требующееся для генери-
рования конкретного мышечного чувства. Проверя-
ются и корректируются эти усилия упражнениями с 
партнером. Таким образом, формируется модель со-
ревновательных ощущений, что является своеобраз-
ной подготовкой для перехода в среду с повышенной 

психической напряженностью, внутреннее моделиро-
вание будущих движений через внешние приемы ак-
тивизации мышечной силы. Одновременно решается 
задача координации движений с партнером, (фактор 
краткосрочного переключения, отвлекающий внима-
ние спортсмена при необходимости), задача способ-
ности точно и своевременно согласовать движение с 
предварительным намерением. 

Анализ индивидуальных срочных адаптационных 
реакций спортсмена на традиционную предстартовую 
разминку и применение СПКВВ выявил их значитель-
ное различие. Поскольку, реакция на любое влияние 
существенно зависит  от тонуса вегетативной нервной 
системы [2, 3, 7] в качестве критериев эффективности 
использовали реактивность показателей сердечно-
го ритма и направленность механизмов регуляции. 
Учитывалось, что реакции системы кровообраще-
ния, ее регуляторных механизмов, является результа-
том  адаптации организма действию разнообразных 
факторов  внешней среды и проявляется в  типичных 
симпатических реакциях – активация системы гипофиз-
надпочечники и реакцией симпато-адреналовой систе-
мы [2, 8]. 

Как видно из данных, представленных в таблицах, у 
квалифицированного спортсмена-барьериста (спринт) 
в состоянии покоя в регуляции сердечного ритма от-
мечается преобладание тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы – симпатикотонический 
тип регуляции, характеризующийся ЧСС 65,25-67,75 
уд·мин-1, ИН 82,0 усл.ед., большей активностью колеба-
ний СР в области низких частот LF и VLF и меньшей ак-
тивностью колебаний СР в области высоких частот HF 
(табл. 1), это свидетельствует о незначительном уровне 
напряжения в регуляторных механизмах адаптации [2, 7, 
8, 12, 13]. 

При ортостатическом воздействии, а также в вос-
становительном  периоде после традиционной раз-
минки и СПКВВ, в связи с напряжением симпатико-
адреналовых механизмов адаптации и активным 
включением в управление корковых структур, повы-
шается активность центрального контура регуляции, 
что находит свое отражение в снижении величины М, 
Мо, ∆R-R, повышения АМо, ИН и может свидетель-
ствовать о повышении тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы в регуляции СР, т.е. об 
усилении централизации управления и рассматрива-
ется как адекватная реакция организма на указанные 
выше воздействия (см. табл. 1).

Анализ изменений вариабельности сердечного 
ритма в период последействия традиционной размин-
ки и СПКВВ показал наличие наиболее общих законо-
мерностей в изменении направленности механизмов 
регуляции сердечного ритма. Как пример, на рисун-
ке 1., представлена динамика изменений величины 
Мо (наиболее вероятный уровень функционирования 
сердечно-сосудистой системы) и вариационного раз-
маха (∆R-R, как максимальная амплитуда колебаний 
сердечного ритма, которая во многом зависит от влия-
ния блуждающих нервов), а также изменение индекса 
напряжения регуляторных механизмов адаптации на 
протяжении 60-минутного периода последействия 
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Рис. 1. Динамика моды (Мо), вариационного размаха (∆r-r) и индекса напряжения (ИН)  
на протяжении периода последействия традиционной разминки и СПКВВ мобилизационного типа у спор-

тсмена высокой квалификации. По оси ординат – значение показателей, по оси абсцисс  
– порядковый номер 5-минутного периода
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традиционной разминки (1 день) и  СПКВВ (2 день). 
Феноменом восстановительного периода являлось уве-
личение в первые 5 минут после применения как тра-
диционной разминки, так и СПКВВ, по сравнению 
с исходным уровнем, активности симпатического 
канала регуляции по данным статистического (сни-
жение величины М, Мо, ∆R-R, повышение АМо, ИН) 
анализа. По данным спектрального анализа вариа-
бельности сердечного ритма (см. табл.1) отмечается 
снижение колебаний СР в области частот высоких НF 
и одновременно усиление в низкочастотном диапазо-
не LF, а также увеличение выраженности медленных 
волн VLF, что проявляется и в увеличении отноше-
ния мощностей низкочастотного и высокочастотного 
диапазонов спектра (LF/HF). Это, очевидно связано с 
тем, что вовремя функциональных проб снижается кон-
троль за деятельностью сердца со стороны парасимпа-
тического отдела при одновременном усилении участия 
симпатического отдела вегетативной нервной системы в 
регуляции СР [1, 2, 8, 13], а также повышается актив-
ность стволового кардиоваскулярного осциллятора и 
барорефлекторных механизмов регуляторного влия-
ния на сердце [9]. Далее, в течение восстановительно-
го периода после воздействий (например, на 60 минуте 
– см. табл 1, рис. 1) происходит наиболее значительное 
замедление СР, а также регистрируется высокий темп 
роста мощности дыхательных волн СР, что свидетель-
ствует об усилении парасимпатических влияний на СР. 
Известно, что повышение тонуса парасимпатической 
иннервации сердца проявляется замедлением СР и уве-
личением его дисперсии за счет усиления дыхательной 
синусовой аритмии [2, 8, 12, 13]. 

Для оценки особенностей влияния СПКВВ моби-
лизационного типа на регуляцию сердечного ритма 
анализировалась степень изменения статистических и 
спектральных параметров сердечного ритма в процен-
тах (%) на 5 и 60 минутах восстановительного перио-
да относительно тех же точек в период последействия 
традиционной разминки. Показатели вариабельности 
сердечного ритма, зарегистрированные в восстано-
вительном периоде после традиционной разминки, 

использовали как фоновые показатели (приняты за 
100%) для сравнения с ними полученных результатов 
(прироста или урежения) во время восстановительно-
го периода после применения СПКВВ. Так, по данным 
спектрального анализа вариабельности сердечного 
ритма на 5 мин последействия СПКВВ по сравнению 
с последействием традиционной разминки отмечается 
более высокая степень колебаний СР в области частот 
высоких НF и одновременно увеличение выраженно-
сти медленных волн VLF, с минимальным увеличе-
нием степени колебаний в низкочастотном диапазоне 
LF. Подобное усиление тонуса парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы одновремен-
но с ростом активности подкорковых симпатических 
центров и снижение активности вазомоторного цен-
тра является защитной адаптационной реакцией со 
стороны подкоркового сердечно-сосудистого центра, 
что связанно с падением сосудистого тонуса [2]. 

На 60 мин после применения СПКВВ отмечается 
большее увеличение колебаний в низкочастотном диа-
пазоне LF и суммарной мощности спектра, что сви-
детельствует об большем усилении активности вазо-
моторного центра и об общем повышении активности 
регуляторных механизмов, что рассматривается как 
компенсаторное усиление активности всего регуля-
торного механизма, направленное на повышение со-
судистого тонуса [2]. Увеличение колебаний СР в об-
ласти частот высоких НF, существенное увеличение 
индекса напряжения регуляторных систем свидетель-
ствует о снижении тонуса парасимпатического отде-
ла вегетативной нервной системы и рост тонуса ее 
симпатического отдела, т.е. отмечается активация эр-
готропных механизмов регуляции, повышение интен-
сивности энергетических и метаболических процес-
сов в органах и тканях (усиление работы «сердечного 
насоса») [2]. Кроме того, на 60 мин последействия 
СПКВВ снижение мощности в VLF-диапазоне можно 
трактовать как позитивный прогностический признак, 
поскольку уровень энерготропной активации (VLF) 
возрастает в ситуациях эмоционального стресса и по-
ложительно коррелирует с уровнем тревожности [9]. 

Таблица 2 
Влияния СПКВВ мобилизационного типа на время пробегания дистанции 110 м с барьерами спортсменом 

высокого класса в условиях контрольных тестов на тренировочном занятии и в условиях официальных спор-
тивных соревнований (по сравнению с традиционной разминкой).

Время пробегания  
дистанции, с

Разница времени  пробега-
ния дистанции, с

3 барьер 5 барьер 3 барьер 5 барьер
Тренировочное занятие в барьерном беге – расстановка барьеров стандартная (13,72 м, 9,14 м, 106,8 м), бег 
под сигнал с низкого старта
Традиционная разминка 4,28 с 6,42 с

-0,07 с -0,07 сСпециальный предстартовый комплекс 
внетренировочных воздействий 4,21 с 6,35 с
Официальные соревнования, бег на 60 м с барьерами
Традиционная разминка 7,72 с

-0,05 сСпециальный предстартовый комплекс 
внетренировочных воздействий 7,67 с

Чемпионат мира по легкой атлетике, 30 августа 2007 г., Осака, Япония.
Применение специального предстартового комплекса внетренировочных воздействий, перед финальным 
бегом на дистанции 110 м с барьерами – результат 13,22 с, личный рекорд, рекорд Украины.
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Применение СПКВВ мобилизационного типа вы-
зывает быстрый разогрев организма спортсмена до 
потоотделения, повышение ЧСС во время СПКВВ 
до 160-180 уд·мин-1; включение в работу с помощью 
партнера бόльших, чем обычно мышечных групп 
(иррадиация возбуждения); повышает способность 
спортсмена к избирательной концентрации внима-
ния (контроля исполнения) при выполнении движе-
ний и возможности эффективно выполнить сложно-
координационные упражнения (спринт, барьерный 
бег). Кроме того, отмечается высокая субъективная 
самооценка состояния спортсменом: повышенная 
работоспособность,  хорошая реакция, быстрое вос-
становление после нагрузки в специальной части раз-
минки, свежесть и желание принять активное участие 
в соревнованиях – боевая готовность. Регистрируется 
после применения СПКВВ мобилизационного типа и 
снижение температуры тела до 36ºС, а также увеличе-
ние концентрации гемоглобина в сочетании со сниже-
нием гематокрита на 2,7 ед.

Для оценки влияния СПКВВ мобилизационно-
го типа на уровень специальной работоспособности 
и эффективность соревновательной деятельности 
спортсмена анализировались результаты выполнения 
специальных физических упражнений в условиях 
контрольных тестов на тренировочном занятии и в 
условиях спортивных соревнований в беге на дистан-
ции 60 м с барьерами (табл. 2). Как видно из данных, 
представленных в таблице, под влиянием СПКВВ мо-
билизационного типа отмечается снижение времени 
пробегания дистанции на 0,07с, т.е. увеличение ско-
рости пробегания дистанции спортсменом высокого 
класса в целом на 0,65%, что  позволило ему устано-
вить личный рекорд скорости в зимних соревнова-
ниях, а также завоевать шестое место на чемпионате 
мира по легкой атлетике (Осака, 30 августа 2007 г.) в 
беге на дистанции 110 м с барьерами с личным рекор-
дом и рекордом Украины – 13,22с.

Выводы.
1. Под влиянием СПКВВ мобилизационного типа, 

который выполнялся в течение 16 минут, в регуляции 
сердечного ритма спортсмена высокого класса (ЗМС), 
по сравнению последействием традиционной размин-
ки (выполнение 40 минут), отмечался более выражен-
ные мобилизационный эффект, который также и со-
хранялся более продолжительное время. 

2. На 60 минуте последействия СПКВВ, т.е. перед 
выходом спортсмена на старт, по результатам анализа 
сердечного ритма отмечается активация эрготропных 
механизмов регуляции, повышение интенсивности 
энергетических и метаболических процессов в орга-
нах и тканях (усиление работы «сердечного насоса»). 

3. На 60 минуте последействия СПКВВ отмечает-
ся уменьшение эмоционального стресса и уровня тре-
вожности, о чем свидетельствовало снижение мощно-
сти в VLF-диапазоне.

4. Полученные результаты позволили рекомендо-
вать разработанный специальный предстартовый ком-
плекс внетренировочных воздействий, включающий 
упражнения с сопротивлением партнера  с акцентом 
на выдох, выполняемый во время движения, а также 

последующие массажные приемы, для его использо-
вания в подготовке спортсмена международного клас-
са к официальным летним соревнованием в беге на 
дистанции (110 м) с барьерами. 

Необходимо проводить дальнейшие индивиду-
альные разработки комплексов мобилизационного 
типа, основанные на объединении тренировочных и 
внетренировочных средств, для использования их в 
спортивной подготовке квалифицированных спор-
тсменов в зависимости от характера соревнователь-
ной деятельности спортсмена. 
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Прогностическая роль  факторов риска при реабилитации 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями

Манжуловский В.Н., Мохаммед Али, Лукасевич И.И.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Рассмотрены современные взгляды 
о причинах высокой смертности насе-
ления от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Проведен анализ публикаций 
различных авторов о наиболее важных 
факторах риска – гипертонической бо-
лезни, гиперхолесеринемии, курение, 
физической активности. Показано, что 
уровень смертности зависит от количе-
ства факторов риска и их различного 
сочетания у больных. Высказано мне-
ние, что наиболее важным фактором 
риска является гипокинезия человека, 
которую следует считать пусковым 
механизмом возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. Предложе-
но включать лечебную физкультуру в 
комплексы физической реабилитации 
как средство профилактики возникно-
вения и реабилитации при имеющихся 
сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Манжуловський В.М., Мохаммед Алі, 
Лукасевич І.І. Прогностична роль фак-
торів ризику при реабілітації хворих 
серцево-судинних захворювань. Роз-
глянуто сучасні погляди про причини ви-
сокої смертності населення від серцево-
судинних захворювань. Проведено 
аналіз публікацій різних авторів про най-
більш важливі фактори ризику – гіперто-
нічну хворобу, гіперхолестеринемію, ку-
ріння, фізичну активність. Показано, що 
рівень смертності залежить від кількості 
факторів ризику і їх різного сполучення у 
хворих. Висказано погляд, що найбільш 
важливим фактором ризику є гіпокінезія 
людини, яку слід вважати пусковим ме-
ханізмом виникнення серцево-судинних 
захворювань. Запропоновано включати 
лікувальну фізкультуру в комплекси фі-
зичної реабілітації як засіб профілактики 
виникнення і реабілітації при існуючих 
серцево-судинних захворюваннях.

Manshulovsky V.M., Mohammed 
Ali, Lukasevych I.I. Prognostic role 
risk factors in rehabilitation of pa-
tients with cardiovascular diseases. 
Modern views on the reasons of high 
mortality of the population from cardio-
vascular diseases are considered. It is 
shown that the death rate is defined by 
quantity of risk factors and their various 
combinations. The analysis of publica-
tions of various authors about the most 
important risk factors – essential hy-
pertension, hypercholesterolemia, hy-
pokinesias and smoking is carried out. 
The opinion that the most important risk 
factors is hypokinesia of the person is 
expressed. It is offered to include the 
physiotherapy exercises in schemes 
of physical rehabilitation of patients 
for struggle (fight) with hypokinesia as 
means of prevention maintenance of 
cardiovascular disease. 

Ключевые слова:
сердечно-сосудистые заболевания, 
факторы риска, гипокинезия, ишеми-
ческая болезнь сердца,  лечебная физ-
культура.

серцево-судинні захворювання, факто-
ри ризику, гіпокінезія, ішемічна хвороба 
серця, лікувальна фізкультура.

cardiovascular diseases, risk factors, 
hypokinesia, ischemic heart, kinesith-
erapy.

Введение.1

Заболевания сердца и сосудов являются сегодня 
наиболее актуальной проблемой многих стран мира, 
несмотря на появление эффективных медицинских 
препаратов и совершенствование методов лечения, 
широкого использования ангиопластики и операций 
аорто-коронарного шунтирования. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ) считают, что через 10 лет ишемическая 
болезнь сердца станет первой причиной потери тру-
доспособности и смертности людей [9].

Таким ожиданиям экспертов ВОЗ предшествовали 
данные, опубликованные в докладе о состоянии здра-
воохранения в Европе, в котором сказано, что в Евро-
пейском регионе ВОЗ, в который входит и Украина, 
сердечно-сосудистые заболевания в 2000 г. составляли 
примерно половину от общей смертности, однако соот-
ношение смертности от сердечно-сосудистых болезней 
и коэффициентов общей смертности, стандартизован-
ных по возрасту, колебались в диапазоне от примерно 
35% в западной части региона до приблизительно 60% 
в некоторых восточноевропейских странах [3].

Ведущей же причиной смертности населения в Ев-
ропейском регионе была ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), однако в восточноевропейских странах ИБС 
значительно преобладала по сравнению со странами 
западной части Европы [3]. 

Так, если в странах Евросоюза удельный вес смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний составлял 
28%, то, например, в Украине в 2005 г. он составлял 
62% [3, 5].

Этот показатель смертности (62%) увеличился за 
10 лет,  начиная с 1995 г. до 2005 г., в основном, за 
© Манжуловский В.Н., Мохаммед Али, Лукасевич И.И., 2011

счет увеличения количества больных ИБС. В структу-
ре сердечно-сосудистой патологии в Украине ИБС яв-
ляется причиной таких заболеваний как стенокардия, 
инфаркт миокарда (И.М.), аритмии, сердечная недо-
статочность, внезапная смерть [3,5].

Становится очевидным насколько актуальной для 
системы здравоохранения Украины является ише-
мическая болезнь сердца и ее клинические формы – 
стенокардия (стабильная и нестабильная), инфаркт 
миокарда, которые и определяют такие высокие по-
казатели смертности в Украине. 

Работа выполнена согласно тематики кафедры фи-
зической реабилитации: 4.3.1. «Усовершенствование 
оздоровительно-реабилитационных программ профи-
лактики и коррекции дисфункций, которые обуслов-
лены нарушениями в разных системах организма».

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Для решения изложенного выше нами была постав-

лена цель: изучить факторы риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний и определить прогностиче-
скую роль тех факторов, которые определяют самые 
высокие показатели смертности.

Для достижения вышеуказанной цели решались 
такие задачи:

изучить научно-методическую литературу по про-• 
блеме причин смертности при сердечно-сосудистых 
заболеваниях; 
выделить факторы риска развития сердечно-• 
сосудистых заболеваний;
определить прогностическую роль каждого из фак-• 
торов и выделить основной из них, который явля-
ется причиной заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний.
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Результаты исследований. 
Основными факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, в частности, ИБС являются: гиперхоле-
стеринемия, нарушения питания, эмоциональные пе-
ренапряжения, курение, злоупотребление алкоголем, 
гипокинезия, гипертоническая болезнь, неблагопри-
ятные экологические условия [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11]. Однако, роль различных факторов риска в возник-
новении сердечно-сосудистых заболеваний далеко не-
однозначна. Так, при гиперхолестеринемии в крови 
свыше 250мг% ишемическая болезнь сердца возникла 
в 3 раза чаще, чем при нормальных показателях холе-
стерина [2, 3, 4, 5, 6, 11]. 

Поэтому, по рекомендации ВОЗ, медицинская реа-
билитация больных должна начинаться при уровне 
холестерина в крови более 249 мг% (6,5 ммоль/л) для 
пациентов, имеющих 2 из вышеуказанных факторов 
риска, а при 220 мг% (5,7 ммоль/л) – при наличии 
у лиц ИБС и 2-х факторов риска. Медицинская реа-
билитация таких больных в настоящее время прово-
дится статинами. Уменьшение уровня холестерина в 
крови позволяет уменьшить заболеваемость ИБС и 
смертность от инфаркта миокарда [2, 3, 4, 5, 6, 16].

Результаты длительных исследований в Фремин-
геме также показали, что повышение артериального 
давления в 3-3,5 раза увеличивает количество боль-
ных с коронарной недостаточностью, а также боль-
ных с инфарктом миокарда [11, 16, 17]. 

Важным фактором риска, способствующим разви-
тию ИБС, признано курение. У курящих мужчин сте-
ноз коронарных артерий наблюдается в 2 раза чаще, 
чем у некурящих и смертность от ИБС у них почти в 
2,5 выше, чем у некурящих мужчин [1, 13].

Если же у больных имеет место сочетание 3-х фак-
торов риска – артериальной гипертонии, курения и ги-
перхолестеринемии, то ИБС у таких больных встреча-
ется в 3 раза чаще, а показатели смертности выше, чем 
при отсутствии указанных факторов риска [1, 4, 11].

Результаты исследований в США выявили не-
однозначные данные о влиянии избыточного веса на 
частоту возникновения инфаркта миокарда. Однако, 
если ожирение сочеталось у больных с артериальной 
гипертонией, то частота ИБС у больных увеличива-
лась [2, 4, 5, 8].

Достаточно разноречивыми являются данные о 
влиянии физической активности на частоту заболева-
емости ИБС, однако следует полагать, что это связа-
но с методикой определения физической активности 
человека. Исследования во Фремингеме показали, что 
частота ИБС у занимающихся физическими упражне-
ниями возникала в 2 раза меньше, чем у не занимаю-
щихся упражнениями [14, 16]. 

Обстоятельные исследования о влиянии физиче-
ской активности на здоровье человека проводились 
как за рубежом, так и в СССР, а в настоящее время 
проводятся в России. Результаты исследований свиде-
тельствуют о положительном влиянии на здоровье че-
ловека физических упражнений в плане уменьшения 
заболеваемости ИБС и смертности больных от инфар-
кта миокарда [2, 6, 8, 9, 11, 14, 16].   

Из вышеизложенного становится очевидным, на-
сколько сложной является проблема лечения и реа-
билитации больных сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. 

В настоящее время лечение и реабилитация карди-
ологических больных осуществляется с применением 
медикаментозного, хирургического (ангиопластика 
и аорто-коронарное шунтирование), а также исполь-
зования лечебной физкультуры (ЛФК) [2, 5, 6, 8, 10, 
12].

Однако, показатели заболеваемости и смертности 
населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 
протяжении последних десятилетий занимают первое 
место в структуре причин смертности людей, несмо-
тря на проводимые вышеуказанные мероприятия [2, 
8, 9, 10].

По нашему мнению основной причиной высокой 
заболеваемости и смертности людей от сердечно-
сосудистых заболеваний является гипокинезия. 
Именно гипокинезия является пусковым механизмом 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Известно увеличение в 2 раза сердечно-сосудистой 
заболеваемости при низкой физической активности, 
тогда как использование физических упражнений у 
больных ИБС позволяет снизить смертность на 27-
31% [2, 6, 8, 10, 11, 14].

Следует признать, что большая часть пациентов с 
ИБС не получают никакой профессиональной помо-
щи в отношении изменения образа жизни – по диете, 
отказу от курения, повышению физической активно-
сти [8]. 

Как правило, врачи дают больным рекомендации 
по медицинской реабилитации, но не используют воз-
можности направить больного к диетологу, или к спе-
циалисту по физической реабилитации. 

Возможно это обусловлено недостаточной про-
фессиональной подготовкой врачей в этих разделах. 
Так, в 1990 г. в Национальном институте сердца, лег-
ких и крови США, с участием 1600 врачей и 4000 па-
циентов, был проведен телефонный опрос. Более 90% 
врачей сообщили, что знают и используют алгоритмы 
по диагностике и лечению гиперлипидемии, однако 
пациенты свидетельствовали, что уровень липидов 
крови определяли только у 65% из них, а диету врач 
предписывал  только 9% больных [8].

В учебных программах подготовки специалистов 
по физической реабилитации до 60-70% объема про-
граммы обучения составляют медицинские дисци-
плины. 

Выпускники – магистры по физической реабили-
тации знают, что факторы риска ИБС хорошо корре-
лируют с выносливостью больного, а прогностиче-
ским фактором высокого риска (смертности) является 
низкая толерантность к физической нагрузке. 

Повышение толерантности к физической нагрузке 
достигается не с помощью медикаментов, а только с 
помощью физических упражнений, что уменьшает 
или полностью элиминирует отрицательное действие 
факторов риска на заболеваемость и смертность боль-
ных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
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Принципы доказательной медицины, внедряемые 
в последние 10 лет, начали формировать в сознании 
врачей и больных новую культуру поведения человека 
– культуру его физической активности. 

Выводы.
Основной причиной смертности населения явля-1. 
ются сердечно-сосудистые заболевания – ишеми-
ческая болезнь сердца и инфаркт миокарда.
Высокая смертность обусловлена наличием у 2. 
больных факторов риска, от сочетания которых 
зависит уровень смертности.
Основным фактором риска является гипокинезия 3. 
человека, которая является пусковым механизмом 
возникновения и развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Лечебная физкультура является базовым и эф-4. 
фективным средством профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, способствую-
щим уменьшению смертности от ишемической 
болезни сердца и инфаркта миокарда.

Дальнейшие исследования будут посвящены гипо-
кинезии и обоснованию  ее роли в возникновении и 
прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний.
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Фізична підготовленість  учнів гімназії  
як показник фізіологічних резервів організму 
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Анотації:
Наведені матеріали вивчення 
фізичної підготовленості учнів 
гімназії. Визначені показники 
резервів основних фізіологічних 
систем організму, що виступають 
чинником забезпечення індиві-
дуалізації фізичного виховання з 
метою зміцнення здоров’я учнів. 
В дослідженні брали участь 1148 
учнів гімназії (559 хлопчиків і 589 
дівчаток) та 567 учнів загаль-
ноосвітньої школи (ЗОШ) (282 
хлопчиків і 285 дівчаток). Анке-
тування проводилося серед 228 
учнів гімназії з питань фізичної 
активності.

Мицкан Б.М., Поташнюк И.В. Физическая 
подготовленность учеников гимназии как 
показатель физиологических резервов 
организма. Приведены материалы изучения 
физической подготовленности учащихся гим-
назии. Установленные показатели резервов 
основных физиологических систем организма 
выступают одним из факторов обеспечения 
индивидуализации физического воспитания с 
целью укрепления здоровья учащихся. В ис-
следовании принимали участие 1148 учеников 
гимназии (599 мальчиков и 589 девочек) и 567 
учеников среднеобразовательной школы (282 
мальчиков и 285 девочек). Анкетирование про-
водилось среди 228 учеников гимназии по во-
просам физической активности.

Mitskan B.M., Potashnyouk I.V. Physi-
cal preparation of pupils as an index 
of physiological reserve of an organ-
ism. The investigation materials of the 
gymnasiums pupils physical training re-
search are presented. The reserve indi-
cators for the main physiological organic 
systems are determined which are fac-
tors of individualization of physical edu-
cation aimed to strengthen pupils health. 
In research took part 1148 pupil of gym-
nasium (599 boys and 589 girls) and 
567 pupils of general school (282 boys 
and 285 girls). In questioning participate 
228 pupils of gymnasium in question of 
physical activity.

Ключові слова:
фізична підготовленість, учні 
гімназії, фізіологічні системи, 
індивідуалізація фізичного вихо-
вання.

физическая подготовленность, учащиеся 
гимназии, физиологические системы, инди-
видуализация физического воспитания.

physical training, gymnasiums,  pupils,, 
physiological systems, individualization.

Вступ.1

В освітніх закладах нового типу – гімназіях і ліце-
ях – достатній рівень здоров’я учнів є однією з необ-
хідних умов успішного засвоєння навчальних програм 
підвищеної трудності. На біологічному рівні здоров’я 
визначається фізіологічними резервами органів, сис-
тем, організму в цілому. Саме ці резерви функцій за-
безпечують реалізацію фізичних якостей індивідууму 
– загальної витривалості сили, швидкості, спритності. 
Рівень розвитку фізичних якостей свідчить про фізіо-
логічні резерви, рівень здоров’я [1]. 

Фізична працездатність і її еквівалент – рівень фі-
зичної підготовленості, який визначається на підставі 
тестування розвитку основних рухових якостей (сили, 
витривалості, спритності, швидкості),  за своєю сут-
тю є інтегративним показником функціональних 
можливостей, важливою медико-соціальною харак-
теристикою соматичного благополуччя організму [3], 
кількісним показником здоров’я [2, 5, 11], відображає 
енергетичний потенціал механізмів адаптації [16].

Результати наукових досліджень свідчать, що висо-
ка рухова активність, в тому числі регулярні заняття фі-
зичною культурою і спортом, притаманні лише 10-15% 
сучасної популяції школярів [10, 12, 13, 20]. Для пере-
важної більшості учнів загальноосвітніх шкіл рухова 
активність знаходиться на рівні 32-55-літніх дорослих 
людей [7]. Обсяг рухової активності школярів на уро-
ках фізичної культури, як свідчать результати дослі-
джень [7, 10, 12, 13, 16, 18], лише на 10-12% компенсує 
кінезофілію, яка є необхідною для оптимального роз-
витку дитячого організму. Тому все більшого значення 
набувають  дослідження рівня фізичної підготовленос-
ті різних контингентів дітей та підлітків з метою опти-
мізації і корекції програм, змісту та методик фізичного 
виховання в організованих колективах, адже фіксовані 
заняття з фізичного виховання для переважної біль-
© Мицкан Б.М., Поташнюк І.В., 2011

шості учнів залишаються єдиним засобом підвищення 
рівня фізичної підготовленості. Дослідження фізичної 
підготовленості учнів гімназії протягом останнього де-
сятиліття проводилися досить обмежено [6, 8, 20, 21] і 
стосувалися переважно учнів молодших класів.

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження було вивчення рівня 

фізичної підготовленості учнів в динаміці всього пері-
оду навчання в гімназії і особливостей її формування 
для розробки заходів по оптимізації існуючої системи 
фізичного виховання в цих закладах освіти, підсилен-
ня її оздоровчого ефекту.

Дослідженнями охоплено 1148 учнів гімназії (559 
хлопчиків і 589 дівчаток) та 567 учнів загальноос-
вітньої школи (ЗОШ) (282 хлопчиків і 285 дівчаток). 
Фізична підготовленість учнів оцінювалася за резуль-
татами виконання контрольних вправ, передбачених 
“Державними тестами і нормативами оцінки фізичної 
підготовленості населення України” (1997), а саме: біг 
на 1500 м (для дітей 7-10 років – 1000 м), човниковий 
біг (4х9 м), стрибок у довжину з місця, підтягуван-
ня на перекладині, вис на зігнутих руках, згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи на підлозі, підніман-
ня в сід. Отримані результати аналізувалися як за аб-
солютними показниками, так і в загальноприйнятій 
системі п’ятибальних оцінок. На підставі виконання 
окремих тестів для кожного учня визначався загаль-
ний бал фізичної підготовленості за шкалою: високий 
(відмінний), вищий за середній (добрий), нижчий за 
середній (незадовільний), низький (поганий). Індиві-
дуальні дані узагальнювалися окремо для учнів різ-
ного віку (1-11 класи), аналізувалися за допомогою  
загальноприйнятих методів варіаційної статистики з 
розрахунком середніх величин, їх похибок і дисперсії, 
вірогідності розбіжностей. 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 6  / 2011

89

Проведено вибіркове анкетування (228 учнів гім-
назії) з питань фізичної активності. 

Дослідженню фізичної підготовленості передува-
ла гігієнічна оцінка організації, режиму і умов прове-
дення занять з фізичного виховання учнів в різні пори 
навчального року в обох типах закладів, яка виявила 
їх ідентичність. Обидва заклади розташовані в типо-
вих приміщеннях, мають спортивні зали стандартної 
площі, на земельній ділянці обладнані спортивні май-
данчики. Встановлено, що заняття проводяться двічі 
на тиждень, в 70% випадків – в середині навчального 
дня, на 3-4-х уроках. Площа спортивних залів відпо-
відає кількості учнів, набір приміщень при спортив-
них залах є неповним, зокрема, відсутні роздягальні 
для учнів молодших класів, спортивні зали обладнані 
стаціонарно встановленим спортивним обладнанням, 
номенклатура якого дозволяє виконувати програму 
фізичного виховання, проте в спортивних залах від-
сутня штучна вентиляція, у  42% випадків організація 
повітряного режиму під час занять є незадовільною. 
Штучна освітленість спортивних залів є недостат-
ньою (у 100% випадків). В холодну пору навчального 
року мікрокліматичні умови не відповідають оптиму-
му. Обладнання спортивних майданчиків і їх площі 
не забезпечують в необхідному обсязі проведення за-
нять на відкритому повітрі. Викладачі фізичного ви-
ховання проводять заняття, дотримуючись вимог до їх 
структури і контролю фізичного стану учнів під час 
занять. Використовуються малі форми фізичного ви-
ховання – фізкультхвилинки (в молодших класах на 
3-4-х уроках, що складаються з 3-4-х вправ), рухливі 
ігри; проводяться організовані заняття в спортивній 
секції (баскетбол).

Результати досліджень.
Вивчення фізичної активності учнів гімназії свід-

чить, що ранкову зарядку виконують 21% учнів мо-
лодших, 13% – середніх і 11% – старших класів (сис-
тематично її виконують майже вдвічі менша кількість 
учнів), загартовуючі процедури регулярно виконують 
8-12% учнів. Тривалість перебування на свіжому по-
вітрі є низькою – 1,3±0,14 – 2,10±0,15 годин. Відпо-
чинок у 84% учнів – пасивний.

Представлені в табл. 1 результати вивчення за-
гального рівня фізичної підготовленості свідчать, що 
однаковий її рівень мають учні 1-го класу обох типів 
навчальних закладів. Починаючи з 2-го класу, учні 
гімназії демонструють нижчий загальний рівень фі-
зичної підготовленості, ніж учні ЗОШ, розбіжності 
сягають вірогідності у другому, третьому, шостому 
і сьомому класах, в інших – зберігається тенденція 
до відставання (t = 0,95-1,12). Слід зауважити, що і 
в учнів ЗОШ загальний рівень фізичної підготовле-
ності є досить низьким. Середньоарифметичні ве-
личини його на різних етапах навчання знаходяться 
на нижній межі задовільного (середнього) рівня;  в 
учнів гімназії середній бал загальної фізичної підго-
товленості є незадовільним і дещо перевищує межу 
незадовільного і задовільного рівнів лише в учнів 
п’ятого і одинадцятого класів. В динаміці навчання 
загальний бал в учнів гімназії не зростає (19,76±0,36 

у 1-му класі і 21,00±0,86 у 11-му класі, р>0,05), в учнів 
ЗОШ вірогідно (р<0,05) підвищується з 19,94±0,69 до 
22,95±1,33 балів.

В табл.2 наведена структура загального балу рівня 
фізичної підготовленості на різних етапах навчання як 
в гімназії так і в ЗОШ. З табл. 2 видно, що серед всієї 
сукупності обстежених учнів гімназії вірогідно часті-
ше зустрічаються учні з низьким рівнем (19,3±1,16% 
проти 10,5±1,11% в учнів ЗОШ, р<0,001), рідше – з ви-
соким рівнем (5,4±0,64% проти 9,2±1,06%, р<0,001). 
В гімназії частка осіб з середнім рівнем була меншою, 
ніж в контрольній групі (ЗОШ) (31,1±1,36% проти 
35,7±1,77%, р<0,05). В динаміці навчання в гімназії 
(при порівнянні молодших і старших класів) відбува-
ються негативні зміни в розподілі учнівського колек-
тиву за рівнями фізичної підготовленості: вірогідно 
зменшується частка учнів з середнім (з 36,4±3,02% до 
28,3±2,67%, р<0,05) і високим рівнем (з 6,9±1,61% до 
2,97±1,02%, р<0,01), збільшується – з низьким рівнем 
(з 8,7±1,8% до 21,8±2,47%, р<0,001). 

Результати тестування учнів гімназії з окремих 
Державних тестів фізичної підготовленості (табл.3) 
свідчать, що серед усієї сукупності (1148 учнів) най-
кращий показник виявлено з човникового бігу (розви-
ток спритності) – 3,86 бали;  подальші рангові місця 
займають наступні показники – піднімання в сід – 
3,27 бали, стрибок у довжину – 3,09 бали, згинання і 
розгинання в упорі – 2,93 бали, вис на зігнутих руках 
– 2,75 бали, біг на 1500 м (1000 м) – 2,11 бали, підні-
мання на перекладині – 2,01 бали. 

Тобто, лише для трьох з семи використаних по-
казників оцінка була на рівні задовільного результату, 
решта – незадовільні. Це свідчить про значне відста-
вання фізичної підготовленості учнів гімназії від віко-
вих нормативів, в окремих вікових групах з окремих 
показників це відставання сягає 1,5-2 роки.

Показники, які характеризують силову витрива-
лість, силу м'язів (черевних і спини), в динаміці на-
вчання зростають в незначній мірі (піднімання тулуба 
в сід – в межах 0,5 бала, вис на перекладині, згинання 
і розгинання рук в упорі – в учнів старших і молод-
ших класів бал аналогічний). Дещо більшою є сила 
м'язів верхніх кінцівок. Максимальна («вибухова») 
сила, оцінювана за показниками стрибків з місця, та-
кож несуттєво зростає (у межах 0,3 бала). Показники 
з бігу на 1500 м, які ілюструють динаміку загальної 
витривалості і аеробних можливостей організму, ви-
являють негативну динаміку (зменшення з 2,26±0,31 
балів у молодших класах до 1,62±0,23 балів у стар-
ших класах, р<0,001). Така ж тенденція змін показ-
ників човникового бігу, які характеризують загальну, 
кардіо-респіраторну і силову витривалість, аеробну 
продуктивність.

Характеризуючи рівень фізичної підготовленос-
ті учнів гімназії не тільки за системою в балах, але 
й за абсолютними величинами показників в окремих 
класах, можна стверджувати, що розвиток окремих 
фізичних якостей відбувається  по висхідній кривій, 
але гетерохронно. Це значною мірою пов'язано з ві-
домими закономірностями еволюції моторики [4,9]: 
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гетерохронний характер розвитку різних ланцюгів і 
систем морфології (структури) та функцій організму, 
які забезпечують реалізацію рухової активності; на-
явність періодів інтенсивного росту елементів систем 
рухів і їх неспівпадання з періодами прискореного 
розвитку структур; багаторівнева ритмічність розви-
тку систем моторики, їх елементів і структур; високий 
ступінь індивідуальності рухових проявів. Необхідно 
враховувати і гетерохронність морфологічного і функ-
ціонального розвитку популяції дітей та підлітків, 
пов'язаних з гетерохронністю біологічного дозрівання 
[15,19]. Як і слід було очікувати, виявляються не тіль-
ки вікові але й статеві відмінності показників – пере-
важно кращі у хлопчиків.

Висновки. 
Таким чином, дослідження фізичної підготовле-

ності учнів гімназії дозволяє стверджувати, що у пе-
реважної більшості їх за середньостатистичними ве-
личинами окремих використаних показників руховий 
розвиток відстає від паспортного віку на рік і більше. 
Це свідчить про недостатній розвиток силової, загаль-
ної і кардіо-респіраторної витривалості, анаеробної 
продуктивності.

Наші дані підтверджують точку зору [1] про те, 
що рейтинг фізичних якостей у програмах фізичного 
виховання повинен бути наступним: загальна витри-
валість, швидкісно-силові і силові якості, спритність; 
задача розвитку рухових навичок і вмінь повинна 
носити другорядний характер. Ми підтримуємо про-
позицію встановлення нормативів фізичної підготов-
леності, орієнтуючись на критерії «безпечного рівня» 
здоров'я, тобто таких рівнів розвитку фізичних якос-
тей, які перешкоджають формуванню захворювань.

Отримані дані також дають підставу вважати рі-
вень фізичної підготовленості одним з критеріїв стану 
фізичного здоров'я, який разом з медичними даними 
про наявність хронічних захворювань, функціональ-
них відхилень в стані окремих фізіологічних систем 
або фізичного розвитку повинен виступати одним 
з чинників індивідуалізації фізичного виховання в 
освітніх закладах нового типу з метою зміцнення 
здоров'я учнів.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичної підготов-
леності  учнів.
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Комплексна методика оцінки рівня здоров’я організму людини 
Міхеєнко О.І.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка Інститут фізичної культури 

Анотації:
Розглянуті найголовніші чинники, що 
визначають здоров’я (нездоров’я) 
організму людини. Подано дефіні-
цію поняття “здоров’я”. Встановле-
но, що здоров’я людини є складною 
багатокомпонентною структурою, 
тому найбільшу ефективність оздо-
ровчого впливу може забезпечити 
комплекс засобів, спрямованих на 
оздоровлення як соматичної, так 
і психічної сфер життєдіяльності 
людини. Визначено показники, що 
інтегрально відображають функ-
ціональний стан всього організму. 
Запропонована авторська методи-
ка, яка дозволяє не лише оцінити 
рівень здоров’я організму людини, 
але й орієнтує пересічного індивіда 
на застосування широкого спектру 
різних засобів оздоровлення. 

Михеенко А.И. Комплексная методика 
оценки уровня здоровья организма че-
ловека. Рассмотрены основные факторы, 
определяющие здоровье (нездоровье) ор-
ганизма человека. Подана дефиниция поня-
тия “здоровья”. Установлено, что здоровье 
человека является сложной многокомпо-
нентной структурой, поэтому наибольшую 
эффективность оздоровительного влия-
ния может обеспечить комплекс средств, 
направленных на оздоровление как сома-
тической, так и психической сфер жизне-
деятельности человека. Определены по-
казатели, которые интегрально отражают 
функциональное состояние всего организма. 
Предложена авторская методика, которая 
позволяет не только оценить уровень здо-
ровья организма человека, но и ориентирует 
рядового индивида на применение широкого 
спектра разных средств оздоровления. 

Mikheenko О.І. Complex method 
of a health level estimation in 
a man’s organism. Basic factors 
determining the health (or illness) in 
a man’s organism are considered. 
The term “health” is given. It is said 
that a man’s health is a composed 
multicomponent structure, therefore the 
most efficiency of the healthy influence 
can be provided by the complex of the 
facilities directed on making healthy 
both somatic and psychical spheres of 
a man’s vital functions. Indexes, which 
reflect integrally functional condition of 
the whole organism are determined. 
An author’s method is offered which 
lets not only calculate the health level 
of a man’s organism, but orientate 
an ordinary individuum to use a wide 
spectrum of different healthy means. 

Ключові слова:
показники здоров’я, комплексний 
підхід, оцінка рівня здоров’я.

показатели здоровья, комплексный подход, 
оценка уровня здоровья. 

health of indexes, complex approach, 
estimation of health level. 

Вступ.1

Успішність оздоровлення людини значною мірою 
залежить від розуміння сутності здоров’я, чинників і 
процесів, які формують цей стан. Конкретизація сут-
ності індивідуального здоров’я дозволить розв’язати 
питання про шляхи та можливості оздоровлення 
людини. У науковому обігу існує широкий спектр 
тлумачень. На сьогодні нараховується понад триста 
дефініцій здоров’я, автори яких використовують най-
різноманітніші критерії, що, на їх думку, характери-
зують сутність здоров’я. Таке різноманіття визначень 
свідчить про відсутність єдиного підходу до цієї про-
блеми. Безуспішність спроб дійти згоди пояснюється 
тим, що здоров’я людини є складною понятійною кон-
струкцією, тому досить важко стисло й однозначно 
виокремити її багатогранні аспекти. Здоров’я було і 
залишається феноменом, який сучасними дослідника-
ми розглядається з різних позицій [1, 2, 3]. 

Неодноразові спроби “виміряти” здоров’я наштов-
хувалися на складність феномену людини. З огляду на 
існування широкого спектру найрізноманітніших про-
явів здоров’я сьогодні запропоновано досить велику 
кількість методик для оцінки здоров’я індивіда. Згід-
но з концепцією фізичного (соматичного) здоров’я, 
найбільш важливим чинником, що його визначає, є рі-
вень максимального споживання кисню (МСК), тобто 
аеробних можливостей організму, від яких залежать 
життєздатність, захворюваність, тривалість життя лю-
дини й ін. Цей інтегральний показник характеризує 
стан серцево-судинної та дихальної систем, функцій 
метаболізму та ступінь життєдіяльності організму в 
цілому. Протягом останніх десятиріч показник МСК 
став майже універсальним завдяки своїй дуже високій 
кореляції з фізичним станом людини [2, 6]. 

Одним із найбільш інформативних і прийнятних 
з точки зору практичного використання вважається 
метод експрес-оцінки, коли рівень здоров’я визнача-
ють шляхом переведення кількісних показників, що 
© Міхеєнко О.І., 2011

характеризують функціонування найбільш важливих 
систем життєзабезпечення у бали і, відповідно, рівень 
здоров’я. Кількість таких показників коливається від 
4–5 до 16 і більше, серед яких можуть бути рівень хо-
лестерину в крові, кислотність шлункового соку тощо. 
Однак чим більше показників ураховується, тим вища 
ймовірність того, що останні дублюватимуть один од-
ного. Це зумовлено тим, що всі наведені показники 
значною мірою взаємопов’язані, як, зрештою, й усе 
в організмі. Наприклад, зі збільшенням стажу занять 
оздоровчим бігом, плаванням чи іншим аеробним 
тренуванням, крім покращання результатів у тестах 
на витривалість, відзначається зниження частоти сер-
цевих скорочень, підвищення життєвого показника 
внаслідок зниження ваги тіла та збільшення життєвої 
ємкості легень, нормалізація рівня холестерину, зни-
ження артеріального тиску тощо. 

Така методика визначення рівня здоров’я є до-
статньо інформативною і може бути використана в 
оздоровчих центрах, поліклініках, фізкультурних дис-
пансерах. Однак треба усвідомлювати, що визначення 
рівня здоров’я за допомогою методу експрес-оцінки – 
це лише скромна спроба відобразити такий складний 
феномен, як здоров’я людини, мовою математики, 
обмеживши його вузькими рамками арифметичних 
формул. Математика, звичайно, є універсальною мо-
вою будь-якої науки, але не слід забувати, що навіть 
найпростіші явища природи можуть бути набагато 
складнішими за наші схеми, графіки, гістограми. Іс-
нує значний ризик суттєвого викривлення уявлення 
про загальну картину процесів, що відбуваються, 
якщо частину інформації розглядати поза контекстом. 
Організм людини є цілісною, надзвичайно складною і 
багатогранною біоенергоінформаційною системою, в 
якій постійно відбувається колосальна кількість най-
різноманітніших, іноді діаметрально протилежних 
процесів, тому спроби зробити людський організм 
об’єктом вправлянь в арифметиці неприпустимі. 
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Крім того, існуючі на сьогодні методи експрес-
оцінки мають суттєві недоліки, оскільки враховують 
показники, які залежать переважно від рівня розви-
тку фізичних якостей. Таким чином, розробники цих 
методів шлях досягнення здоров’я вбачають лише у 
застосуванні засобів фізичної культури і, свідомо чи 
несвідомо, орієнтують пересічного індивіда тільки на 
заняття фізичними вправами. Не можна заперечува-
ти, що рухова активність є дуже важливим чинником 
здоров’я, однак спроби виокремити його як домінант-
ний фактор забезпечення здоров’я призводять до того, 
що фактично ігноруються інші ознаки здоров’я і, від-
повідно, засоби оздоровлення, які є не менш важли-
вими. Ураховуючи викладене, ми пропонуємо дещо 
інший підхід до розв’язання даної проблеми. 

Дослідження виконувалося за планом НДР кафе-
дри здоров’я людини та фізичної реабілітації Інститу-
ту фізичної культури Сумського державного педаго-
гічного університету ім. А.С. Макаренка згідно теми 
“Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 
проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корекцій-
ної педагогіки” (№ 0107U002826). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження: розробити й обґрунтувати 

методику оцінки здоров’я індивіда із залученням ши-
рокого спектра найсуттєвіших ознак, яка дозволить 
оцінювати стан здоров’я людини, враховуючи всю 
складність і багатогранність прояву цього феномену. 

Завдання дослідження: проаналізувати чинники фор-
мування здоров’я людини; сформулювати дефініцію по-
няття “здоров’я”; визначити показники, що інтегрально 
відображають функціональний стан всього організму.  

Методи дослідження: аналіз та узагальнення да-
них науково-методичної літератури, педагогічний екс-
перимент, валеологічний моніторинг. 

Результати дослідження. 
Ще за часів сивої давнини лікарям було зрозумі-

ло, що для стійкого оздоровлення необхідно створити 
такі умови, за яких організм як система, здатна до са-
морегулювання і самовідновлення, самостійно зможе 
нормалізувати функції органів та систем, активізувати 
відновлення тканин і таким чином подолати недугу. 
Організм сам прагне до гармонії та рівноваги, треба 
тільки йому в цьому допомогти. В організмі людини 
приховані неймовірно потужні внутрішні творчі сили, 
які підтримують здоров’я. Вони загоюють рани, зро-
щують зламані кістки і за сприятливих умов можуть 
зцілити і/або створити все, що завгодно. Цілющі сили 
не можуть ефективно діяти, доки причина, яка викли-
кала проблему, не буде усунута. Усуваючи причину 
хвороби, звільняємося і від самої недуги, характер 
якої не має значення. 

В основі здоров’я лежить принцип взаємодії та 
взаємозалежності кожної клітини, тканини, органу, 
системи органів. В організмі людини немає ізольо-
ваних підсистем, усі клітини, органи і системи при-
стосовані одна до одної та діють узгоджено. Якщо 
фізичні функції організму правильно взаємодіють, 
значить, існує гармонія у злагодженій роботі інфор-
маційної структури і всіх клітин фізичного тіла. Саме 
такий стан визначає здоров’я. Це не тільки відсутність 
зовнішніх проявів хвороби, але й стан внутрішньої та 

зовнішньої гармонії, коли структура організму без-
конфліктна і функціонує в оптимальному режимі. Ре-
зультатом інформаційного збою є відсутність гармонії 
або, простіше кажучи, хвороба. Враховуючи зазначе-
не, поняття “хвороба” можна використовувати тільки 
в однині, так само, як і поняття “здоров’я”. І хвороба, 
і здоров’я – явища, пов’язані зі станом людини в ці-
лому, а не окремих органів і частин тіла. Симптом є 
сигналом, який говорить про порушення балансу вну-
трішніх душевних сил. При цьому безглуздо лікувати 
окремий хворий орган, конкретну “хворобу”. Треба 
оздоровлювати весь організм у цілому, інтегративно. 

Здоров’я не дається на все життя, не є постійним і 
незмінним – воно потребує постійної уваги. У живо-
му організмі безперервно відбуваються синтез і розпад 
речовин, атомний склад нашого тіла постійно оновлю-
ється. Сьогодні наука експериментально доводить про-
цес самооновлення за допомогою методики так званих 
мічених атомів. Нефахівцеві важко уявити, як швидко 
це відбувається. Деякі автори твердять навіть про “ме-
таболічний вихор” обмінних процесів у живій матерії. 
Частина клітин постійно відмирає, а їхнє місце займа-
ють мільярди нових. Хоча зовнішньо людина не змі-
нюється, однак насправді організм схожий на будинок, 
у якому старі цеглини постійно заміняються на нові. 
Ці процеси, перебуваючи у стані відносної рівноваги, 
забезпечують життєві функції та відновлення енерге-
тичних і структурних ресурсів організму. Подразники 
зовнішнього і внутрішнього середовища можуть поси-
лювати чи гальмувати певні процеси життєдіяльності, 
зумовлюючи зміну рівноваги між ними. В організмі 
людини постійно має зберігатися “цілюща гармонія”. 

Для знаходження більш точного визначення 
здоров’я доцільно проаналізувати різні формулю-
вання. Творчо-критичне осмислення найважливіших 
ознак, які використовували автори дефініцій здоров’я, 
дозволяє запропонувати таке визначення: здоров’я – 
динамічний стан життєдіяльності людини, який ви-
значається: здатністю організму до саморегуляції, 
підтримання гомеостазу, самозбереження та само-
вдосконалення соматичного і психічного статусу за 
оптимальної та гармонійної взаємодії всіх клітин, 
органів і систем фізичного тіла; адекватним і гармо-
нійним інформаційним, енергетичним, речовинним 
обміном між організмом людини і природою (довкіл-
лям), між людиною і суспільством; можливостями 
резервно-компенсаторних механізмів; рівнем вико-
нання біологічних та соціальних функцій.

Здоров’я є складним динамічним процесом, який 
тісно пов’язаний зі способом життя людини. За дани-
ми сучасних досліджень, проведених найбільш авто-
ритетними науковими центрами різних країн, здоров’я 
людини приблизно на 8–10% залежить від медицини, 
на 15–20% – від стану довкілля (екологічного факто-
ру), на 18–20% – від біологічних факторів (спадковос-
ті), вирішальним же чинником є спосіб життя людини 
(близько 50–58%). Брак рухової активності, непра-
вильне харчування, емоційна неврівноваженість, за-
йва вага, надмірне вживання пігулок, шкідливі звич-
ки, несприятливі екологічні чинники, умови праці 
тощо змушують організм усе більше і більше задіюва-
ти адаптаційно-компенсаторні механізми, витрачаючи 
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при цьому свої життєві сили. Недотримання правил і 
норм здорового способу життя стає причиною забруд-
нення внутрішнього середовища організму, що також 
є одним з головних факторів зниження рівня здоров’я. 
У результаті спочатку виникають незначні відхилення, 
потім людина регулярно хворіє, а згодом з’являються 
серйозні розлади в стані здоров’я. 

Рухова активність – один із найважливіших чинни-
ків здоров’я. Малорухливий спосіб життя негативно 
впливає на здоров’я: зменшується маса клітин, потуж-
ність їх функціонування, якість засвоєння харчових 
речовин, газообмін і т. ін. Рух – основний зовнішній 
вияв діяльності й разом із тим важливий фактор як фі-
зичного, так і психічного розвитку організму. Фізичні 
вправи не тільки розвивають фізичні якості, забезпечу-
ючи довготривалу фізичну дієздатність, а й сприяють 
лікуванню будь-яких органів і систем організму. Саме 
недостатня рухова активність (гіподинамія) сьогодні 
є однією з головних причин низки тяжких хронічних 
захворювань внутрішніх органів, порушення обміну 
речовин, погіршення психічного стану людини. Але 
й занадто високий рівень фізичного навантаження 
(гіпердинамія), характерний для висококваліфікова-
них спортсменів, також може зашкодити здоров’ю [4]. 
Гіпердинамія, стимулюючи процеси обміну речовин, 
зумовлює необхідність споживання великої кількості 
їжі, перенапружує організм, прискорює в ньому про-
цеси старіння, скорочує тривалість життя, тому не має 
нічого спільного зі здоров’ям. Існує універсальний за-
кон доцільності й відповідності, згідно з яким надмір-
на стимуляція згубна, недостатня – також. Життєді-
яльність організму забезпечують гармонія і рівновага 
різноманітних процесів та впливів. Найкращій функ-
ціональній пристосованості організму відповідають 
оптимальні (не низькі і не високі) показники артері-
ального тиску, маси тіла, навіть рівня холестерину в 
крові тощо. Підтримання здоров’я на належному рівні 
вимагає оптимальної рухової активності. 

Утім, фізичне тренування при однобічному засто-
суванні не може повністю нейтралізувати або ком-
пенсувати вплив різноманітних негативних чинників 
і значно втрачає свою ефективність, якщо разом із 
фізичними вправами не використовується такий по-
тужний фактор оздоровлення, як оздоровче харчу-
вання [7]. Сьогодні відомо, що виникнення серцево-
судинних захворювань і злоякісних пухлин значною 
мірою зумовлено саме неправильним харчуванням. 
Крім забезпечення організму поживними речовинами, 
харчування виконує багато інших важливих функцій. 
Наприклад, пристосовує організм до певних кліма-
тичних умов, забезпечує імунітет. 

Причиною виникнення багатьох захворювань є 
спільна дія на клітини організму токсинів, шкідливих 
бактерій та метаболітів. Різноманітні паразити по-
вільно, непомітно, але неухильно руйнують здоров’я 
людини. Усе починається з дріб’язкових проблем зі 
здоров’ям, а закінчується, на думку медиків, “невилі-
ковними” хворобами. Накопичення токсичних речовин 
усередині організму через незадовільний стан довкілля, 
неправильне харчування, шкідливі звички призводить 
до забруднення внутрішнього середовища організму і, 
як наслідок, розладу функціонального стану, погіршен-

ня якості життя людини та інвалідності. Забруднення 
організму відбувається так поступово і непомітно, що 
про нього людина навіть не підозрює. Першою ознакою 
такого забруднення є майже постійне відчуття втоми. 
Різноманітні методи очищення організму в поєднанні 
з фізичними вправами та дієтотерапією підвищують 
імунітет, функціональний потенціал організму та спри-
яють його загальному оздоровленню. Детоксикація ор-
ганізму людини є предметом уваги багатьох сучасних 
оздоровчих методик і систем [8]. 

Потужним чинником, який здатен як зцілювати, 
так і руйнувати організм людини, є психоемоційна 
активність. Будь-яка думка породжує емоцію, і жодна 
емоція не минає так, кожна залишає свій маленький 
невидимий відбиток в організмі людини. Емоції необ-
хідні людині, оскільки вони регулюють її самопочуття 
та функціональний стан. Дефіцит емоцій знижує ак-
тивність центральної нервової системи і стає причи-
ною зниження працездатності. Надмірна емоційність 
здатна викликати нервово-психічне перенапруження і 
зрив вищої нервової діяльності. Оптимальне емоційне 
збудження – умова готовності до будь-якої діяльності 
та її сприятливого для здоров’я здійснення. Будь-яка 
емоція супроводжується виділенням певних гормонів, 
тобто наші думки перетворюються на хімічні речови-
ни та реакції, які впливають на процеси в організмі 
– позитивно або негативно. Депресія, апатія, бездіяль-
ність чи пасивність пригнічують центральну нервову 
систему, погіршуючи стан здоров’я. Не даремно пси-
хологи депресію називають “душевною застудою”. 
Вона може спровокувати будь-яку хворобу. І, навпаки, 
активна діяльність та позитивні емоції сприяють про-
цесу оздоровлення. Більшість психотерапевтів причи-
ни всіх соматичних захворювань вбачає у порушенні 
психіки людини і будь-яку хворобу розглядає як “мову 
психічної діяльності”. Хвороба ніколи не виникає з 
абсолютної та виключної причини зовнішнього шкід-
ливого впливу й обов’язково спирається на співучасть 
суб’єкта у створенні своєї хвороби. Тоді навіть най-
кращий лікар не зможе взяти гору над інтенціональ-
ністю суб’єкта, який потурає своїй хворобі. Людина 
скаржиться на свою хворобу, але глибоко в душі не 
бажає одужання, адже це позбавить її звичного спо-
собу життя, до якого вона пристосувалася і отримує 
певні “дивіденди”. Неспроможність медицини по-
части зумовлена тим, що її заходи наштовхуються на 
суб’єктивні наміри пацієнта, який використовує хво-
робу як засіб досягнення певної мети, відомої, свідо-
мо чи несвідомо, тільки йому самому [5, 10]. 

Велике значення для здоров’я й активного дов-
голіття має творча праця, яка стимулює центральну 
нервову систему, створює оптимістичний, радісний 
настрій. Мозок, як і м’язи, потребує навантаження в 
будь-якому віці. Якщо людина постійно займається 
монотонною працею, від якої не отримує задоволен-
ня, вкрай важливо компенсувати її творчими заняття-
ми у вільний час. Творчість – потужне джерело щас-
тя, радості й енергії. До рівня творчості підноситься 
все, що людина робить із задоволенням, натхненням і 
любов’ю, навіть найпростіша і груба праця. 

Крім охарактеризованих вище факторів, ефек-
тивність оздоровчого впливу комплексу заходів ви-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

96

значається духовним рівнем розвитку особистості, 
морально-вольовими та ціннісно-мотиваційними на-
становами людини. Ці показники сьогодні є найменш 
розробленими як у теоретичному, так і в практичному 
плані, однак саме вони є одними з головних (якщо не 
сказати більше – головними) у розв’язанні проблеми 
оздоровлення людини. Проблемі духовності й духовно-
го зцілення сьогодні приділяється особлива увага. Усе 
частіше вчені отримують докази того, що існує залеж-
ність між духовністю і фізичним здоров’ям, між дум-
ками людини та її долею. Рівень духовного розвитку 
людини, впливаючи на її характер і спосіб мислення, а 
далі – на інформаційно-енергетичні структури, визна-
чає фізіологічні функції організму [11]. Думки людини 
створюють унікальне біоенергетичне поле, яке пере-
шкоджає розвитку хвороби або, навпаки, спричиняє 
певне захворювання. Доки не зміняться окремі риси 
характеру, психоемоційні особливості, ставлення до 
людей і довкілля, погляди на життя, годі сподіватися 
на одужання. Якщо моральні якості не зазнають змін, 
а лікування відбуватиметься лише із застосуванням 
сильнодіючих засобів, хвороба залишиться на рівні 
свідомості й знову повернеться, тільки-но закінчиться 
дія ліків. Отже, без високої моральності й духовності 
не може бути повноцінного здоров’я. 

Таким чином, наявність тісного взаємозв’язку пси-
хічної та соматичної складової людського організму 
дозволяє стверджувати, що впливати на діяльність ор-
ганізму необхідно як з боку тілесності (фізичні вправи, 
харчування, очищення, загартування тощо), так і з боку 
свідомості та психіки (орієнтація на духовні цінності, 
піднесений настрій, позитивні емоції, образно-вольові 
настрої, аутотренінг, молитва, медитація тощо). Певні 
емоції впливають на відповідні фізіологічні процеси в 
організмі, і, навпаки, певні фізіологічні процеси викли-
кають відповідний настрій та емоції. 

Звичайно, різноманіття факторів здорового спо-
собу життя, які вивчає наука про здоров’я, не обмеж-
ується тільки окресленими вище напрямами впливу 
на організм. На загальний стан здоров’я у певній сис-
темі причиннєво-наслідкових взаємозв’язків вплива-
ють найрізноманітніші фактори, а саме: умови праці 
та відпочинку індивіда, дотримання певного ритму 
сну і неспання; коло спілкування (наявність чи від-
сутність прикладу здорового способу життя), сімейні 
та сексуальні стосунки, якість житла, побутові умо-
ви; дотримання біоритмологічних факторів; вплив 
соціально-економічної й екологічної ситуацій; рівень 
сформованості загальної культури та розвитку інте-
лектуальних здібностей і багато інших чинників, які 
постійно вивчаються й уточнюються дослідним шля-
хом паралельно з розвитком наук про людину. Однак 
найбільш суттєвими, можливо навіть стратегічними, 
факторами впливу на життєдіяльність організму, його 
психофізіологічні функції, що визначають здоров’я 
(нездоров’я) людини, слід вважати розглянуті вище 
напрями оздоровлення. Дані наукових досліджень 
свідчать, що саме їх ігнорування найчастіше викликає 
розлади психофізіологічної сфери, які, у свою чергу, 
спричинюють розвиток різноманітних вад. Згідно з 
численними дослідженнями, проведеними в різних 
країнах, розподіл окремих чинників способу життя 

та деяких інших причин за ступенем впливу на захво-
рюваність і тривалість життя населення є приблизно 
таким: харчування – 25%, куріння – 25%, рухова ак-
тивність – 22%, надмірне вживання алкоголю – 10%, 
інфекційні захворювання – 7%, вплив токсичних ре-
човин, необґрунтоване і надмірне вживання медика-
ментів – 6%, венеричні захворювання – 2,5%, дорож-
ній травматизм – 1,5%, вогнепальна зброя – 1% [9]. 

Здоровий спосіб життя не можна розглядати як 
щось постійне, непорушне і догматичне. Здійсню-
ючи контроль і самоконтроль, слід вносити зміни у 
свій спосіб життя: збільшувати чи зменшувати ін-
тенсивність фізичного навантаження, змінювати ді-
єту, вилучати одні елементи способу життя і впрова-
джувати інші, удосконалювати перевірені. Здоровий 
спосіб життя – це не одноразова процедура. Шлях до 
здоров’я передбачає неквапливу, вдумливу і система-
тичну працю протягом усього життя людини. Залеж-
но від способу життя можна постійно підвищувати 
(знижувати) рівень здоров’я, відмовляючись, перш за 
все, від шкідливих звичок, змінюючи режим та якість 
харчування, доводячи фізичне навантаження до опти-
мального рівня, розширюючи елементи загартову-
вання, застосовуючи процедури очищення організму, 
контролюючи свою психоемоційну активність тощо. 
Усе це поєднується із наявністю внутрішньої, усві-
домленої потреби, що й реалізується на практиці.

Організм людини є складною відкритою біосисте-
мою, яка постійно взаємодіє з природою (навколишнім 
середовищем) і суспільством, здійснюючи обмін інфор-
мацією, енергією і речовиною. Якість і гармонійність 
такого обміну визначають і обумовлюють здоров’я 
людини. Розглянувши механізми, які забезпечують 
нормальну життєдіяльність людини, можна визначи-
ти найважливіші складові (чинники, органи, системи 
та їх функції), які впливають на організм і визначають 
здоров’я людини. Серед таких складових слід виокре-
мити: свідомість (психоемоційну активність), дихання 
і кровообіг, харчування і травлення, шкіру, опорно-
руховий апарат і фізичні якості, імунітет і наявність 
хронічних захворювань. Хоча спектр зазначених скла-
дових досить обмежений, але він охоплює найважли-
віші механізми життєзабезпечення організму людини, 
характеристика яких інтегрально відображає здоров’я 
майже кожної клітини організму і дозволяє об’єктивно 
оцінити стан здоров’я людини. Якісні оцінки зазначе-
них складових у різних людей суттєво відрізняються 
залежно від стану здоров’я. Це дає можливість розріз-
няти ознаки здорової та нездорової людини. 

Свідомість. Тісний взаємозв’язок психіки і фізі-
ологічних виявів дозволяє визначити стан здоров’я 
чи нездоров’я людини шляхом оцінки її настрою, 
думок та емоцій. Не існує такого психоемоційного 
стану, який би не супроводжувався  фізичними про-
цесами, що змінюють фізіологічні константи організ-
му. Конструктивні, оптимістичні думки через певний 
час (унаслідок певної тілесної інертності) зміцнюють 
людину; негативні, навпаки, руйнують її. Піднесений 
настрій – ознака здоров’я. “Весела думка – половина 
здоров’я”, – говорили наші предки. Поганий настрій 
свідчить про незадовільний душевний стан, який зго-
дом породжує хвороби тіла. У довгожителів Абхазії є 
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такий вислів: “Якщо ти абсолютно здоровий, тебе все 
повинно радувати, якщо ти сердишся – ти захворів”. 

Сучасними дослідженнями з’ясовано, що 
суб’єктивна оцінка здоров’я і відчуття благополуч-
чя тісніше взаємопов’язані, ніж навіть об’єктивний 
стан здоров’я і благополуччя. Веселі, оптимістично 
налаштовані люди не тільки почуваються значно здо-
ровішими, але і є такими насправді. Виявляється, іс-
нує тісний взаємозв’язок між суб’єктивною оцінкою 
здоров’я і багатьма об’єктивними показниками ста-
ну організму: достовірний взаємозв’язок існує між 
самооцінкою здоров’я і такими загальноклінічними 
показниками, як артеріальний тиск, гострота слуху, 
маса тіла, а також даними психометричних тестів, які 
відображають пізнавальні функції мозку і патологічні 
зміни вищої нервової діяльності. 

Програма розвитку організму змінюється під дією 
різноманітних чинників, але найбільш потужним 
джерелом інформаційного впливу є сама людина, її 
думки, переконання, звички. Думка, впливаючи на 
інформаційно-енергетичні структури, змінює стан ор-
ганізму і здатна корегувати програму життя людини. 
Саме тому говорять: які думки (який інформаційний 
простір), така й людина та стан її організму. Кожен 
особисто створює своє життя, своє щастя і нещастя, 
своє здоров’я і нездоров’я власними думками. 

Здоровій людині притаманні життєрадісність, урів-
новаженість, задоволеність життям, гарна пам'ять, 
швидке мислення, допитливість, прагнення до пізнання 
себе і навколишнього світу, доброзичливість, толерант-
ність, терплячість. Екстремальні ситуації така людина 
сприймає тверезо, розумно, без зайвих емоцій. 

Нездорова свідомість відрізняється пригніченим 
станом, сильним хвилюванням, нав’язливими думками, 
негативними емоціями (злість, заздрість, ненависть, 
страх, песимізм), відчуттям втоми та байдужістю до 
життя. Така людина постійно відчуває незадоволення, 
стає дратівливою через дрібниці, будь-яка подія викли-
кає в неї стрес з яскравим емоційним забарвленням. 

Дихання і кровообіг. Для здорової людини нор-
мою є 5–8 дихальних циклів за хвилину (чим їх мен-
ше, тим здоровіша людина). Час затримки дихання 
після середнього видиху дорівнює 60 с і більше. Час-
тота серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою стано-
вить близько 60–70 скор./хв, артеріальний тиск (АТ) 
– (110–120)/(70–80) мм рт. ст. 

Про незадовільний стан здоров’я свідчать такі по-
казники: дихання – значно більше восьми дихальних 
циклів за хвилину, а затримка дихання після середньо-
го видиху – значно менше ніж 60 с; частота серцевих 
скорочень у стані спокою – значно більше 70 скор./хв; 
АТ – або значно вищий, або значно нижчий за норму. 

Однак недостатньо вимірювати показники регуля-
торних систем лише в стані спокою. Для визначення 
функціонального резерву організму з метою регламен-
тації навантажень і прогнозування ймовірних наслідків 
проводять функціональне тестування. Існує багато різ-
них функціональних проб із навантаженням, застосу-
вання яких дозволяє отримати більше інформації про 
стан серцево-судинної системи, краще оцінити резерви 
організму і вчасно відкоригувати програму оздоровлен-
ня. Ми з цією метою використовували пробу Руф’є. 

Артеріальний тиск є важливим показником, що 
характеризує надійність серцево-судинної системи. З 
погляду медичної практики вважається нормою, коли 
АТ збільшується з віком людини, проте обстеження 
осіб старших вікових груп, які займаються фізичними 
вправами і дотримуються правил здорового способу 
життя довели, що їх АТ вимірюється, як правило, у 
межах (115–125)/(75–80) мм рт. ст. Нормалізувати ар-
теріальний тиск на початкових стадіях гіпертонії чи 
гіпотонії можна за допомогою певного виду вправ: 
силові і швидкісно-силові вправи підвищують АТ, а 
малоінтенсивні циклічні – знижують. 

Одним із найважливіших засобів контролю жит-
тєздатності організму є життєвий показник, який 
визначається шляхом ділення життєвої ємності ле-
гень (ЖЄЛ) на масу тіла. Відомо, що надмірна вага 
є причиною виникнення різних розладів організму, 
зменшує тривалість життя людини. Встановлено за-
лежність між ЖЄЛ і працездатністю, витривалістю та 
стійкістю організму до хвороб. Нижня межа життєво-
го показника, за якою різко зростає ризик виникнення 
захворювань, становить: для чоловіків – 55 мл/кг, для 
жінок – 45 мл/кг. У разі регулярних занять оздоров-
чим фізичним тренуванням цей показник навіть у 60-
річних осіб може перевищувати 70 мл/кг для чоловіків 
і 60 мл/кг для жінок, тобто з віком, у міру зростання 
тренованості, життєвий показник не зменшується, як 
це відбувається за пасивного способу життя, а стабілі-
зується або збільшується. 

Харчування і травлення. Спосіб харчування є до-
сить інформативним показником стану здоров’я, оскіль-
ки тісно пов’язаний із психоемоційною сферою. Дехто 
може їсти, щоб заспокоїтись, знічев’я або задля емоцій-
ної насолоди. Бажання щось скуштувати часто виникає 
внаслідок психоемоційної неврівноваженості та неза-
доволеності. Якщо людина не може отримати ззовні 
того почуття чи уваги, яких вона потребує, і, якщо вона 
сама не здатна створити у свідомості внутрішню рів-
новагу, вона вдається до останнього засобу – штучних 
стимуляторів фізичного світу (алкоголь, наркотики, со-
лодощі, секс тощо). Ці засоби дають необхідну енергію 
задоволення і тимчасово втамовують відчуття порож-
нечі та болю, але не усувають глибокі причини психое-
моційного характеру. Часто ми їмо не тільки корисне й 
потрібне для фізичного тіла, але й те, що шкодить йому, 
хоча знаємо, що це шкодить. Іноді люди їдять тому, що 
нещасливі, з нудьги, для зняття стресу чи напруження. 
Тільки зміна стану свідомості та способу мислення 
здатні по-справжньому відновити стан рівноваги і гар-
монії та, відповідно, суттєво вплинути і на поведінку, і 
на спосіб харчування. Психоемоційна врівноваженість 
дозволяє гармонійно й вільно циркулювати енергії в 
організмі. За таких умов для задоволення своїх потреб 
людині достатньо невеликої кількості їжі. 

Здорова людина задовольняється невеликою кіль-
кістю смачної натуральної їжі, споживаючи її не час-
тіше трьох разів на день, не переїдає (встає з-за столу 
до того, як з’явиться відчуття ситості). 

Хоча дефекація є кінцевим етапом процесу трав-
лення, але екскременти надають важливу інформацію 
про стан травної системи і процес травлення. Про 
гарне функціонування травної системи і правильне 
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харчування свідчать: швидке і легке випорожнення не 
рідше одного разу на день, тривалість дефекації у 4–5 
разів менша, ніж сечовипускання; калові маси, що не 
залишають слідів на емалі унітазу, без неприємного 
запаху і мають вигляд “ковбаски” напівм’якої консис-
тенції, на початку щільнішої, а в кінці більш м’якої. 
Це пояснюється більшим зневодненням початкової ді-
лянки калових мас, ніж кінцевої, і вказує на нормальне 
всотування води в товстому кишечнику. Відсутність 
неприємного запаху і неперетравлених шматочків їжі 
вказує на наявність правильної мікрофлори. 

Відхиленням від норми є: прийом їжі частіше, ніж 
три рази на добу і тим більше за відсутності відчуття 
голоду; споживання великої кількості термічно обро-
блених або неприродних продуктів; бажання поспати 
після їжі. Усе це говорить про споживання надмірної 
кількості їжі. Ознаками незадовільного функціону-
вання травної системи є ускладнене випорожнення 
або його відсутність протягом доби, тверді або рідкі 
калові маси, а тим більше наявність у них слизу чи 
якихось інших виділень. 

Шкіра. Унікальним органом, завдяки якому здій-
снюється зв’язок організму з довкіллям, є шкіра. Вона 
захищає, регулює температуру тіла, дихає, може по-
глинати і виділяти речовини, енергію тощо. Як зазна-
чав О.С. Залманов, шкіра є своєрідним периферійним 
мозком, який сприймає вплив навколишнього середо-
вища, передає отриману інформацію далі до головно-
го мозку, який, у свою чергу, скеровує внутрішні орга-
ни на максимальне пристосування до умов довкілля. 
Таким чином, шкіра пов’язана з усіма внутрішніми 
органами: впливаючи на певні ділянки шкіри, можна 
цілеспрямовано впливати на внутрішні органи. Існує і 
зворотний зв’язок, коли негаразди внутрішніх органів 
позначаються на шкірі. Цей зв’язок добре ілюструє 
стародавня мудрість: “Хвороби шкіри лікують у киш-
ках”. Як правило, хвороба шкіри – це виверження ток-
сичного вмісту із середини назовні і намагання орга-
нізму через шкіру звільнитися від отруйних речовин, 
коли через тотальне забруднення кишечник та нирки 
вже не можуть впоратися із функцією виділення. Стан 
шкіри тісно пов’язаний із роботою імунної та нерво-
вої системи. Деякі хвороби шкіри, наприклад псоріаз, 
вітиліго, можуть бути наслідком зниження імунітету 
через нервові розлади та ураження шкіри паразитами 
і грибами, які спричиняють дефекти шкіри, свербіж, а 
на рівні психіки – комплекс меншовартості. 

Зважаючи на зазначене, шкіру можна назвати 
“дзеркалом” здоров’я організму. Про здоров’я свід-
чать чиста, красива, еластична, без різних вад і непри-
ємних запахів шкіра, а також належна теплорегуляція. 
Про незадовільний стан здоров’я свідчить нездорова 
землисто-сірого кольору, в’яла, із синцями або міш-
ками під очима, пронизана червоними прожилками, 
масна або суха в тріщинах, з вуграми, прищами та не-
приємним запахом шкіра. 

Опорно-руховий апарат і фізичні якості. Тілесна 
краса людини обумовлена найкращим функціональ-
ним пристосуванням до навколишнього середовища. 
Однакові на зріст люди можуть мати різні пропорції 
тіла. Наприклад, один має завеликий живіт; в іншого 
– широкий таз і вузькі плечі; у когось – міцна  груд-

на клітка, а ноги тонкі. Але навіть маючи чудову бу-
дову тіла, найкращий зріст і вагу, можна сформувати 
небезпечні для здоров’я звички рухатися, сидіти чи 
стояти. Для цього достатньо набути неправильної по-
стави – згорбитися, випнути живіт, перекривитися. 
Багато людей звикло сутулитися, їх м’язи і зв’язки 
стають надто слабкими, щоб підтримувати хребет у 
правильному положенні. У результаті окремі хребці 
зміщуються один відносно одного і виникають підви-
вихи хребта. Будь-яке порушення хребта може нега-
тивно позначитися на стані інших частин тіла, а також 
призвести до дисгармонії між фізичним і психічним 
станом. Загальне здоров’я людини безпосередньо за-
лежить від функціональної дієздатності хребта, адже 
саме від нього надходять електричні імпульси, які ке-
рують функціонуванням органів. Порушення постави 
і підвивихи хребта призводять до низки серйозних за-
хворювань корінців спинного мозку і, як наслідок, по-
гіршення функціонування тих органів, якими вони ке-
рують. Наприклад, при затисканні нервового корінця 
в шийному відділі можуть виникнути сильний голо-
вний біль, з’явитися запаморочення, біль у руках, пле-
чових і ліктьових суглобах. Якщо затискання сталося 
в грудному відділі, то з’являються фантомні болі, наче 
болить серце, шлунок чи кишечник. У такому випад-
ку людина може роками безрезультатно лікуватися від 
захворювання, якого не існує. Варто лише застосувати 
спеціальні фізичні вправи для хребта, провести відпо-
відну корекцію, і уявні болі зникають. 

Красива постава позитивно впливає не лише на 
фізичне самопочуття, але й на психіку. Саме вміння 
правильно триматися і рухатися значною мірою ви-
значає зовнішній вигляд. Змінюючись зовнішньо, лю-
дина змінює себе внутрішньо, тому гарна постава є 
найважливішою складовою тілесної краси людини і 
може розглядатися як вияв внутрішньої повноціннос-
ті, потенційних можливостей. 

Для здорової людини характерні гарна постава, 
пропорційна будова тіла, невеликий жировий проша-
рок, еластичні, витривалі, помірно сильні, пропорційно 
розвинені м’язи, гарна гнучкість зв’язок і суглобів. 

Хвора людина має негарну поставу, непропорцій-
ну будову тіла, надлишок або брак жиру, швидко втом-
люється, у неї слабкі, в’ялі, непропорційно розвинені 
м’язи, погана гнучкість зв’язок і суглобів. 

Науковці, які займаються проблемами довголіт-
тя звернули увагу на дуже високий рівень загаль-
ної витривалості довгожителів. Встановлено тісний 
взаємозв’язок між витривалістю організму та його 
стійкістю до цілої низки захворювань, у першу чергу, 
до серцево-судинних і онкологічних. Одним із тестів, 
що характеризує витривалість серцево-судинної та 
дихальної систем, а отже, загальну витривалість, є біг 
на дистанцію два кілометри. Інформативність тесту на 
загальну витривалість надзвичайно висока. Чоловіки, 
які долають дистанцію 2 км за 8,00–9,00 хв, і жінки, що 
пробігають її менш ніж за 11,00 хв, як правило, мають 
високий і дуже високий рівень здоров’я в будь-якому 
віці. Дистанція 2 км обрана тому, що вона наближена 
за довжиною до подібних тестів Купера, але дозволяє 
певною мірою розраховувати свої сили, долаючи дис-
танцію, оскільки старт і фініш на доріжці звичайного 
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Таблиця 1
Комплексна оцінка рівня здоров’я людини

№
з/п Показник

Оцінка, бали

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 6 балів 7 балів 8 балів 9 балів

1. Свідомість 
1. Психоемоційна 

активність
Постійна 
незадово-
леність со-
бою і тими, 
хто оточує, 
відсутність 
емоційної 
рівноваги, 
заздрість, 
злість і т. д. 

Переваж-но 
негатив-
не ставлен-
ня до себе 
й інших, 
хвилювання, 
знервова-
ність 

Дратівли-
вість, що 
періо-
дично 
виникає, 
байду-
жість до 
життя, 
психо-
логічна 
втома 

Переваж-
но 
приємні 
думки, 
гарна 
пам'ять, 
оптиміст-
тична 
налашто-
ваність 

Позитив-
не 
ставлення 
до себе й 
тих, хто 
оточує, 
емоційно- 
піднесе-
ний 
душевний 
настрій 

Постій-
ний 
піднесе-
ний 
настрій, 
добро-
зичли-
вість до 
тих, хто 
оточує

Постійне 
відчуття 
радості, 
щира 
любов і 
вдячність 
до всього, 
що оточує 
людину

2. Дихання і кровообіг 
2. Кількість ди-

хальних циклів у 
стані спокою за 1 
хвилину 

 20–24 16–19 13–15 10–12 7–9 5–6  4 3

3. Час затримки 
дихання після 
середнього видиху 
(сек) 

21–30 31–40 41–50 51–60 61–90  91–110 111–130 131–150 151–
180 

4. ЧСС у спокої, 
(скор./хв)

Більше 90 76–90 
 

68–75 60–67 51–59 50 і 
менше

5. Індекс Руф’є 15,1–20 10,1–15 5–10 0,1–5 0 і менше 

6. АТ у спокої, (мм 
рт. ст.)

більше 
140/90

менше 80/50

131–140/
81–90
80–89/
50–54

90–99/
50–59

121–130/
76–80

111–120/
71–75 

100–105/
76–80

106–110/
60–70

7. Життєвий показ-
ник  (ЖЄЛ на масу 
тіла, мл/кг):
чоловіки
жінки Менше 50

Менше 40
50–55 
40–45

56–60 
46–50

61–65
51–55

66–70 
56–60

Більше 70
Більше 60

3. Харчування і травлення
8. Кількість прийомів 

їжі 
Споживан-
ня їжі через 

кожні дві 
години

Більше 6 
разів на 

день  

5-6  разів   
на день 

 4 рази на 
день 

3 рази 2 рази 1 раз на 
день

9. Якість продуктів Переважно 
рафіновані 
продукти, 

напів-
фабрикати 
або з до-
даванням 
консер-
вантів, 

барвників, 
копчена,  

жарена їжа  

Вживан-ня 
неякісних 
продуктів 
(в’ялих, 

несвіжих) 
у без-

ладному 
поєднанні

Великі 
порції 

переваж-
но нату-
ральної 

їжі, дотри-
муючись 
правил 

поєднан-
ня 

Невелика 
кількість 
страви зі 
свіжих 

природ-них 
продуктів 

10. Дефекація Наявність 
проносу 

або запору 
(випорож-
нення не 

частіше ніж 
один раз на 

2-3 дні)

Випорож-
нення один 

раз на 
день, але 
утрудне-
не, калові 
маси або 

тверді, або 
рідкі

Випо-
рожнення 
один раз 
на добу, 
калові 
маси  

напів-
м’якої 

консис-
тенції

Випо-
рожнення 
1–2 рази 
на добу, 
калові 
маси в 

нормі без 
непри-
ємного 
запаху
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4. Шкіра 
11. Стан шкіри, її 

зовнішній вигляд
Масна або 
суха, в’яла 
із синця-
ми шкіра. 

Висипання, 
прищі, вугрі. 

Неза-
довільна 
тепло-

регуляція. 
Неприєм-
ний запах  

Нездоро-
вий 

землисто-
сірий 

відтінок, 
лущення, 
зморшки, 
під очима 

синці

Нормаль-
ний тип 
шкіри, 

рожевий 
колір, 

відсут-
ність 

вугрів, 
прищів

Чиста, 
красива, 
еластич-
на, без 

різних вад 
і неприєм-
них запахів 

шкіра, 
гарна тепло-

регуляція

5. Опорно-руховий апарат і фізичні якості 
12. Постава Сколіоз 

четвертого 
ступеня. 

Деформа-
ція хребта 
і грудної 
клітки: 

передній 
і задній 

реберні гор-
би, порушен-
ня функцій 
внутрішніх 

органів 

Сколіоз 
третього 
ступеня.

Асиметрія 
правої і лівої 
частин тіла, 
реберні гор-
би у стадії 

форму-
вання, 

часткове 
порушен-

ня функцій 
внутрішніх 

органів

Сколіоз 
другого 
ступеня. 

Хребет має 
S-подібну 

форму, 
з’являєть-
ся перекіс 

талії, 
яскраво 

виражена 
асиметрія 
плечей, 
трикут-

ників талії, 
лопаток 

Сколіоз 
першого 
ступеня. 
Хребет 

має  
С-подібну 

форму, 
невелика 
торсія, 

незначна 
асиметрія 

плечей, 
лопаток, 

трикутни-
ків талії

Сколіо-
тична 

постава. 
Незначне 
зміщення 
остистих 
відрост-
ків від 
верти-
кальної 

осі 

Дефек-ти 
постави 
відсутні

Дефекти 
постави 
відсутні.
Пропор-
ційна бу-
дова тіла, 

гармо-
нійний 

фізичний 
розвиток

13. Загальна 
витривалість. 
Біг 2 км, хв, сек:
чоловіки

жінки 

Більше 12.00
Більше 14.00

11.01–12.00
13.01–14.00

10.01–
11.00

12.01–
13.00

9.01–
10.00
11.01–
12.00

8.01–9.01
10.01–
11.00

7.30–8.00
9.30–10.00

Менше 
7.30

Менше 
9.30

14. Силова 
витривалість. 
Підтягування на 
турніку 
або згинання і 
розгинання рук 
в упорі лежачи 
(чоловіки)
Підйом тулуба з 
положення лежачи 
на спині, руки за 
головою, ноги 
закріплені (жінки)

Менше 
2 разів

Менше 
4 разів

Менше 10 
разів

2–3 

4–9 

10–19

4–6 

10–19 

20–29

7–10 

20–29 

30–39

11–14 

30–39 

40–49

15 і 
більше

40 і 
більше

50 і 
більше

15. Швидкісно-силові 
якості, спритність. 
Стрибки у довжи-
ну з місця, (см):
чоловіки

жінки
Менше 200

Менше 140

200–209 

140–149

210–219 

150–159

220–229

160–169

230–239

170–179

240 і 
більше
180 і 

більше
16. Стаж регулярних 

занять фізичним 
тренуванням не 
менше 2 разів на 
тиждень по 30 
хвилин і більше

Заняття 
відсутні 

До 1 року 
або менше 
2 разів на 
тиждень

1–2 роки 3–4 роки 5–7 років 8–10 років Більше 
10 

років 

6. Імунітет і наявність хронічних захворювань
17. Кількість застуд-

них захворювань 
протягом року

Більше 5 4–5  3 2 1 1 Не хворіє

18. Кількість 
хронічних захво-
рювань

Більше 1 1 1 1 1 Немає

Примітка. Рівень здоров’я визначається за середньою кількістю балів: дуже високий – 5,0 і вище; високий – 4,0–4,9;  
                         середній – 3,0–3,9; низький – 2,0–2,9; дуже низький – 1,0–1,9 балів.
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400-метрового стадіону знаходяться в одному місці. 
Намагання бігти швидше, ніж за 7 хв 30 с (для чоло-
віків) і 9 хв 30 с (для жінок) не має сенсу, оскільки це 
вже буде тренування, більш наближене до спортивно-
го, що, у свою чергу, призводить до зниження імуні-
тету та підвищення ризику виникнення захворювань. 
Оцінюючи витривалість осіб, які тільки-но розпочали 
займатися оздоровчим фізичним тренуванням, можна 
обмежитися пробою Руф’є. 

Рівень здоров’я залежить також від рівня розви-
тку силових якостей. Оцінити силову витривалість 
м’язів верхнього плечового поясу в чоловіків можна 
за максимальною кількістю підтягувань або згинань-
розгинань рук в упорі лежачи на підлозі. Для жінок 
більш вагомий рівень розвитку м’язів черевного пре-
су, який оцінюється за максимальною кількістю зги-
нань тулуба з положення лежачи на спині, руки за го-
ловою, ноги закріплені.

За умов відсутності тренувань рівень розвитку 
гнучкості, спритності та швидкісно-силових якостей 
із віком значно знижується, що позначається на ді-
єздатності людини. Швидкісно-силові якості (дина-
мічна сила м’язів ніг і черевного пресу), спритність 
і певною мірою вестибулярну стійкість та гнучкість 
хребта дозволяє оцінити стрибок у довжину з місця. 
Тест слід виконувати після обов’язкової розминки з 
вихідного положення стоячи на невисокій опорі (щоб 
нога під час поштовху не послизнулася назад). 

Ще одним важливим фактором впливу на загаль-
ний рівень здоров’я є стаж безперервних занять оздо-
ровчим фізичним тренуванням. Дослідження виявили 
тісний зв’язок між рівнем здоров’я і стажем занять. 
Постійні систематичні заняття фізичними вправами 
сприяють накопиченню резервних можливостей орга-
нізму, а отже підвищують рівень здоров’я людини. 

Імунітет і наявність хронічних захворювань. 
Від надійності імунної системи залежить стійкість 
організму до застудних та інших захворювань, тому 
рівень ефективності функціонування імунної системи 
можна оцінити за кількістю випадків застудних захво-
рювань протягом року. Крім того, про сильний імуні-
тет і гарне здоров’я свідчить швидке загоювання ран, 
порізів, опіків, відсутність будь-яких захворювань. 
Постійна хворобливість, особливо якщо людина часто 
потерпає від інфекційних захворювань, повільне за-
гоєння ран свідчать про слабкий імунітет. 

Не секрет, що й спортсмени високої кваліфікації, 
маючи високий рівень розвитку рухових якостей, до-
сить часто страждають на різні хронічні захворюван-
ня, тому оцінювати стан здоров’я тільки за рівнем 
функціональної підготовленості не завжди виправда-
но. Наявність хронічних захворювань внутрішніх ор-
ганів (серцево-судинних, шлунково-кишкових, орга-
нів дихання та ін.) також є показником стану здоров’я 
людини, який оцінюється залежно від кількості захво-
рювань та їх тяжкості. 

Для практичної реалізації даної методики оцінки 
стану здоров’я людини і визначення його рівня виникає 
необхідність переведення якісних показників функціо-
нування органів та систем у кількісні (табл. 1). 

Наведені показники слід перевести за таблицею в 
бали. Поділивши суму балів на кількість показників, 

визначаємо середній бал, який характеризує рівень 
здоров’я. Результат від 5 балів і вище свідчить про ви-
сокий ступінь надійності організму, з такими показни-
ками ризик виникнення захворювання мінімальний. 
Діапазон 3,0–3,9 вказує на те, що організм знаходиться 
в стані передхвороби, тому, щоб не потрапити до ка-
тегорії хронічних хворих, слід серйозно подбати про 
своє здоров’я. Цифри 2,0–2,9 свідчать, що людина веде 
злочинний щодо свого здоров’я спосіб життя. Середній 
бал менше 2 свідчить про критичний стан організму. 
Необхідно терміново скласти програму виходу з кризи, 
постійно контролювати її виконання, вчасно вносячи 
необхідні корективи. 

Висновки.
Здоров’я людини визначається станом внутріш-

ньої та зовнішньої гармонії, яку зумовлює величезна 
кількість різноманітних факторів. Будь-який чинник, 
застосований окремо, не може охопити всю різнома-
нітність процесів, що відбуваються в організмі люди-
ни в результаті її взаємодії з природою, соціальним 
оточенням і всім, що визначає життєдіяльність і обу-
мовлює здоров’я людини. Вирішення оздоровчих за-
вдань вимагає комплексного підходу. 

Існують показники, які інтегрально відобража-
ють функціональний стан всього організму. Якісна 
та кількісна характеристика цих показників дозволяє 
об’єктивно оцінити рівень здоров’я людини. 

Запропонована методика дозволяє не лише оціни-
ти здоров’я людини, але й визначає шляхи його зміц-
нення, орієнтує пересічного індивіда на застосування 
різних засобів оздоровлення, дотримання правил і 
норм здорового способу життя та реалізацію комплек-
сної індивідуальної оздоровчої програми. 

Подальшого дослідження потребує необхідність 
відображення ознак і проявів здоров’я в аспекті їх ін-
дивідуалізації. 
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Физические упражнения в программе восстановительного 
лечения больных с дисфункцией билиарного тракта

Пархотик И.И., Сельтов Я.Н., Чорний В.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Показано, что среди заболеваний гепа-
тобилиарной системы ведущее место 
занимает дискинезия желчевыводящих 
путей. В исследовании приняло участие 
52 женщины и 14 мужчин в возрасте от 
19 до 64 лет с гипокинетической и ги-
перкинетической формой дискинезии 
желчевыводящих путей. Установлено, 
что двигательная терапия (кинезите-
рапия) является одним из важнейших 
средств восстановительного лечения 
лиц с разными формами хронических за-
болеваний билиарного тракта. Доказано, 
что средства и методы двигательной те-
рапии больных с гипокинетической дис-
кинезией должны быть направлены на 
восстановление желчного пузыря к по-
лному его сокращению. Показано приме-
нение физических упражнений тонизиру-
ющей направленности, способствующих 
повышению тонуса мускулатуры желчно-
го пузыря и усилению желчевыделения. 
Установлено, что применение разных 
видов и форм лечебной и физической 
культуры, с учетом вида дискинезии 
желчевыводящих путей, способствова-
ло улучшению клинического состояния 
больных, моторной и эвакуаторной функ-
ции желчевыводящих путей.

Пархотік І.І., Сельтов Я.М., Чорний 
В.В. Фізичні вправи в програмі від-
новного лікування хворих з дис-
функцією біліарного тракту. В ро-
боті показано, що серед захворювань 
гепатобіліарної системи головне місце 
займає дискінезія жовчовивідних шля-
хів. В дослідженні приймало участь 52 
жінки і 14 чоловіків в віці від 19 до 64 
років з гіпокінетичною і гіперкінетич-
ною формою дискінезії жовчевивідних 
шляхів. Встановлено, що кінезітерапія 
являється одною з найважливіших за-
собів відновленого лікування хворих з 
різними формами хронічних захворю-
вань біліарного тракту. Доведено, що 
засоби і методи фізичної терапії хворих 
з гіпокінетичною дискінезією повинні 
бути направлені на повне скорочення 
жовчного міхура. Показані фізичні впра-
ви тонізуючої дії, які підвищують тонус 
мускулатури жовчного міхура і підсилю-
ють жовчевиділення. Встановлено, що 
використання різних видів лікувальної 
та фізичної культури з урахуванням 
виду дискінезії жовчевивідних шляхів, 
сприяє покращенню клінічного стану 
хворих з моторно – евакуаторною дис-
функцією жовчовивідних шляхів.

Parhotik I.I., Celtov Ja.N., Chorny V.V. 
Restorative treatment program with 
physical exercise of patients with 
dysfunction of the biliary tract. In the 
thesis there has been shown that bil-
iary dyskinesia takes a leading position 
among hepatobiliary diseases. 54 wom-
en and 14 men aged between 19 and 64 
years old, who suffered from hypo kinetic 
and hyper kinetic forms of dyskinesia, 
took part in the research. Based on the 
character of the functional disorders, it 
was defined that at hyper kinetic form of 
dyskinesia the best rehabilitation effects 
were achieved at the application of phys-
ical exercises promoting relaxation of the 
gallbladder, sphincter and biliary duct 
musculature combined with the stimula-
tion of bile formation. It was proved that 
means and methods of motion therapy 
for patients with hyper kinetic dyskenisia 
had to be aimed at the restoration of the 
gallbladder till its full reduction. It was de-
fined that application of different forms of 
therapeutic physical training considering 
the type of biliary dyskinesia promoted 
the improvement of the patients’ clinical 
condition, motor and evacuator function 
of the biliary ducts. 

Ключевые слова:
дискинезия желчевыводящих путей, сред-
ства и формы лечебной гимнастики. 

дискінезія жовчовивідних шляхів, засо-
би та форми лікувальної гімнастики.

biliary dyskinesia, means and forms of 
therapeutic exercises.

Введение.1
Анализ последних достижений и публикаций. 

Двигательная терапия является ведущим средством 
в реабилитации больных с дисфункцией желчевыво-
дящих путей. Она показана также при хронических 
холециститах и холангитах, протекающих при частых 
приступах обострения и при отсутствии камней в 
желчных путях [2, 5, 7].

 Физические упражнения применяют также для 
улучшения кровообращения брюшной полости, акти-
вации пищеварительных процессов, перистальтики и 
моторики кишечника [1, 3, 5]. Ускорение артериаль-
ного и венозного кровотока, увеличение циркулирую-
щей крови при кинезитерапии активизирует течение 
обменных процессов в желчевыводящей системе, 
способствует ликвидации застойных и воспалитель-
ных явлений в ней [2, 3, 7]. 

 В результате усиления кровоснабжения и нор-
мализации моторики улучшается степень васкуляри-
зации печеночных долек, увеличивается количество 
желчных капилляров в печеночной дольке, проис-
ходит концентрация РНК в печеночных клетках, что 
свидетельствует о повышении в них уровня нуклеи-
нового синтеза, определяющего основную функцию 
печени [2, 4,  7]. 

При занятиях физическими упражнениями вклю-
чаются защитно – приспособительные механизмы и 

© Пархотик И.И., Сельтов Я.Н., Чорний В.В., 2011

происходит формирование компенсации – как прояв-
ление способности организма к функционированию 
в условиях патологии. Под влиянием физических 
факторов (сокращения мышц брюшного пресса, уси-
ления перистальтики кишок, глубокой экскурсии диа-
фрагмы), обусловленных выполнением физических 
упражнений, желчный пузырь сдавливается и опо-
рожняется, исчезают явления застоя и метеоризма [4, 
5, 8].

Применение различных физических нагрузок вы-
зывает попеременное повышение и понижение вну-
трибрюшного давления, осуществляет массаж всех 
органов брюшной полости [3, 5]. Активные физиче-
ские упражнения тонизируют желчный пузырь, жел-
чевыводящие пути и сфинктер Одди. Поэтому регу-
лярное применение двигательной терапии имеет не 
только важное лечебное но и профилактическое зна-
чение.[2, 3, 5]. Однако, с нашей точки зрения, особен-
ности кинезитерапии (лечение движением) при раз-
личных формах дисфункции желчевыводящих путей 
в литературе освещены недостаточно.

Тема научной статьи соответствует тематике НИР 
кафедры физической реабилитации НУФВСУ на 
2006-2010год. «Усовершенствование оздоровительно 
– реабилитационных программ профилактики и кор-
рекции дисфункций, обусловленных нарушениями 
разных систем организма».
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Цель, задачи работы, материал, методы. 
Разработать дифференцированную методику ле-

чебной гимнастики при различных формах дисфунк-
ции желчевыводящих путей и оценить ее эффектив-
ность.

Физическая реабилитация проводилась на базе 
Моршинского санатория «Мармуровий палац». Под 
наблюдением находилось 52 женщины и 14 мужчин 
в возрасте от 19 до 64 лет с гипокинетической и ги-
перкинетической формой дисфункции (дискинезии) 
желчевыводящих путей. Это подтверждалось клини-
ческими данными, а также результатами ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) и фракционного дуоденаль-
ного зондирования.

Результаты исследований.
Установлено, что хронические заболевания печени 

и желчевыводящих путей сопровождаются функцио-
нальными расстройствами желчеобразования и жел-
чевыделения – дискинезией желчевыводящих путей, 
что важно учитывать при подборе физических упраж-
нений.

Учет основных клинических форм дискинезии 
желчевыводящих путей – гипертонической и гипо-
тонической – предопределяет дифференцированный 
выбор средств и методов двигательной терапии и при 
функциональных нарушениях билиарного тракта.

Исходя из характера функциональных нарушений, 
при гипертонически – гиперкинетической дисфунк-
цией желчевыводящих путей, использовались виды 
и формы кинезитерапии, способствующие рассла-
блению мускулатуры желчного пузыря, сфинктеров 
и протоков, в сочетании со стимуляцией желчеобра-
зования. Назначались физические упражнения седа-
тивного действия, использовались щадящие методики 
двигательной терапии.

Кинезитерапия больных с гипотонически-
гипокинетической дискинезией была направлена 
на восстановление способности желчного пузыря к 
полному сокращению. Соответственно, применялись 
средства и методы лечебной физической культуры 
тонизирующего типа, характеризующиеся большей 
нагрузкой и интенсивностью, направленные на повы-
шения тонуса мускулатуры желчевыводящих путей и 
усиления желчевыведения.

Применение физических упражнений в комплекс-
ной программе реабилитации было направлено на 
решение следующих задач: нормализацию функ-
ции вегетативной нервной системы, восстановление 
кортико-висцеральных связей, улучшение эмоцио-
нального состояния больных. Большое значение при-
давали усилению кровообращения брюшной полости 
и притоку артериальной крови к печени и желчевыво-
дящим путям, уменьшению воспалительного процес-
са, стимуляции обмена веществ, а также укреплению 
мышц брюшного пресса, нормализации моторной 
функции желчных путей, желчного пузыря, кишечни-
ка и уменьшения печеночного холестаза.

Среди различных видов и форм двигательной те-
рапии в программу физической реабилитации нами 

были включены утренняя гигиеническая и лечебная 
гимнастика, индивидуальные задания для самостоя-
тельного выполнения, пешие прогулки, терренкур, 
бег трусцой. Построение занятий лечебной гимнасти-
кой проводилось по общепринятой методике. Утрен-
няя гигиеническая гимнастика назначалась после сна 
с целью повышения общего и эмоционального тонуса 
организма больного, быстрейшего перехода от состо-
яния сна к бодрствованию. Методика занятий лечеб-
ной гимнастикой предусматривала три раздела: вво-
дный, основной и заключительный. Использовались 
индивидуальный (на постельном и полупостельном 
режимах) и групповой (полупостельный и свободный 
режим) методы проведения занятий.

Общеукрепляющие и дыхательные упражнения со-
четались со специальными, выполнение которых спо-
собствовало нормализации функции гепатобилиарной 
системы. При подборе упражнений особое внимание 
уделялось чередованию мышечных групп, вовлекае-
мых в физические нагрузки. По мере утомления боль-
ного, включались паузы пассивного отдыха, продол-
жительность которых зависела от степени утомления 
больного. В занятия включались также гимнастиче-
ские упражнения для верхних, нижних конечностей, 
туловища, мышц брюшного пресса и тазового дна, 
упражнения в расслаблении скелетной мускулатуры, 
дыхательные и др. Диафрагмальное дыхание было на-
правленно на улучшение кровообращения в органах 
брюшной полости, усиление моторики желчного пу-
зыря, желчевыводящих путей и кишок.

Попеременное повышение и понижение внутри 
брюшного давления за счет глубокого диафрагмаль-
ного дыхания оказывало массирующее действие на 
печень и желчный пузырь, Уменьшало застой желчи. 
Поэтому дыхательные упражнения являлись специ-
альными при заболеваниях гепатобилиарной систе-
мы. Широко использовались упражнения на рас-
слабление мышц, релаксационная гимнастика. Они 
способствовали улучшению процессов желчевыделе-
ния и восстановлению моторики билиарного тракта, 
накоплению энергии и повышению общей работоспо-
собности. В связи с этим при построении методики 
лечебной гимнастики динамические гимнастические 
упражнения чередовались с фазами отдыха и упраж-
нениями на расслабление. 

Дисфункция желчного пузыря и сфинктеров желч-
ных протоков требует дифференцированного подхода 
к подбору средств и методов лечебной физической 
культуры, дозированию интенсивности и длительно-
сти нагрузки, а также выбору исходного положения, 
что было учтено при составлении комплексов лечеб-
ной гимнастики.

При гипокинетической форме дискинезии исполь-
зовались разнообразные исходные положения (лежа 
на спине, на боку, стоя, сидя на четвереньках, на ко-
ленях). Исходное положение лежа на правом боку 
назначали для улучшения оттока желчи. Для луч-
шего опорожнения желчного пузыря и активизации 
функции кишечника были подобраны разнообразные 
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упражнения, с постепенно возрастающей нагрузкой, 
для мышц живота, в том числе в исходном положении 
лежа на животе, стоя на четвереньках и дыхательные 
упражнения. Последние, особенно в сочетании с за-
медлением дыхательных движений на вдохе и выдохе, 
применялись с целью уменьшения или снятия боле-
вого синдрома и диспепсических явлений (тошнота, 
отрыжка, изжога и др.).

Наклоны туловища вперед и наклоны в сочетании 
с вращением туловища, использовались для увеличе-
ния брюшного давления и улучшения оттока желчи. 
Они назначались с осторожностью, так как при этих 
движениях нередко наблюдались тошнота, отрыжка и 
головокружение. Упражнения рекомендовалось вы-
полнять с полной амплитудой, в медленном и среднем 
темпе. 

Включали различные виды ходьбы, в том числе с 
высоким подниманием бедер. Больного обучали раз-
ным приемам расслабления мышц, поскольку только 
правильное сочетание элементов усиления и рассла-
бления скелетной мускулатуры обеспечивает успех 
процедуры. Упражнения выполнялись в среднем тем-
пе, иногда с переходом к быстрому темпу, особенно, 
при выполнении гимнастических упражнений из об-
легченных исходных положений. Перед проведением 
занятий и после них больным рекомендовался пассив-
ный отдых в течение нескольких минут. 

При гиперкинетической форме дискинезии на пер-
вых занятиях давали малую физическую нагрузку, с 
последующим увеличением ее до средней нагрузки. 
Использовали разнообразные исходные положения, с 
преобладанием положения лежа на спине. Последнее 
наиболее эффективно для мышечного расслабления, 
в этом положении также уменьшаются субъективные 
ощущения тошноты. Избегали выраженных стати-
ческих напряжений, особенно для мышц брюшного 
пресса. Физические упражнения для мышц брюш-
ного пресса чередовались с их расслаблением. При-
менялись статические и динамические дыхательные 
упражнения, а также дыхательные упражнения на 
правом боку, для улучшения кровоснабжения печени, 
маховые движения, вначале с ограниченной, а затем 
с полной амплитудой, упражнения со снарядами и у 
гимнастической стенки. Новые снаряды и упражне-
ния вводились постепенно. Также использовались 
физические упражнения, нормализующие функцию 
кишечника, разнообразные общеукрепляющие физи-
ческие нагрузки, способствующие улучшению рабо-
ты сердечной мышцы и оттоку крови из печени. Темп 
выполнения медленный, с переходом на средний 
темп. До занятия больным рекомендовался пассивный 
отдых в течение 3-7 минут в положении лежа, в соче-
тании массажем живота, не захватывая область пече-
ни при наличии даже незначительной боли в правом 
подреберье.

Методика массажа живота имела свои особен-
ности у больных с гиперкинетической и гипокине-
тической дискинезией желчевыводящих путей. При 
гиперкинетической форме использовались преиму-

щественно такие приемы массажа как поглаживание 
и растирание живота. Массаж проводился нежно, без 
большого надавливания. При гипокинетической фор-
ме дискинезии желчевыводящих путей предпочтение 
отдавалось таким приемам массажа, как разминания и 
сотрясение. Для повышения тонуса желчевыводящих 
путей применялось кругообразное или гребневидное 
разминание мышц живота. Длительность сеанса мас-
сажа – до 12 минут. На курс лечения назначалось 12 
– 14 процедур, которые выполнялись через день.

Результаты исследования показали, что дифферен-
цированное применение разных видов и форм лечеб-
ной физической культуры, с учетом вида дискинезии 
желчевыводящих путей, способствовало улучшению 
клинического состояния больных, моторной и эвакуа-
торной функции желчевыводящих путей. При гипо-
кинетической форме дискинезии это выражалось, по 
данным УЗИ, у 78% обследованных в нормализации 
кинетики желчного пузыря и уменьшении признаков 
его гипотонии. А при гиперкинетической дисфунк-
ции желчевыводящих путей – уменьшились явления 
его гипертонуса. Анализ результатов фракционно-
го дуоденального зондирования свидетельствовал о 
значительном улучшении у этих больных времени 
сокращения и расслабления желчевыводящих путей 
и закрытия сфинктера Одди. Проведенные исследо-
вания показали о высокой эффективности дифферен-
цированного применения различных видов и форм 
лечебной физической культуры при функциональных 
заболеваниях гепатобилиарной системы.

Выводы.
Среди заболеваний гепатобилиарной системы ве-1. 
дущее место занимают дискинезии желчного пу-
зыря и желчевыводящих путей.
Хронические заболевания гепатобилиарной 2. 
системы сопровождаются функциональными 
расстройствами желчеобразования и желчевы-
деления – разными видами дисфункции желче-
выводящих путей, что необходимо учитывать при 
выборе средств и методов лечебной физической 
культуры.
Двигательная терапия (кинезитерапия), как ме-3. 
тод патогенетической терапии, является одним из 
важнейших средств восстановительного лечения 
больных с разными формами хронических функ-
циональных заболеваний билиарного тракта. 
Исходя из характера функциональных наруше-4. 
ний, при гипертонически – гиперкинетической 
дисфункции желчевыводящих путей, следует 
использовать средства кинезитерапии, способ-
ствующие расслаблению мускулатуры желчного 
пузыря, сфинктеров и протоков, в сочетании со 
стимуляцией желчеобразования. Необходим под-
бор физических упражнений седативного дей-
ствия, использование щадящих методик двига-
тельной терапии.
Средства и методы кинезитерапии больных с ги-5. 
потонически – гипокинетической дисфункцией 
желчевыводящих путей должна быть направлена 
на восстановление способности желчного пузыря 
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к полному сокращению. Соответственно, показа-
но применение средств и методов лечебной физи-
ческой культуры тонизирующей направленности, 
характеризующихся большей нагрузкой и интен-
сивностью, способствующей повышению тонуса 
мускулатуры желчного пузыря, желчевыводящих 
путей и усилению желчевыделения.

Перспективу дальнейших исследований мы видим 
в использовании кинезитерапии в сочетании с гидро, 
– бальнео, -пелоидо и аэротерапии в реабилитации 
больных с хроническими заболеваниями гепатобили-
арной системы.
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Спортивні результати провідних спортсменів-п'ятиборців 
впродовж 2000-2010 років

Пітин М.П., Стецькович С.Р.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто зміни спортив-
ного результату провідних 
спортсменів світу у сучасному 
п’ятиборстві. Визначено зміни 
правил змагань, які вплинули 
на спортивний результат у су-
часному п’ятиборстві. Охарак-
теризовано зміни результатів 
переможця та десятки кращих 
спортсменів Чемпіонатів світу 
та Ігор Олімпіад впродовж 2000 
– 2010 років. Встановлено вплив 
змін правил проведення змагань 
на результати змагальної діяль-
ності спортсменів-п’ятиборців 
високої кваліфікації.

Питын М.П., Стецкович С.Р. Спортивные 
результаты ведущих спортсменов-
пятиборцев на протяжении 2000-2010 годов. 
Рассмотрены изменения спортивного результа-
та ведущих спортсменов мира в современном 
пятиборье. В процессе исследования опред-
еленно изменения правил соревнований, 
которые повлияли на спортивный результат в 
современном пятиборье. Охарактеризованы 
изменения результатов победителя и десят-
ки лучших спортсменов Чемпионатов мира 
и Игр Олимпиад на протяжении 2000 – 2010 
годов. Установлено влияние изменений пра-
вил проведения соревнований на результаты 
соревновательной деятельности спортсменов-
пятиборцев высокой квалификации.

Pityn M.P., Stetskovich S.R. The sports 
results of leading pentathlonists during 
2000-2010. The result sports changes of 
leading sportsmen of the world in modern 
pentathlon are considered in the paper. 
During the investigation process the 
competition rules changes were determined 
and what have affected on the sports result 
in the modern pentathlon. The winner 
results changes and top ten sportsmen of 
the world championships and the Olympic 
Games were characterized during 2000-
2010. The rules changes influence of 
the competition holding on the results of 
competitive activity of high qualification 
pentathlonists were established.

Ключові слова:
сучасне п’ятиборство, резуль-
тат, зміни.

современное пятиборье, результат, изме-
нения.

modern pentathlon, result, changes.

Вступ.1

Системоутворюючим фактором спорту є змагальна 
діяльність, що в свою чергу передбачає отримання 
спортивного результату [4]. Тому, для досягнення мак-
симальних показників у тому чи іншому виді спор-
ту потрібно враховувати зміни правил змагань та їх 
вплив на спортивний результат виду спорту.

На сучасному етапі розвитку Олімпійського спорту, 
наукові дослідження спрямовані на вивчення спортив-
них результатів та взаємозв’язку їх компонентів. Вони 
набувають актуальності у різних видах спорту  [4, 6]. 
Проте, в сучасному п’ятиборстві виявлено прогалини 
щодо науково-методичних розробок спрямованих на 
виявлення впливу правил проведення змагань на спор-
тивний результат та удосконалення процесу підготовки 
з урахуванням зміни спортивних результатів [5].

Вплив змін правил змагань на формування і дина-
міку спортивного результату в сучасному п'ятиборстві 
вивчений недостатньо. Так, лише у наукових дослі-
дженнях Козаря В.М. (1997 р) частково розглянуто 
питання впливу правил змагань на спортивний ре-
зультат п’ятиборців [3]. На даний час залишається не 
визначеними особливості спортивного результату та 
впливу на нього останніх змін у правилах змагань які 
відбулися після 2008 року.

Робота виконується згідно теми 2.6 «Теоретико-
методичні основи удосконалення тренувального про-
цесу та змагальної діяльності у структурі багаторічної 
підготовки спортсменів» Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім'ї, 
молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: охарактеризувати результати провід-

них спортсменів світу в сучасному п'ятиборстві  з ураху-
ванням змін правил змагань за період 2000-2010 років.

Методи дослідження: Теоретичний аналіз і уза-
гальнення науково методичної літератури і офіційних 
документів; документальний метод; методи матема-
тичної статистики.

© Пітин М.П., Стецькович С.Р., 2011

Результати дослідження.
За столітню історію розвитку сучасного 

п’ятиборства, правила проведення змагань неодно-
разово змінювалися і зазнавали корекцій та допо-
внень зі сторони Міжнародної федерації сучасного 
п’ятиборства (UIMP). Зміни які відбувалися за цей 
період були спрямовані  на об’єктивізацію системи 
оцінки результатів, збільшення видовищності 
змагань для глядачів і засобів масової інформації 
та інтенсифікацію виду спорту. Зазначимо, що усі 
зміни які відбулися, суттєво впливали на спортивні 
результати п’ятиборців у кожній з дисциплін та 
відображалися на кінцевому спортивному результаті 
вцілому [7].

Зміни в правилах змагань, які відбулися після 2008 
року призвели до того, що в сучасному п'ятиборстві 
змінилася структура виду спорту і кількість дисциплін, 
в яких виступає спортсмен під час змагань. Закономір-
но, що вони вплинули на виконання змагальної впра-
ви більшості спортсменів і відобразилися на кінцево-
му спортивному результаті п'ятиборців [4, 5]. Однак, 
ці зміни в наукових дослідженнях не знайшли свого 
належного відображення. Таким чином, вплив цих 
змін на динаміку спортивного результату в сучасному 
п'ятиборстві вимагає поглибленого вивчення і аналізу.

Отримані данні вказують на поступове покращення 
та хвилеподібні вигини показників результатів провід-
них спортсменів у змаганнях Чемпіонатів світу в пере-
можців та кращих десяти спортсменів змагань, протя-
гом усього досліджуваного періоду. У змаганнях Ігор 
Олімпіад ХХІV – XXIX (2000-2008 рр.) також спосте-
рігається поступове покращення спортивних резуль-
татів, проте результати у цих змаганнях мають більш 
прямолінійний характер зростання. Таким чином опи-
раючись на отриманні дані можна стверджувати, що 
результат у сучасному п’ятиборстві починаючи із 2000 
року зріс в загальному у провідних спортсменів як на 
Чемпіонатах Світу так і на Іграх Олімпіад [1].

Аналізуючи зміни показників спортивного резуль-
тату за останнє десятиліття, можна спостерігати, що 
результати п’ятиборців на Чемпіонатах світу поступо-
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во зростають протягом кожного олімпійського циклу. 
Проте в рік проведення Ігор Олімпіад спортсмени на 
цих змаганнях показують дещо нижчі результати ніж 
упродовж всього чотирирічного циклу (рис. 1).

Така ситуація спостерігається у 2004 році, де ре-
зультати на Чемпіонаті світу у переможців та десяти 
кращих спортсменів, після поступового зростання про-
тягом 2000-2003 років дещо знизилися перед Іграми 
ХХVIII Олімпіади 2004 року (м. Афіни, Греція). У 2008 
році результати на Чемпіонаті світу також загалом, як 
у призерів, так і десятки лідерів змагань знизилися в 
порівнянні з 2004 – 2007 роками, окрім результату чем-
піона світу 2008 року, результат якого зріс і набув свого 
максимального значення за усі попередні роки. Проте, 
це є  винятком із правил, аніж певну закономірність. Як 
приклад розглянемо виступ спортсмена із Російської 
Федерації – І. Фролова. На нашу думку, показаний ним 
результат на Чемпіонаті світу 2008 року, де він отримав  
перемогу, став однією з причин його незадовільного 
виступу на Іграх ХХІХ Олімпіади 2008 року (м. Пе-
кін, КНР). На цих Іграх Олімпіад він посів 20 місце, із 
значно нижчим результатом порівняно з Чемпіонатом 
світу 2008 року. Це свідчить про можливі помилки при 
плануванні підготовки спортсмена до головних змагань 
чотириріччя [4]. Враховуючи це, можна стверджувати, 
що спортсмен був виведений на пік форми швидше за 
необхідні терміни, що і спричинило такий результат 
на чемпіонаті світу 2008 року у порівнянні з іншими 
спортсменами. 

Зниження спортивних результатів у більшості про-
відних спортсменів світу у 2004 та 2008 роках на Чем-
піонатах світу є цілком закономірним, враховуючи 
те, що змагання відбувалися напередодні основного 
старту сезону для більшості спортсменів. Також це 
зниження могло бути викликано психологічним на-
вантаженням на спортсменів [4].

 Після Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 року (м. Пекін, 
КНР) результати на Чемпіонатах світу як і в попередні 
олімпійські цикли почали зростати, і така тенденція 
передбачається до 2012 року, коли відбудуться наступ-
ні Ігри ХХХ Олімпіади (м. Лондон, Великобританія). 

Тенденцію до збільшення спортивного результату 
на Чемпіонатах світу серед п’ятиборців також можна 
спостерігати за даними «лінії Тренда» (переможця і 
10 кращих спортсменів відповідних змагань), де чітко 
прослідковується передбачення збільшення результатів 
у наступні роки (рис.1). Відштовхуючись від отриманих 
даних «лінії Тренда», можна прогнозувати результат 
переможця та десяти кращих спортсменів наступного 
Чемпіонату світу 2011 року (м. Москва, РФ) на рівні 
5900 – 5950 очок та 5750 – 5800 очок відповідно.

Цілком імовірно, що під впливом різних чинників 
котрі впливають на спортивний результат, ці показни-
ки можуть бути відмінними. Про це, зокрема свідчить 
й результат Чемпіонату світу 2006 року (рис. 1), де 
відмічено значне зниження результату, у зв’язку з різ-
ними чинниками впливу на нього.

Зростання спортивних результатів і їх коливання 
у кращих спортсменів світу відбувається синхронно 
на провідних змаганнях протягом 2000-2010 років. 
Виключенням став лише показник 2008 року на Чем-
піонаті світу, де переможець підвищив свій резуль-
тат в порівнянні з попередніми роками, а результат 
кращої десятки знизився. Синхронність підвищення 
результатів у сучасному п'ятиборстві свідчить про за-
гальне покращенняспортивних результатів у провід-
них спортсменів світу, а не у одного окремо взятого 
спортсмена. Таким чином можна передбачити тенден-
ції до підвищення спортивного результату й надалі.

У спортивних результатах показаних спортсменами 
на Іграх Олімпіад (рис. 2), слід відмітити стабільний 
приріст показників протягом останніх трьох змагань 
(2000, 2004 та 2008 років). Опираючись на проведе-
ний аналіз результатів спортсменів та показники «лі-
нії Тренду», можна зробити припущення, щодо суми 
результату п’ятиборців на наступних Іграх Олімпіад 
2012 року (м. Лондон, Великобританія). Таким чином, 
слід очікувати результат переможця в діапазоні 5700 
– 5750 очок, а для підкорення першої десятки спортс-
менам потрібно набрати 5600 – 5650 очок.

Підвищення спортивного результату п’ятиборців 
вказує на постійне вдосконалення системи підготовки 

Рис. 1. Динаміка результатів переможця та кращих спортсменів Чемпіонатів світу  
впродовж 2000 – 2010 років
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спортсменів та рівень підготовленості спортсменів у 
цьому виді спорті. На покращення спортивного резуль-
тату в сучасному п’ятиборстві впливає значна кіль-
кість чинників [4, 6]. Перетин або взаємодія декількох 
чинників яскраво впливає на спортивний результат 
у сучасному п’ятиборстві. Дуже складно ізолювати 
і показати вплив кожного з перелічених чинників на 
спортивний результат п’ятиборця. Проте, іноді такий 
вплив яскраво виражений [4]. Можна спостерігати, що 
показник абсолютного результату під час Ігор Олімпі-
ад знижується в середньому на 130 очок у порівнянні 
з Чемпіонатами світу, що відбувалися того ж року. Ця 
ситуація проявляється внаслідок нашарування відразу 
декількох чинників, таких як: психологічні (наванта-
ження на спортсмена через високу відповідальність 
змагань), кліматичні (висота над рівнем моря, загазо-
ваність повітря), тактичні (склад суперників), що сут-
тєво впливають на кінцевий спортивний результат у 
сучасному п’ятиборстві.

Свого максимуму загальний спортивний резуль-
тат у сучасному п’ятиборстві досяг у 2009 році [1]. 
Це стало наслідком того, що у сучасному п’ятиборстві 
була введена нова дисципліна (комбінований вид). 
Також, варто відмітити, що при розрахунку нормати-
вів у комбінованому виді Міжнародна федерація су-
часного п’ятиборства для здобуття суми у 2000 очок 
в цій дисципліні вперше встановила час подолання 
дистанції для виконання нормативу, та  дещо поми-
лилася в розрахунках. У 2009 році, для здобуття цієї 
суми спортсменам потрібно було подолати дистанцію 
комбінованого виду в три кілометри, з трьома вогне-
вими рубежами по п’ять пострілів за 14,00 хвилин. 
Наступного, 2010 року, Міжнародна федерація сучас-
ного п’ятиборства переглянула своє рішення та вне-
сла корективи до системи нарахування очок комбіно-
ваного виду. Було змінено нормативи для здобуття тієї 
ж суми із 14,00 хв. до 12,30 хв., після чого результати 
спортсменів повернулися до звичної суми, що і зна-
йшло своє відображення на графіку, щодо Чемпіонату 
світу 2010 року. Зменшення контрольного часу норма-

тиву на 1,30 хвилини, знизило кількість здобутих очок 
спортсменами у комбінованому виді в відповідно у за-
гальному спортивному результаті п’ятиборців на 360 
залікових пунктів [2]. 

Висновки.
Правила проведення і програма змагальної діяль-

ності в сучасному п'ятиборстві неодноразово зазнавали 
змін і корекції. Змінювалися абсолютні значення спор-
тивних результатів кращих п'ятиборців світу. Встанов-
лено, що протягом досліджуваного періоду на спортив-
ний результат в сучасному п'ятиборстві найістотніше 
вплинули зміни правил змагань (2008 року) і корективи 
в системі визначення результату (2009 року).

Результатам п'ятиборців в останньому десятиліт-
ті властива хвилеподібність і поступове підвищення 
абсолютних значень протягом кожного Олімпійського 
циклу. Кількісні показники спортивного результату в 
досліджуваному періоді зросли і наблизились до 
своїх максимальних значень.

Перспективи подальших досліджень передбача-
ють вивчення особливостей змагальної діяльності у 
сучасному п’ятиборстві з врахуванням сучасного ета-
пу розвитку виду спорту. 
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Рис. 2. Динаміка результатів переможця та кращих спортсменів Ігор Олімпіад  
впродовж 2000 – 2010 років
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Дослідження рівня рухових якостей юних велосипедисток  
12-13 років, які спеціалізуються в БМХ

Пруднікова М.С.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянута динаміка рухових якос-
тей юних велосипедисток 12-13 
років, які займаються екстремаль-
ним видом велоспорту (БМХ). 
Проведено дослідження рухових 
якостей юних велосипедисток 
12-13 років, з використанням спе-
ціальних і неспеціальних засобів 
тренування упродовж двох макро-
циклів. Показаний спеціальний 
педагогічний експеримент, який 
дозволив виявити рівень рухових 
якостей юних велосипедисток 12-
13 років при заняттях велосипед-
ним мотокросом.

Прудникова М.С. Исследование уровня 
двигательных качеств юных велосипедис-
ток 12-13 лет, которые специализируются 
в БМХ. Рассмотрена динамика двигательных 
качеств юных велосипедисток 12-13 лет, 
которые занимаются экстремальным видом 
велоспорта (БМХ). Проведено исследование 
двигательных качеств юных велосипедисток 
12-13 лет, с использованием специальных и 
неспециальных средств тренировки на протя-
жении двух макроциклов. Показан специальный 
педагогический эксперимент, который позво-
лил выявить уровень двигательных качеств 
юных велосипедисток 12-13 лет при занятиях 
велосипедным мотокроссом.

Prudnikova М.S. Research of level of 
motive internals of young bicyclists 
12-13 years, which are specialized in 
ВМХ. The dynamics of motive internalss 
of young bicyclists at the age of 12-13 
years is considered which engage in the 
extreme type of the cycle racing (ВМХ). 
Research of motive internalss of young 
bicyclists is conducted with the use of the 
special and non-special facilities of train-
ing during two macrocycles. The special 
pedagogical experiment which allowed 
to educe the level of motive internalss of 
young bicyclists 12-13 years at employ-
ments bicycle motocross is shown.

Ключові слова:
юні велосипедисти, рухові якос-
ті, макроцикл, БМХ.

юные велосипедистки, двигательные каче-
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Вступ.1

Нові види олімпійської програми, до яких відно-
ситься БМХ, все більш набуває значної уваги в кра-
їнах СНД. Швидкій розвиток БМХ, як нового виду 
спорту, щорічно оновлюється знаннями в галузі теорії 
та методики спортивного тренування.

По даним публікації виявлено [10, 11], що фізична 
підготовка на початкових етапах спортивного вдоско-
налення залежить від де кількох факторів: індивіду-
альних і полових особливостей спортсменки, темпів 
її біологічного дозрівання, також зв’язаних з цим тем-
пів зросту спортивної майстерності; закономірностей 
становлення різних сторін спортивної майстерності і 
формування адаптаційних процесів в відомих для об-
раному виду спорту функціональних системах; струк-
тури тренувальної і змагальної діяльності, забезпечу-
ючий високі спортивні результати.

По даним Л.Я. Шахліної [11] у дівчат 12-13 років, 
які займаються ігровими видами спорту, біологічний 
вік випереджає паспортній, тому побудову тренуваль-
ного процесу необхідно коректувати на початкових 
етапах спортивного вдосконалення, що в подальшо-
му сприяє зросту змагальних вправ в обраному виді 
спорту .

Також виявлено, що становлення різних сторін 
спортивної майстерності і формування адаптаційних 
процесів в обраному виді спорту, жінки проходять за 
більш коротший шлях по порівнянню з чоловіками [8].

При правильному плануванні тренувального про-
цесу рухова обдарованість, лабільність функціональ-
них систем, індивідуальні темпи зростання дозволять 
юним спортсменкам, не порушує основних закономір-
ностей пубертатного зростання, швидко просуватися 
к вершинам спортивної майстерності [1, 2, 3, 9, 10].

У зв’язку з цим, в різних видах спорту проводяться 
дослідження спортсменок на різних рівнях спортивно-
го вдосконалення. За останні роки в жіночому спорті 
відбулися значні зміні в підготовці юних спортсменок 
[2, 9, 10, 11]. В теперішній час, пошук нових резервів 
© Пруднікова М.С., 2011

юного організму, особливо в циклічних видах спорту, 
к яким відноситься велосипедний мотокрос (БМХ) є 
актуальною проблемою [9].

Дані дослідження використовувалися відповідно 
до Зведеного плану науково – дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 рр. за 
темою 2.1.9.2 п «Удосконалення системи підготовки 
спортсменів в циклічних видах спорту в різних струк-
турних утвореннях багаторічної спортивної підготов-
ки» (номер державної реєстрації 0106U011987).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідження рівня рухових якос-

тей юних велосипедисток 12-13 років, які займають-
ся БМХ.

Завдання дослідження:
Здійснити аналіз тренувальних планів юних вело-• 
сипедисток 11-13 років, які займаються екстре-
мальним велоспортом в дитячо-юнацької школі м. 
Куп’янськ.
Визначити рівень рухових якостей юних велосипе-• 
дисток 12-13 років на протязі двох макроциклів.

В дослідженнях прийняли участь 15 юних велоси-
педисток в віку 12-13 років. Педагогічне тестування 
проводилося з урахуванням положень, які представ-
лені в роботах В. Н. Платонова [8], Д.А. Поліщука [7]. 
Відбір тестів і контрольних вправ для дослідження 
рухових якостей спортсменок проводився з урахуван-
ням факторної і кореляційної значності тестів і їх на-
дійності [5, 6]. Нами булі відібрані тесті, які різносто-
ронні характеризують рухову підготовку спортсменок 
на початковому етапі тренування.

Для визначення рухових якостей використовува-
лись спеціальні педагогічні вимірювання загальної 
фізичної підготовки: вистрибування за 30 с (кіл-сть 
разів); час присідання 50 разів (с); стрибок у довжи-
ну з місця (см); піднімання ніг на шведської стенці 
(кіл-сть разів) і спеціальної фізичної підготовки: 30 
обертів педалей (с); оберті педалей за 1 хв (кіл -сть 
разів).
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Тренувальний процес в дослідженої групі будував-
ся по загальноприйнятої методики тренування дитячо 
– юнацької спортивної школи м. Куп’янськ.

Результати дослідження.
Сучасний спорт з його емоційною і фізичною на-

пругою вимагає постійного збільшення об'єму і ін-
тенсивності в тренувальних заняттях на початкових 
етапах підготовки юних спортсменок. На думку ряду 
дослідників [2, 9, 10, 11], використання значних і ве-
ликих тренувальних навантажень, можуть негативно 
позначатися на формування функцій і систем юного 
організму.

У зв'язку з цим, нами був проведений аналіз трену-
вальних планів юних велосипедисток 12-13 років, які 
спеціалізуються в БМХ. Для цього нами використо-
вувалося анкетування велосипедисток 12-13 років, які 
займаються в ДЮСШ м. Куп’янськ, також опитування 
і анкетування більше 10 тренерів різної кваліфікації.

При анкетуванні юних велосипедисток 12-13 років 
виявлено, що при проведені тренувального заняття 
тренери використовують загальноприйняті методи для 
розвитку фізичної, техніко-тактичної і психологічної 
підготовки , але основну увагу приділяють вдоскона-
ленню технічної підготовці, а потом вже розвитку ру-
хових якостей, психологічної і тактичної підготовці.

Також виявлено, що більш 78 % тренерів трену-
вальне заняття у дівчат 12-13 років розглядають як 
складову різноманітних елементів, які мають складну 
техніко-тактичну залежність, а потім вже фізичну під-
готовку.

В зв’язку з цим, наші дослідження були направлені 
на виявлення рівня рухових якостей велосипедисток 
12-13 років, які займаються велосипедним мотокро-
сом.

Доведено, що рівень рухових якостей юних вело-
сипедисток 12-13 років, які приходять займатися екс-
тремальним видом велоспорту змінюються нерівно-
мірно, більш мірою в перший рік тренування.

У перший рік дослідження проявлення швидкісно-
силових здібностей юних велосипедисток в вистрибу-
ванні за 30 с і часу присіданні 50 разів максимальних 
значень досягло на загально-підготовчому етапі і скла-
ло 28,0 разів (t=2,61; p<0,05) і 35,1 с (t=2,44; p<0,05) 
відносно етапу змагань (табл.1) ( рис. 1).

В другий рік дослідження результати цих показни-
ків зросли, але статистичної відмінності не виявлено 
(t=1,18; t=0,55; p>0,05) (рис. 1).

Стрибок у довжину з місця зростав на протязі 
двох років дослідження, при цьому без статистичної 
відмінності (p>0,05). При цьому, в перший рік показ-
ник піднімання ніг на шведської стенці у юних вело-
сипедисток зростав статистично змінюючись (t=3,72; 
p<0,01), але в другий рік відмінностей між показника-
ми не виявлено (p>0,05).

Показники спеціально-підготовчого засобу тре-
нування досягли максимальних значень на етапі зма-
гань протягом двох років дослідження. Так в перший 
рік досліджування час виконання 30 обертів педа-
лей поступово скорочувався і на етапі змагань склав 
16,5 с (t=3,90; р<0,01), в другий рік 16,3 с (t=5,13; 
р<0,001), що на 0,4 с і 0,3 с краще відносно загально-
підготовчого етапу.

Протягом двох років оберти педалей за 1 хв на ве-
ловерстаті у юних велосипедисток 12-13 років покра-
щився в перший рік на 12,1 об/хв (t=3,11; р<0,01), в 
другий рік на 2,1 об/хв (t=1,36; р>0,05).

Проведені дослідження рівня рухових якостей 
впродовж двох макроциклів виявили, що в перший 
рік тренування у юних велосипедисток      12-13 
років відбувається скачок результатів в показниках 
швидкісно-силових можливостей (вистрибування 
за 30 с; час присідання 50 разів; піднімання ніг на 
шведської стенці; час 30 обертів педалей; оберті 
педалей за 1 хв), в другий рік тільки швидкісних 
можливостей (час 30 обертів педалей) (t=5,13; 
р<0,001).

Таблиця 1
Динаміка показників загально-підготовчих і спеціально-підготовчих засобів  

тренування велосипедисток 12-13 років

№
пп Показники

1 рік 2 рік
Загально- 

підготовчий 
етап

Змагальний етап
Загально- 

підготовчий 
етап

Змагальний етап

1. Вистрибування за 30 з, 
кіл -сть разів 28,0±0,57 25,9±0,55 28,6±0,60 27,5±0,68

2. Час присідання 50 
разів, з 35,1±0,55 37,0±0,57 35,1±0,61 35,6±0,60

3. Стрибок у довжину з 
місця, см 169,1±3,74 168,1±4,05 171,7±2,88 167,7±3,44

4.
Піднімання ніг на 
шведської стенці, кіл-
сть разів

26,3±1,35 21,0±0,43 24,5±1,18 21,9±1,02

5. Час 30 обертів педалей 
(веловерстат), с 16,9±0,04 16,5±0,11 16,6±0,06 16,3±0,04

6.
Оберті педалей за 1 хв 
(веловерстат), кіл-сть 
разів

107,4±2,97 119,5±2,54 118,1±1,28 120,2±0,83
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Таким чином, дослідження рівня рухових якостей 
юних велосипедисток 12-13 років, які займаються 
БМХ показали, що загальноприйнята методика тре-
нування, в якої більшою мірою  значної уваги набу-
ває технічна підготовка, відбуваються зміни рухових 
якостей з ріку в рік неоднаково.

Висновки.
Аналіз тренувальних планів тренерів дитячо-

юнацької школи виявив, що для розвитку рухових 
якостей використовуються загальноприйняті методи 
тренування в БМХ. На початкових етапах особливої 
уваги приділяється технічної, а потім фізичної підго-
товці.

Нами виявлено, що при заняттях екстремальним 
видом велоспорту (БМХ) у дівчат 12-13 років, де біль-
шою мірою приділяється увага технічної підготовці, 
визначена позитивна динаміка зросту рухових якос-
тей. Але в перший рік дослідження виявлена статис-
тична відмінність в показниках швидкісно -силових 
якостей, як в загально-фізичної, так і спеціально-
фізичної підготовки (рис. 1), а в другий рік тільки у 
вправі на велосвертаті (30 обертів педалей).

Подальші дослідження будуть направленні на ви-
значення залежності рівня технічної і психологічної 
підготовки юних велосипедисток 12-13 років в дво-
річному циклі тренувань, які займаються БМХ.
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А – вистрибування за 30 с;  
Б – час присідання 50 разів;  
В – стрибок у довжину з 
місця;  
Г – піднімання ніг на 
шведської стенці;  
Д – час 30 обертів 
педалей (веловерстат); 
Е – оберті педалей за 1 хв 
(веловерстат).

Рис. Статистична відмінність показників загально-підготовчих і спеціально-підготовчих вправ 
юних велосипедисток 12-13 років протягом двох років дослідження (n=15)
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Оцінювання підготовленості висококваліфікованих  
стрільців-жінок з пневматичного пістолета 

Рощін І.Г.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотації:
Визначено рівень майстернос-
ті членів жіночої збірної команди 
України зі стрільби пневматичного 
пістолета. Проаналізовано резуль-
тати виступів вказаних спортсменок 
на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях за період 2005-2010 рр., 
що дозволило розробити їх рей-
тинг. Встановлено, що індивіду-
альна варіація очок спортсменок 
не залежить від рівня спортивного 
результату (V= 0,8÷1,1 %) і не може 
слугувати критерієм для оцінювання 
спортивної майстерності даних 
членів збірної команди.

Рощин И.Г. Оценка подготовленности 
высококвалифицированных стрелков-
женщин из пневматического пистолета. 
Определен уровень мастерства членов женской 
сборной команды Украины по стрельбе из пнев-
матического пистолета. Проанализированы 
результаты выступлений указанных спортсме-
нок на всеукраинских и международных сорев-
нованиях в период 2005-2010 гг., что позволи-
ло разработать их рейтинг. Установлено, что 
индивидуальная вариация очков спортсменок 
не зависит от уровня спортивного результата 
(V = 0,8 ÷ 1,1%) и не может служить критери-
ем для оценивания спортивного мастерства 
данных членов сборной команды.

Roshchin I.G. The preparedness as-
sessment of highly qualified female 
air-pistol shooters. The skills level 
of the members of female Ukrainian 
National air-pistol shooting team is 
defined. The national and the inter-
national competitions results of these 
shooters in the period 2005-2010 are 
analyzed. That allows us to develop 
their ranking. It is set that the individual 
variation of the shooters’ results does 
not depend on the level of their results 
(V = 0.8÷1.1%) and can not be a cri-
teria for evaluation of sport skill of the 
members of a national team.

Ключові слова:
стрільба, пневматичний 
пістолет, спортсменки, збірна 
України, рейтинг.
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Вступ.1

Сучасний етап розвитку стрільби кульової 
характеризується загостренням спортивної 
конкуренції на міжнародній арені [6]. Обмеженість 
квот від країни на участь у чемпіонатах світу, Європи, 
етапах Кубка світу (від країни допускають 3 стрільця) 
та Олімпійських іграх (2 стрільця) пред’являє високі 
вимоги до спортивного відбору на рівні національних 
збірних команд. Особливо це стосується країн з ви-
соким рівнем розвитку кульової стрільби, до числа 
яких входить й Україна. Навіть незначні прорахунки 
у такому відборі можуть суттєво вплинути на пси-
хофізичний стан спортсменів, знизити якість трену-
вального процесу при підготовці до найголовніших 
стартів. Звичайно, тренерський досвід, висока про-
фесійна майстерність має пріоритетне значення, але 
доповнений статистичним матеріалом на основі по-
рівняльного аналізу результатів виступів спортсменів 
на відповідальних змаганнях за тривалий період додає 
об’єктивності та вагомості прийнятих рішень.

На сьогодні, аналіз динаміки виступів висококва-
ліфікованих стрільців, членів національної збірної ко-
манди України, у відкритих виданнях відсутній. Хоча 
подібні роботи були загальнодоступними та публіку-
валися в недалекому минулому [1]. Обговорення даної 
проблематики широко ведеться і закордоном [2]. 

Роботу виконано в рамках завдань НДР по темі 
2.12 “ Формування системи багаторічного відбору 
і орієнтації спортсменів ” Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011-2015 роки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення рівня майстер-

ності членів жіночої збірної команди України зі 
стрільби з пневматичного пістолета та проведення їх 
порівняння.

© Рощін І.Г., 2011

Завдання дослідження
Проаналізувати результати виступів спортсменів-

стрільців жіночої збірної команди України (пістолет-
на група) на всеукраїнських та міжнародних змаган-
нях за період 2005-2010 рр.

Запропонувати критерії оцінювання спортивної май-
стерності стільців-жінок з пневматичного пістолета.

Методи дослідження: метод аналізу та узагаль-
нення, інтернет-пошук результатів виступів спортс-
менів, методи математичної статистики: W–критерій 
Шапіра-Уілка, t–критерій Стьюдента та F–критерій 
Фішера-Снедекора, метод статистичних гіпотез.

Результати дослідження. 
Для аналізу виступів стрільців-жінок використані 

протоколи всеукраїнських та міжнародних змагань з 
пневматичного пістолета за період 2005-2010 рр. [7]. 
Обраний діапазон охоплює весь попередній олімпій-
ський цикл (2005-2008 рр.) та два наступних роки. 
Досліджувались результати семи членів жіночої піс-
толетної групи збірної команди України. Середнє 
арифметичний результат виступів спортсменок про-
тягом року та його середнє квадратичне відхилення 
представлені у таблиці 1. 

На таблиці 1 видно, що тільки три спортсменки 
приймали участь у змаганнях протягом усього за-
значеного періоду. Дві спортсменки (В, Ж) розпоча-
ли виступи за збірну команду України з 2009 року, 
оскільки були включені до складу збірної за резуль-
тати виступів у 2008 році. Спортсменка «Е» не висту-
пала у 2010 році. Стрілець «Г» не приймала участь у 
змаганнях з осені 2007 року по осінь 2009 року. Для 
аналізу результатів виступів використані методи па-
раметричної статистики: t-критерій Стьюдента для 
порівняння середніх арифметичних та F-критерій 
Фішера-Снедекора для порівняння дисперсій [3]. За-
стосування цих критеріїв, при прийнятому у спортив-
ній педагогіці рівні істотності (α = 0,05), передбачає 
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або достатньо великий обсяг вибіркових сукупностей 
(не менше 30), або виконання умови про відповідну 
подібність до нормального розподілу генеральної су-
купності, з якої походять досліджувані вибірки. Кіль-
кість виступів спортсменок на всеукраїнських та між-
народних змаганнях протягом року та за цілий період 
представлені у таблиці 2. 

У 5-ти спортсменок кількість виступів переви-
щує 30. Кількість змагань спортсменок “В” та “Ж” 
(19 та 26 відповідно) вказує на доцільність застосу-
вання W – критерію Шапіра-Уілка для перевірки гі-
потези про нормальність розподілу [4]. Результати 
перевірки цієї гіпотези отримані з використанням 
програми Statistica 6.0. За нульовою статистичною 
гіпотезою припускалося існування нормального 
закону розподілу. 

Розрахункові значення W – критерію в обох 
випадках перевищують його критичні значення 
(W=0,915; р=0,09 та W=0,940; р=0,14). Отже, не має 
підстав для відхилення гіпотези про нормальність 
розподілу у двох досліджуваних генеральних 
сукупностях спортсменок “В” та “Ж”.

Для з’ясування достовірності різниці між результа-
тами виступів всіх 7 спортсменок, нами було сформу-
льована нульова гіпотеза про рівність їхньої середньої 
кількості очок за досліджуваний період. Перевірка 
статистичної гіпотези здійснювалась t-критерієм 
Стьюдента. Розрахунки проведені з використанням 
програми Statistica 6.0 (табл. 3).

Розрахункове значення t-критерію спортсменки 
“А” більше від критичного (р < 0,001) в усіх шести 
випадках. Таким чином, нульова гіпотеза може бути 
відхилена. Значить, за середнє арифметичним по-
казником виконання змагальної вправи (384 очка) 
спортсменка “А” статистично суттєво відрізняється 
від всіх інших осіб що робить її безумовним лідером 
команди. 

Для стрільців “Б” та “В” нульова гіпотеза може 
бути прийнята (р = 0,08). Для решти 4 сукупностей 

(“Б”-“Г”; “Б”-“Д”; “Б”-“Е”; “Б”-“Ж”) нульова гіпотеза 
відхиляється (р < 0,003). Отже, спортсменка “Б” від-
носно спортсменки “В” має несуттєво вищу середню 
кількість 379 проти 378 очок, але статистично суттєво 
кращій показник від учасниць “Г”, “Д”, “Е”, “Ж”. 

При порівнянні спортсменки “В” з результата-
ми “Г” та “Д” нульова гіпотеза приймається (р=0,5; 
р>0,05). Для інших двох спортсменок (“Е” та “Ж”) ну-
льова гіпотеза відхиляється (р<0,02; р<0,001). Таким 
чином, спортсменка “В” має статистично суттєво кра-
щій середній результат виконання змагальної вправи 
(378 очок) відносно “Е” (375 очок) та “Ж” (374 очка) і 
несуттєво відрізняється від учасниць “Г” та “Д”. 

При порівнянні спортсменки “Г” з результатами 
“Д” та “Е” нульова гіпотеза приймається (р>0,1), а для 
“Ж” – відхиляється (р<0,01). Таким чином, спортс-
менка “Г” має статистично суттєво кращій серед-
ній результат виконання змагальної вправи відносно 
спортсменки “Ж”, і несуттєво – від “Д” та “Е”.

При порівнянні спортсменки “Д” з результата-
ми “Е” та “Ж” нульова гіпотеза приймається (р>0,9; 
р>0,1). Таким чином, спортсменка “Д” має статистич-
но несуттєву різницю середнє арифметичного резуль-
тату виконання змагальної вправи від спортсменок 
“Е” та “Ж”.

При порівнянні учасниці “Е” зі спортсменкою “Ж” 
нульова гіпотеза приймається (р>0,05). Таким чином, 
спортсменка “Е”, яка показала 375 очок статистично 
несуттєво відрізняється від“Ж” – 374 очок.

Для визначення стабільності виступів спортсме-
нок використаний показник, який характеризує ва-
ріативність очок відносно середнього значення. Для 
з’ясування достовірності різниці по даному показ-
нику нами була сформульована нульова гіпотеза про 
рівність дисперсій для всіх 7 спортсменок. Перевірка 
статистичної гіпотези здійснювалась з використан-
ням F-критерію Фішера-Снедекора. Розрахунки про-
ведені з використанням програми Statistica 6.0 (див. 
табл. 3). Тільки у 5 випадках (подано на темному тлі) 

Таблиця 1
Результати виступів спортсменок на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (п=353)

№ С-ки X ± σ, очки
2005 р 2006 р 2007 р 2008 р 2009 р 2010 р 2005-2010 рр.

А 382±4 383±2 385±3 383±3 386±4 387±3 384±4
Б 380±5 380±3 380±5 380±3 378±3 378±5 379±4
В - - - 376±2 379±4 378±3 378±3
Г 382±4 376±4 376±5 - 377±3 375±6 377±5
Д 373±3 378±3 376±6 374±5 374±5 375±4 375±5
Е 375±2 373±4 376±4 378±2 376±2 - 375±3
Ж - - - 371±10 373±2 374±4 374±4

Таблиця 2
Кількість опрацьованих виступів спортсменок на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (п=353)

№ Спортсменки 2005 р 2006 р 2007 р 2008 р 2009 р 2010 р 2005-2010 рр.
А 15 15 13 13 14 15 85
Б 14 12 14 12 12 15 79
В - - - 3 3 13 19
Г 5 10 11 - 5 11 42
Д 3 11 13 11 14 8 60
Е 6 10 9 9 8 - 42
Ж - - - 2 9 15 26
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Рис. 1. Розподіл спортсменок за груповою нормою оцінювання  
спортивних результатів за період 2005-2010 рр.

Таблиця 3
Подібність розподілу результатів спортсменок (п=353)

Пари спортсменок t р(t) F р(F)
А vs. Б 8,19 0,000 1,14 0,566
А vs. В 7,26 0,000 1,64 0,235
А vs. Г 9,61 0,000 1,65 0,055
А vs. Д 12,52 0,000 1,69 0,027
А vs. Е 13,12 0,000 1,30 0,350
А vs. Ж 12,48 0,000 1,15 0,613
Б vs. В 1,76 0,082 1,86 0,137
Б vs. Г 3,08 0,003 1,45 0,159
Б vs. Д 5,33 0,000 1,49 0,100
Б vs. Е 5,50 0,000 1,48 0,170
Б vs. Ж 6,31 0,000 1,02 0,916
В vs. Г 0,68 0,500 2,70 0,026
В vs. Д 1,94 0,055 2,77 0,019
В vs. Е 2,55 0,013 1,26 0,613
В vs. Ж 3,67 0,001 1,89 0,167
Г vs. Д 1,53 0,130 1,03 0,943
Г vs. Е 1,59 0,115 2,15 0,016
Г vs. Ж 2,82 0,006 1,43 0,348
Д vs. Е -0,07 0,948 2,20 0,009
Д vs Ж 1,56 0,122 1,46 0,296
Е vs. Ж 1,96 0,054 1,51 0,240

Примітка: темним виділено статистично суттєвий рівень істотності

Індивідуальний результат 
Середній результат групи - 378,6 очок 
Верхня межа групової «норми « - 382,3 очка 
Нижня межа групової «норми» - 374,9 очок  
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373  
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з 21 нульова гіпотеза може бути відхилена. Встанов-
лено статистично суттєву різницю у варіації результа-
тів за стандартним відхиленням між спортсменками 
“В” та “Е” проти “Г” та “Д”, а також спортсменки“А” 
проти “Д”. На загал можна зробити висновок, що ін-
дивідуальна варіація очок у даній групі не залежить 
від рівня результату спортсменки (V= 0,8÷1,1 %) і не 
може слугувати критерієм для оцінювання спортивної 
майстерності даних членів збірної команди.

Критерієм відхилення індивідуальних результатів 
стрільців від групових показників обрано ±2/3 їх-
нього середнє квадратичного відхилення від середнє 
арифметичного [4]. Інтервал з границями (X ± 2/3σ) 
охоплює 50% спортивних результатів. Досягнення, 
що попадають у цей інтервал, спеціалісти відносять 
до таких, що відповідають “нормі” [5]. Такий підхід 
забезпечує об’єктивне підґрунтя для проведення по-
рівняльної оцінки результатів спортсменок по відно-
шенню до прийнятої норми. Позитивною якістю та-
кої норми є те, що вона віддзеркалює підготовленість 
спортсменок за певний проміжок часу, залежить від 
їхніх результатів і характеризує майстерність окремої 
спортсменки відносно всієї групи. 

За результатами виконання змагальної вправи 
було розраховані середній результат для всіх спортс-
менок (X =378,6 очка), середнє квадратичне відхи-
лення та границі інтервалу групової норми X ± 2/3σ 
(374,9÷382,3 очка). Обчислення проведено у програмі 
Microsoft Excel, результати представлено на рис. 1.

Як бачимо на рисунку 1, результати п’яти спортс-
менок попадають у визначений інтервал X ± 2/3σ. Зна-
чить їхні досягнення відповідають запропонованим 
вимогам для означеної групи спортсменів. Продовжу-
ючи аналіз, з’ясовуємо, що середня кількість очок за 
період 2005-2010 рр. стрільців “А” та “Ж” перебува-
ють за межами визначених границь. Досягнення пер-
шої спортсменки вище верхньої межи прийнятої гру-
пової норми. Це кращий показник серед всіх інших 
членів збірної команди. Стрілець “Ж” має результат 
гірший від нижньої межи групової норми і характери-
зує її як слабкішу відносно інших спортсменок.

Висновки.
1. Аналіз середньої кількості набраних очок за період 

2005-2010 рр. дозволяє розташувати обстежених 
членів збірної команди України (пістолетна група) 
у певному рейтингу. Результати спортсменки “А” 
статистично суттєво відрізняються від всіх інших 
учасників, що забезпечує їй беззаперечне лідерство 
(р < 0,001). Спортсменки “Б” та “В” мають між собою 
статистично неістотну різницю (р=0,08) і займають 

2-3 позицію. За рівнем своїх показників стрілець 
“Б” отримала відносну перевагу, оскільки її досяг-
нення вищі за досягнення чотирьох спортсменів, 
які посідають 4-7 місця (р < 0,003), в той час, коли 
стрілець “В” має перевагу тільки перед трьома 
представниками, що знаходяться на 5-7 місцях. 

2. Встановлено, що індивідуальна варіація очок 
спортсменок за період 2005-2010  рр. не залежить 
від рівня спортивного результату (V= 0,8÷1,1 %) 
і не може слугувати критерієм для оцінювання 
спортивної майстерності даних членів збірної 
команди.

3. Визначено, що члени жіночої збірної команди 
України на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях у 2005-2010 роках мають середній 
результат 378,6±5,5 очка. Результати стрільців які 
займають у рейтингу 2-6 місця, знаходяться у зоні, 
яка для обстеженої групи спортсменок відповідає 
рівню норми (374,9÷382,3 очка). Досягнення 
спортсменок “А” та “Ж” виходять за границі виз-
наченого інтервалу: першої – у кращій бік, оскільки 
її результати вище за верхню межу групової норми, 
останньої – в гірший, так як її результати менше 
нижньої границі норми.
В наступних роботах планується провести порів-

няння виступів на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях стрільців-жінок з пневматичного пістолета, 
членів збірної команди України.

Література:
Богіно В.І. Стрільба кульова / В.І. Богіно та ін. – К., 2005. – № 1. 1. 
– 100 с.
Заколодная Н.Д. Положение Белорусских стрелков на мировой 2. 
арене / Н.Д. Заколодная //Информационно-аналитический бюл-
летень № 9 по актуальным проблемам физической культуры и 
спорта – Ми. : БГУФК, 2010. – Вып. 9. – С. 5–9. – ISBN 978-985-
6953-47-0.
Зациорский В.М. Спортивная метрология: [учеб. для ин-тов 3. 
физ. культ.] / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 
– 256 с.
Иванов В.С. Основы математической статистики: [учеб. пособ. 4. 
для ин-тов физ. культ.] / В.С. Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 
1990. – 176 с.
Лакин Г.Ф. Биометрия: [учеб. пособ. для универ. и педин-тов] 5. 
/ Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1973. – С. 244-245.
Пятков-Мельник В.Т. Стрілецько-спортивна наука України (2001 6. 
– 2005) [Електронний ресурс] / В.Т. Пятков-Мельник //Спор-
тивна наука України. – 2006. – №6 (7) – 371 с., іл. – ISBN 966-
7597-06-7. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
SNU/2006-6/index.html. 
Федерація стрільби України [Электронный ресурс]. – Режим до-7. 
ступа: [http://www.shooting-ua.com/ukr_start.htm].

Надійшла до редакції 26.04.2011 р.
Рощин Игорь Геннадиевич

vmykhaylov2005@rambler.ru



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

116

Морфо-функціональні особливості  
та рухові якості студентів різних спортивних спеціалізацій

Сидорова Т.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Викладено особливості морфо-
функціональних та рухових 
якостей студентів різних спор-
тивних спеціалізацій вищіх на-
вчальних закладів. Отримані 
результати оцінки стану функ-
ціональної підготовленості 
сприяли формуванню експери-
ментальних груп з високими по-
казниками швидкісно-силових 
якостей, витривалості та склад-
нокоординаційних здібностей, 
що дало змогу індивідуалізува-
ти навчальний процес з дисци-
пліни «Лижний  спорт».

Сидорова Т.В. Морфо-функциональные 
особенности и двигательные качества 
студентов разных спортивных специа-
лизаций. Изложены особенности морфо-
функциональных и двигательных качеств сту-
дентов различных спортивных специализаций 
высших учебных заведений. Полученные 
результаты оценки состояния  функциональной 
подготовленности способствовали формиро-
ванию экспериментальных групп с высокими 
показателями скоростно-силовых качеств, 
выносливости и сложнокоординационных 
способностей, что дало возможность инди-
видуализировать учебный процесс по дисци-
плине «Лыжный  спорт».

Sidorova T.V. Morpho-functional 
peculiarities and motive qualities 
of students of different sports 
specializations. In the article, the features 
of morpho-functional and motive qualities of 
students of different sporting specializations 
of higher educational establishments are 
expounded. The got results of estimation of 
the state of functional preparedness were 
instrumental in forming of experimental 
groups high-performance speed-power 
qualities, endurance and complex 
coordinating capabilities, that enabled to 
individualize an educational process on 
discipline «Ski  sport».

Ключові слова:
лижний спорт, спортив-
на спеціалізація, морфо-
функціональні особливості, 
фізична підготовленість.

лыжный спорт, спортивная специализация, 
морфо-функциональные особенности, фи-
зическая подготовленность.

ski sport, sporting specialization, morpho-
functional features, physical preparedness.

Вступ.1

Реформа вищої школи пред’являє підвищені вимоги 
до формування сучасного рівня підготовки фахівців фі-
зичної культури і перш за все до змісту навчального про-
цесу в системі вищої освіти до ідей Болонської угоди.

Важливою ланкою в професійній підготовці квалі-
фікованих педагогічних кадрів є вдосконалення теорії 
і методики викладання спортивно-педагогічних дис-
циплін, однією з яких є “Лижний спорт”.

У 70-х – 90-х роках ХХ століття відбулися значні 
зміни в лижному спорті, які пов’язані з вдосконален-
ням лижного інвентарю, з появою нових змащуваль-
них мастил, змінилась техніка пересування на лижах, 
що привило до появи нового стилю, ковзанярського, 
який  потребує вдосконалення  його техніки та мето-
дики навчання.

Науковці в галузі лижного спорту (М.А. Агра-
новський, 1982; В.Д. Евстратов, П.М. Виралайнен, 
Г.Б. Чукардін, 1988; С.К. Фомин 1988;  С.О. Власен-
ко, 1997; О.І. Камаєв , 1999; А.М. Ратов, 1999; О.Ю. 
Ажиппо, 2001; В.В. Мулик , 2002; С.М. Котляр, 2004 
та інші) постійно ведуть пошук нових форм і методів 
навчання пересуванню на лижах дітей, студентів, лю-
бителів зимового відпочинку, в основу яких покладені 
загально-дидактичні принципи, які враховують ви-
значену послідовність використання засобів та мето-
дів  навчання у процесі викладання лижних дисциплін 
[1-6, 9 та інші].

Крім цього, характерною рисою сучасної вищої 
освіти є постійне оновлення змісту освіти, зокрема 
впровадження кредитно-модульної системи навчання 
(В.Г. Кремінь, 2004; В.В. Приходько, 2008) [7, 8].

Проблема індивідуалізації фізичної, технічної 
та інших видів підготовки на заняттях з спортивно-
педагогічних дисциплін з використанням диференційо-
ваних форм навчання, вивчені недостатньо. Відсутність 
чітких критеріїв індивідуального підходу значно знижує 
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ефективність оптимального управління навчальним 
процесом по засвоєнню техніки рухів і можливістю на-
бувати необхідних умінь і навичок, а також затрудняє 
здійснення самоконтролю, а це призводить до зменшен-
ня зацікавленості у вивченні спортивно-педагогічних 
дисциплін, в тому числі і «Лижного спорту».

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в підвищенні ефек-

тивності навчального процесу з лижної підготовки 
студентів ВНЗ спортивного профілю з урахуванням 
спортивної спеціалізації. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити особливості морфо-функціональних 

та рухових якостей студентів різних спортивних спе-
ціалізацій.

2. Проведено констатуючий педагогічний експери-
мент із метою визначення рівня рухових якостей студен-
тів різних спортивних спеціалізацій, аналізувалася дина-
міка показників фізичної підготовленості студентів. 

Методи досліджень. Під час роботи для вирішен-
ня поставлених завдань застосовувалися наступні 
методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичних літературних джерел, робочих навчаль-
них програм та практичного досвіду роботи викла-
дачів; аналіз інформації в мережі Internet; педагогічні 
спостереження; аналіз антропометричних та морфо-
функціональних показників; тестування технічної та 
фізичної підготовленості студентів;  аналіз відеозапи-
сів техніки лижних ходів; метод експертних оцінок; 
методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Визначено, що за більшістю показників засвою-

вання техніки лижного спорту проходити не однако-
во, одні студенти краще засвоюють техніку класичних 
лижних ходів, а інші ковзанярських, також студенти 
по різному засвоюють  гірськолижну техніку. 
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Результаті теоретичних тестувань великої різниці 
не виявили, лише студенти спеціалізації зимові види 
спорту (гірські лижи, сноубордінг, фрістайл, фігурне 
катання) показали більш кращі результати. У експе-
рименті узяли долю студенти першого курсу ХДАФК 
у кількості 204 особи.

Проведений аналіз результатів антропометричних 
вимірювань студентів першого курсу виявив, що по-
казники довжини тіла у юнаків знаходяться в межах 
172,4 – 182,6 см, у дівчат 161,6 – 177,1 см; в масі тіла 
у юнаків в межах 61,5 – 84,8 кг, у дівчат 52,1 – 65,2 кг; 
в довжині рук у юнаків 74,3 – 85,2 см, у дівчат 67,8 – 
79,2 см;  в довжині ніг у юнаків 88,7 – 95,1 см, дівчат 
67,8 – 79,2 см.

Установлено найбільші відхилення антропоме-
тричних показників від середньо групових результа-
тів: у довжині тіла  у юнаків спеціалізації гімнастика 
(t=2,33; p<0,05), дівчат спеціалізації спортивні ігри 
(волейбол, баскетбол, гандбол) (t=3,33; p<0,01); у масі 
тіла у юнаків спеціалізації гімнастика (t=2,92; p<0,05), 
дівчат спеціалізації спортивні ігри (t=4,02; p<0,001); у 
довжині рук у юнаків спеціалізації плавання (t=2,50; 
p<0,05), дівчат спеціалізації спортивні ігри (t=4,03; 
p<0,001);  у довжині ніг у юнаків спеціалізації гімнас-
тика (t=2,54; p<0,05), дівчат спеціалізації спортивні 
ігри (t=2,66; p<0,05).

Виявлено, що кращі показники дихальної системи 
в екскурсії грудної клітини отримано у юнаків і дівчат 
спеціалізації плавання (p<0,001), в той же час як най-
більші відхилення від середньо групових показників 
визначено у юнаків і дівчат спеціалізації «викладачі 
фізичного виховання» (p<0,001).

За результатами аналізу попередніх досліджень 
антропометричних показників студентів першого 
курсу, були виявлені максимальні і мінімальні  серед-
ні моделі різних спортивних спеціалізацій ХДАФК, 
які свідчать, що відмінність модельних характеристик 
статури в цілому і пропорційності окремих його час-
тин у студентів  знаходяться в межах 5% – 10% і вони 
не мають достовірні відмінності (р>0,05) по більшому 
числу показників.

Проведений аналіз результатів функціональної під-
готовленості студентів першого курсу ХДАФК виявив, 
що кращі показники мають студенти спеціалізації:

тест  Руф’є-діксона•  (ум. од.) – плавання (юнаки 
– 41,1; дівчата – 38,7), зимові види спорту (юнаки 
– 42,1; дівчата – 45,3), легка атлетика (бігові види 
програми) (юнаки – 48,1; дівчата – 44,0);
гарвардський степ-тест • (ум. од.) – зимові види 
спорту (юнаки – 98,3; дівчата – 97,6), легка атлетика 
(юнаки – 100,8; дівчата – 90,6), плавання (юнаки – 
85,8; дівчата – 96,3), одноборства (юнаки – 92,3; ді-
вчата – 88,7), спортивні ігри (юнаки – 94,4), футбол 
(юнаки – 90,4);
максимальне споживання кисню•  (мл/хв/кг) – зимо-
ві види спорту (хлопці – 75,4; дівчата – 60,5), легка 
атлетика (хлопці – 72,3; дівчата – 61,4), плавання 
(хлопці – 70,3; дівчата – 59,2);
ортостатична проба•  (уд/хв) – зимові види спорту 
(хлопці – 8,3; дівчата – 6,0), футбол (хлопці – 8,4), 

спортивні ігри (хлопці – 8,5; дівчата – 8,0), легка ат-
летика (хлопці – 8,5), гімнастика (хлопці – 9,2; ді-
вчата – 6,8), плавання (хлопці – 9,7; дівчата – 8,2);
тест індекс Ськибінського • (ум. од./100) – плавання 
(хлопці – 83,1; дівчата – 79,2), зимові види спорту 
(хлопці – 75,5; дівчата – 68,3), легка атлетика (хлоп-
ці – 74,9; дівчата – 69,1);
життєва ємкість легенів•   (мл/100) – плавання 
(хлопці – 44,6; дівчата – 39,1), зимові види спорту 
(хлопці – 44,2; дівчата – 36,3), легка атлетика (хлоп-
ці – 42,0; дівчата – 38,2);
життєвий індекс•  (см3/кг) – плавання (хлопці – 
60,4; дівчата – 73,2), зимові види спорту (хлопці – 
68,6; дівчата – 65,5), легка атлетика (хлопці – 63,2; 
дівчата – 70,2).

Отримані показники рівня розвитку серцево-
судинної і дихальної системи студентів свідчать про 
кращі показники студентів спортивних спеціалізацій, 
професійна діяльність яких направлена на фізичне на-
вантаження аеробно-анаеробного характеру  цикліч-
ної спрямованості: плавання, зимові види спорту і 
легка атлетика (табл.1).

Найбільш високі показники станової сили ма-
ють студенти спеціалізації важка атлетика в хлопців 
– 195,3 кг і дівчат – 141,0 кг, а найменші у студентів 
спеціалізації спортивні танці в хлопців – 141,6 кг і ді-
вчат – 82,6 кг Показники відносної сили знаходяться в 
межах  2,72 – 2,10 ум. од. (у хлопців) і 2,38 – 1,50 ум. 
од. (у дівчат), в той же час кращі мають студенти спе-
ціалізацій: важка атлетика, гімнастика, одноборства, 
зимові види спорту і плавання.

З метою визначення рівня загальної фізичної під-
готовленості студентів результати  тестування було 
приведено до бальної системи, відповідно до держав-
них тестів для чого використовували багатобальну 
систему оцінювання прирівняну до п’ятибальної.  Це 
дало можливість порівняти отримані результати всіх 
тестувань студентів різних спортивних спеціалізацій. 

Отримані результати тестувань свідчать, що рівень 
фізичної підготовленості студентів різних спортивних 
спеціалізацій ХДАФК не однаковий (табл.1). 

Дослідження свідчать про високий загальний роз-
виток фізичних якостей у студентів спеціалізацій фут-
бол (середній бал – 4,36), легка атлетика (4,30 бали), 
одноборства (4,26 бали), та чим вище рівень таких 
якостей, як сила, координація рухів, швидкість, гнуч-
кість, спритність, тим більше можливостей для засво-
єння техніки рухів. В той же час у студентів різних 
спортивних спеціалізацій окремі рухові якості мають 
превалюючи значення. 

Провідними показниками розвитку фізичних якос-
тей студентів різних спеціалізацій за даними тестів, 
виявлено: гімнастика – гнучкість (4,7 бали), сила (4,1 
бал); зимові види спорту – витривалість (4,5 бали), 
швидкість (4,3 бали); футбол – витривалість (4,6 
бали), спритність (4,4 бали); спортивні ігри – сприт-
ність (4,6 бали), швидкість (4,4 бали); легка атлети-
ка – витривалість (4,6 бали), швидкість та сила (4,4 
бали); одноборства – гнучкість (4,7 бали), витрива-
лість, сила та спритність (4,2 бали); плавання – гнуч-
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кість та сила (4,4 бали); спортивні танці – гнучкість 
(4,5 бали) та сила (4,2 бали); важка атлетика – сила 
(4,2 бали).

Результати оцінки фізичного розвитку студентів 
свідчать, що їх середні зросто-вагові показники зна-
ходяться в межах норми, а пропорційність будови 
тіла та розвитку м’язів вище від середнього для їх 
віку і статі. В той же час студентам кожної спортив-
ної спеціалізації відповідає визначений рівень морфо-
функціональних показників, що впливає на виконання 
окремого лижного ходу. 

Узагальнюючи результати дослідження, можна 
констатувати, що студенти різних спортивних спеці-
алізацій мають значну різницю в антропометричних 
і функціональних показниках, а також у розвитку 
фізичних якостей, що дозволяє використовувати їх в 
якості об’єктивної основи при плануванні навчально-
го процесу з дисципліни «Лижний спорт» на загаль-
ному курсі навчання. 

Висновки.
1. Аналіз антропометричних показників студентів 

ХДАФК різних спортивних спеціалізацій 
свідчить про гармонійність їх статури в цілому і 
пропорційності окремих його частин, відмінність 
від середніх характеристик знаходиться в межах 
5% – 10% і не має достовірної відмінності (р>0,05) 
по більшій кількості показників.

2. Тестування  студентів ХДАФК різних спортив-
них спеціалізацій (252 студентів) визначили, що 
середній рівень фізичної підготовленості студентів 
знаходиться на рівні – 42,11 бали, що є гарним по-
казником за шкалою державного тестування.

3. Дослідження оцінки функціонального стану 
студентів різних спортивних спеціалізацій вия-
вили, що кращі показники серцево-судинної та 
дихальної системи мають студенти спеціалізацій:– 
плавання, зимові види спорту, легка атлетика. 
Найбільш  високі показники станової сили вияв-
лено у студентів спеціалізації важка атлетика, а 
найменші у студентів спеціалізації спортивні танці. 
Кращі показники відносної сили мають студенти 
спеціалізацій: важка атлетика, гімнастика, однобор-
ства, зимові види спорту та плавання.

4. Визначено, що кращі показники діяльності 
серцево-судинної та дихальної системи (ЧСС, тест 
Руф’є, степ-тест, ЖЄЛ та ін.) у студентів спортив-
них спеціалізацій, діяльність яких спрямована на 
фізичне навантаження аеробно-анаеробного харак-
теру  циклічної спрямованості
Отримані результати морфо-функціональних по-

казників та розвитку рухових якостей сприяли форму-
ванню експериментальних груп з високими показни-
ками: швидкісно-силових якостей (гімнастика, важка 
атлетика, одноборства) – (Е1), витривалості (легка 
атлетика (бігові види), плавання) – (Е2) та складно 
координаційні (футбол, зимові види спорту (фігурне 
катання, сноубордінг, фрістайл), спортивні ігри, спор-
тивні танці) – (Е3), що дало змогу індивідуалізувати 
навчальний процес з «Лижного спорту» відповідно до 
навчальної робочої програми.

Література:
Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский. – М.: 1. 
Физкультура и спорт, 1982. – С. 350–368.
Ажиппо О.Ю. Контрольні тести з курсу «Лижний спорт» / О.Ю. 2. 
Ажиппо, В.В. Спіцин //Навчально-метод. розробки для студентів 
1 курсу факультету фізичної культури. – Харків, 2003. – 67 с.  
Бутин И.М. Лыжный спорт: учеб. пособие для студ. высш. пед. 3. 
учеб. заведений / И.М. Бутин. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2000. – С. 16–51.
Евстратов В.Д. Коньковый ход? Не только… / В.Д. Евстратов, 4. 
Г.М. Виролайнен, Г.Б. Чукардин. – М.: Физкультура и 
спорт, 1988. – С. 27–78.
Камаев О.И. Теоретико-методические основы многолетней под-5. 
готовки юных лыжников-гонщиков / О.И. Камаев. – Харьков: 
ХаГИФК, 1999. – 172 с.
Мулик В.В. Критерии подготовленности тренера в лыжном 6. 
спорте для работы с группами начальной подготовки / В.В. 
Мулик //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2003. 
– № 1. – С. 3–9.
Приходько В.В. Про особливості наукових досліджень за те-7. 
мою професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих на-
вчальних закладах / В.В. Приходько, В.Г. Савченко //Вісник 
Чернігівського державного педагогічного університету. – 2006. 
– Вип. 35. – С. 104–107. – Серія: Педагогічні науки.
Приходько В.В. Педагогічна технологія формування навчальної 8. 
діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти / 
В.В. Приходько, С.О. Шевченко, О.Г. Ясев //Вища школа. – 2009. 
– № 6. – С. 39–47.
Фомин С.К. Лыжный спорт. Методическое пособие для учите-9. 
лей физической культуры и тренеров / С.К. Фомин. – Киев: «Ра-
дянська школа», 1988. – С. 13–26.

Надійшла до редакції 12.04.2011 р.
Сидорова Татьяна Вячеславовна

sport2005@bk.ru

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості студентів першого курсу навчання різних спортивних спеціалізацій 

ХДАФК за даними державних тестів (n=252)

№ Спеціалізація
Фізичні здібності (бали)

Швидкість Витри-
валість Сила Гнуч- 

кість Спритність Середнє
1 Гімнастика (n=15) 4,0 3,7 4,1 4,7 3,8 4,06
2 Зимові види спорту (n=13) 4,3 4,5 4,0 4,2 3,9 4,18
3 Футбол (n=27) 4,3 4,6 4,3 4,2 4,4 4,36
4 Спортивні ігри (n=45) 4,4 3,8 3,9 3,9 4,6 4,12
5 Легка атлетика (n=11) 4,4 4,6 4,4 4,1 4,0 4,30
6 Одноборства (n=22) 4,0 4,2 4,2 4,7 4,2 4,26
7 Плавання (n=10) 3,9 3,8 4,4 4,4 3,8 4,06
8 Спорт. танці  (n=18) 3,5 4,0 4,2 4,5 3,6 3,96
9 Важка атлетика (n=16) 3,6 3,2 4,2 3,3 3,9 3,64

10 Викладачі фіз. вих. (n=75) 3,8 3,4 3,7 3,3 3,5 3,54
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Старт пловца: проблемы, поиски, решения
Скирене В.В.

Литовская академия физической культуры, Kaунас, Литва 
Университет им. Миколаса Ромериса, Вильнюс, Литва

Анотации:
Проведено исследование возможнос-
ти совершенствования старта пловца, 
используя направленное кратковре-
менное воздействие. С помощью над-
водной и подводной съемки выявлены 
основные ошибки выполнения старта. 
После использования разработанной 
экспериментальной программы каче-
ство выполнения старта улучшилось 
за счет уменьшения временных пара-
метров его надводной части и глубины 
погружения после прыжка.

Скірене В.В. Старт плавця: проблеми, 
пошуки, рішення. Проведено дослі-
дження можливості вдосконалення стар-
ту плавця, використовуючи спрямова-
ний короткочасний вплив. За допомогою 
надводної та підводної зйомки виявлено 
основні помилки виконання старту. Піс-
ля використання розробленої експери-
ментальної програми якість виконання 
старту покращилося за рахунок часових 
параметрів його надводної частини та 
глибини занурення після стрибка.

Skyriene V.V. Start the swimmer: pro-
blems, searches, decisions. The in-
vestigation of the possibility of improving 
swimmer start using directional short-
term impact. With the help of surface 
and underwater recorded revealed the 
basic execution errors start. After using 
the pilot program developed by the qual-
ity of its performance improved by reduc-
ing the time parameters of a surface part 
and the depth after the jump.

Ключевые слова:
техника, классический старт, легко-
атлетический старт, плавание.

техніка, класичний старт, легкоатле-
тичний старт, плавання.

technical equipment, grab-start, track-
start, swimming.

Введение.1

Умение выполнять старт – одно из наиболее 
важных (особенно в коротких номерах программы) 
условий достижения высоких результатов в плавании 
[1, 2, 4, 5, 6, 9]. Хотя время, затрачиваемое спортсме-
ном на выполнение старта, значительно меньше, чем 
время поворота(ов) или преодоления дистанции, его 
влияние на соревновательный результат может стать 
решающим. Старт, как единое целое, имеет свои со-
ставные части, поэтому конечный результат зависит 
от того, на сколько эффективно пловец выполнит каж-
дый элемент совокупного действия.

Независимо от типа стартового прыжка, 
используемого пловцом, окончательная цель 
остается одна: как можно быстрее среагировать 
на стартовый сигнал и эффективно оттолкнуться 
от стартовой тумбы. Отталкивание должно быть 
быстрым, под соответствующим углом взлета и с 
максимальной скоростью вылета, которая позволит 
увеличить потенциальное расстояние полета, достичь 
оптимального угла «входа» в воду в обтекаемом 
положении [2, 3, 8, 16].

Работа выполнена по плану НИР Литовской акаде-
мии физической культуры и плану НИР Университета 
им. Миколаса Ромерис.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – оценка эффективности на-

правленной кратковременной тренировочной про-
граммы совершенствования старта в плавании. 

Организация исследования. Исследование предпо-
лагало два этапа. На первом этапе проводилось ан-
кетирование, в котором приняло участие 29 тренеров 
республики по плаванию. Им было предложено отве-
тить на вопросы, связанные с наиболее часто исполь-
зуемыми методами и методиками обучения старту в 
плавании, наиболее благоприятном периоде обучения 
этому техническому действию, подбору упражнений 
для этой цели.

Второй этап исследования предполагал экспери-
мент с использованием специально разработанной 
программы совершенствования старта  пловцов. В 
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нем приняли участие 18 квалифицированных пловцов 
г. Каунас в возрасте 14-20 лет. Исходя из того, что в на-
стоящее время спортсмены по собственному желанию 
выбирают вариант стартового прыжка, испытуемые 
были разделены на две группы: представители первой 
выполняли обычный старт с захватом – «grab-start», 
представители второй – легкоатлетический старт с за-
хватом – «track-start». В течении месяца спортсмены 
5 раз в неделю выполняли разработанную экспери-
ментальную тренировочную программу, включаю-
щую упражнения для совершенствования техники 
стартового прыжка и преодоления стартового отрез-
ка. Тестирование испытуемых проведено до и после 
окончания эксперимента.

Видеосъемка. Выполнение старта снималось 
одновременно двумя видеокамерами, расположенными 
выше и ниже уровня воды. Выше уровня воды ре-
гистрировался вид спортсмена с боку во время вы-
полнения стартового прыжка и «входа» в воду. Изо-
бражение в подводном положении регистрировала 
система для подводной съемки, фиксировавшая вид с 
боку от момента «входа» в воду до окончания преодо-
ления спортсменом стартового отрезка. Перед тести-
рованием водоустойчивым маркером у испытуемых 
была отмечена точка левого тазобедренного сустава, 
которая служила ориентиром при расчете глубины 
погружения. Для определения латентной реакции 
использовался звуковой стартовый сигнал. Каждый 
испытуемый выполнял по три попытки. Учитывался 
усредненный результат трех попыток. 

Гидродинамические особенности испытуемых 
и способность удержать обтекаемое положение тела 
в воде оценивались по длине скольжения (м) после 
отталкивания от стенки бассейна и длительности (с) и 
скорости (м/с) скольжения 5 м. Учитывался усреднен-
ный результат трех попыток.

Специальную подготовленность испытуемых 
характеризовали результат (с) и скорость (м/с) 
проплывания кролем 25 м с максимальной скоростью 
и результат и скорость преодоления кролем 15-
метрового стартового отрезка. Учитывался усреднен-
ный результат трех попыток.
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Обработка видеоматериала. Временные и кине-
матические параметры старта определялись согласно 
теоретической модели по схеме, описанной ранее [2]. 
Определены длительность латентной реакции, дей-
ствий на тумбочке, полета, «входа» в воду, установ-
лены абсолютная длина старта и глубина погружения 
спортсменов в воду (расстояние от поверхности воды 
до самой низкой точки погружения тазобедренного 
сустава). Дополнительно рассчитана относительная 
длина старта. 

Математическая статистика. Обработка 
полученных данных проведена с помощью «Micro-
soft Excel» используя программный статистический 
пакет Data Analysis. Определены среднегрупповые 
величины и стандартное отклонение от среднего, 
коэффициент вариации. Оценка достоверности меж-
групповых различий проведена по t – критерию Стъю-
дента, при уровне значимости – p<0,05.

Результаты исследований.
Проведенные ранее исследования свидетельствуют, 

что даже члены национальной сборной Литвы не 
всегда отличаются умением эффективно выполнить 
старт [2, 14, 16]. 

Результаты анкетирования показали, что большин-
ство опрошенных тренеров (61%) обучение стартово-
му прыжку начинают на первом году занятий, однако 
при этом используют очень малый арсенал средств. 
Так, для тренировок на суше, названы лишь пять наи-
более популярных имитационных и подготовительных 
упражнений. Частота их использования колеблется от 
38 до 82%. Беспокойство вызывает тот факт, что 20% 
специалистов, принявших участие в анкетировании, 
вообще не имеют возможности проводить тренировки 
в спортивном зале. К сожалению те, кто имеет такую 
возможность, обучению старту на занятиях уделяют в 
среднем лишь по 10 мин. 

Анализ тренировочных средств для обучения 
старту в воде показал, что из девяти предложенных 
упражнений использование лишь шести достигает и 
превышает 60%. Ни один из принимавших участие в 
опросе педагогов не предложил новое, ранее не ис-
пользовавшее упражнение.

Из дополнительных средств обучения старту в 
плавании наибольшей популярностью среди тренеров 
пользуются гимнастические скамейки (61%) и шесты 
(79%). 

На наш взгляд специалисты республики не полно-
стью осознают значимость эффективности выполне-
ния старта, как одного из элементов соревновательной 
деятельности пловцов, поэтому нередко соревнова-
тельная дистанция во время тренировки проплывает-
ся отталкиваясь от стенки бассейна. После освоения 
технического действия начинающими спортсменами, 
его совершенствование практически не проводится. 
Упражнения включаются в тренировочную програм-
му лишь незадолго до соревнований.

Все вышесказанное стало основанием для про-
ведения второго этапа исследования. Тестирование, 
проведенное перед началом эксперимента показало, 
что временные параметры выполнения старта испы-

туемыми обеих групп достоверно не различались. По-
сле его окончания значимых межгрупповых различий 
по временным параметрам старта так же не обнару-
жено (p>0,05), однако у всех испытуемых достовер-
но уменьшилась длительность действий на тумбоч-
ке (p<0,05). Достоверно уменьшилась длительность 
фазы полета у спортсменов, выполняющих «track-
start» (p<0,05), (рис.1). 

Длительность действий на тумбочке в первой 
группе снизилась от 0,77±0,07 до 0,72±0,08с, во вто-
рой – от 0,79±0,06 до 0,71±0,04с. Длительность фазы 
полета изменилась от 0,30±0,06 до 0,28±0,04с в пер-
вой группе и от 0,37±0,06 до 0,33±0,03с – во второй. 
Это позволяет утверждать, что разработанная экспе-
риментальная программа оказала положительное вли-
яние на качество выполнения старта испытуемыми. 

Длительность фазы полета и длина полета 
(стартового прыжка) зависят не только от скорости 
отталкивания, но и от угла отталкивания, влияющего 
на траекторию полета [2, 3, 14, 16]. Большая вариация 
величин длительности фазы полета в первом 
тестировании (VA%=20,12 и 15,98 соответственно) по-
зволила предположить, что при выполнении старта не 
все испытуемые достигали оптимального направления 
отталкивания, а тем самым и траектории и длительно-
сти полета. После окончания эксперимента вариация 
результатов значительно снизилась (VA%=12,71 и 9,73 
соответственно). 

Длина старта – это результат действий спортсмена 
до, во время отталкивания и полета. Она зависит не 
только от эффективности самого отталкивания, но и от 
антропометрических данных пловцов. В связи с этим 
для сравнения результатов испытуемых использовались 
величины относительной длины старта. Перед началом 
эксперимента достоверно большие величины абсолют-
ной и относительной длины старта зафиксированы у 
спортсменов, выполняющих «grab-start» (3,47±0,30м 
и 1,49±0,12у.е.). После его окончания достоверно уве-
личилась абсолютная (от 3,06±0,21 до 3,12±0,22м) и 
относительная (от 1,39±0,07 до 1,41±0,07у.е.) длина 
старта спортсменов, выполняющих «track-start». До-
стоверно большая абсолютная и относительная дли-
на старта спортсменов, выполняющих «grab-start» в 
первом обследовании, сохранила свое превосходство 
над аналогичными параметрами «track-startа» и после 
эксперимента (рис.2). Хотя для указанных показателей 
имела место положительная тенденция, они остались 
меньшими, нежели установленные в предыдущих ис-
следованиях литовских пловцов, когда абсолютная 
длина старта варьировала в пределах 3,08–3,51м, отно-
сительная – 1,33–1,49у.е., [2]. 

Как известно, эффективность подводной части 
старта имеет большое влияние на скорость преодо-
ления 15-ти метрового стартового отрезка [8, 11, 13]. 
Между этими параметрами существует довольно 
сильная обратная связь, (p<0.01). Чем больше глубина 
погружения при выполнении старта – тем больше 
длительность преодоления стартового отрезка [10].

Спортсмены, принимавшие участие в исследо-
вании, погружались до 1,2м. После проведения экс-



проблеми фізичного виховання і спорту   № 6  / 2011

121

Рис. 1. Временные параметры старта до (I) и после (II) эксперимента.

Примечание: * p<0,05 между результатами I и II тестирования.

Рис. 2. Кинематические параметры старта до (I) и после (II) эксперимента.

Примечание: * p<0,05 между результатами I и II тестирования; x p<0,05 между резуль-
татами испытуемых I и II групп.
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перимента глубина погружения уменьшилась до 
0,96±0,14м и 0,93±0,19м соответственно. Cогласно 
данным Петряева (2007) оптимальная глубина погру-
жения при выполнении старта находится в пределах 
0,5-0,8м. Хотя испытуемым и не удалось достичь этих 
величин, все же уменьшение глубины погружения 
при выполнении старта в обеих группах испытуемых 
можно считать положительным результатом экспери-
мента. 

При выполнении старта кролем очень важно 
умение пловца принять обтекаемое положение по-
сле прыжка с тумбочки и выполнить эффективные 
движения туловищем и ногами в его подводной ча-
сти. Исходя из этого, большое внимание уделялось 
устранению ошибок, ухудшающих обтекаемость тела 
испытуемых. По окончании эксперимента величина 
скольжения после отталкивания от стенки и скорость 
преодоления стартового отрезка возросли в обеих 
группах (p>0,05).

Наибольшая вариация результатов в первом об-
следовании имела место для длины скольжения 
(VA%=14,67), наименьшая – для времени и скоро-
сти преодоления 25м испытуемыми первой группы 
(VA%=6,24 и VA%=6,23 соответственно). Наибольшая 
вариация результатов во втором обследовании отме-
чена для длины скольжения (VA%=15,81), наименьшая 
– для времени преодоления 25м у тех же спортсме-
нов.

После окончания эксперимента достоверно увели-
чилась скорость преодоления стартового отрезка у ис-
пытуемых первой группы и 25-ти метрового отрезка в 
обеих группах. 

Все вышесказанное свидетельствует о возможно-
сти использования экспериментальной программы 
для совершенствования старта пловцов, причем в 
большей степени тех, кто выполняет „track-start“. 

Выводы.
Направленное краткосрочное воздействие позво-

лило улучшить технику выполнения старта с тумбоч-
ки квалифицированных пловцов за счет уменьшения 
временных параметров надводной части старта и глу-

бины погружения после прыжка. 
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Мотиваційна зацікавленість жінок 30-50 річного віку  
до занять оздоровчими вправами

Сорокіна С.О., Кудряшова Т.І.
Кременчуцький  національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто рівень інтересу жі-
нок 30-50-річного віку до оздо-
ровчих, фізичних вправ, а також 
їхнє ставлення до свого здоров’я 
та інші аспекти діяльності цього 
контингенту населення. Причи-
нами  недостатньої орієнтації 
жінок на здоров’я і здоровий 
спосіб життя являється недо-
статня мотивація даного виду 
діяльності. Проаналізовано су-
часне становище у цьому пи-
танні, намічені можливі шляхи 
формування у жінок даної ві-
кової групи стійкої мотивації до 
рухової активності, яка б збері-
галась упродовж життя.

Сорокина С.О., Кудряшова Т.И. Моти-
вационная  заинтересованность жен-
щин 30-50-летнего возраста к занятиям 
оздоровительными упражнениями. Рассмо-
трен уровень интереса женщин  30-50-летнего 
возраста к занятиям оздоровительными, физи-
ческими упражнениями, а также их отношение к 
своему здоровью и другие аспекты деятельнос-
ти этого контингента населения. Причинами не-
достаточной ориентации женщин на здоровье 
и здоровый способ жизни является недоста-
точная мотивация данного вида деятельности. 
Проанализировано современное положение в 
этом вопросе, намечены вероятные пути фор-
мирования у женщин данной возрастной группы 
стойкой мотивации к двигательной активности, 
которая б сохранялась на протяжении жизни.

Sorokina S.O., Kudryashova T.I. Mo-
tivational interest of women of 30-50 
years old to the studying of healthy 
exercises. This article shows the actual 
problem, which is not so frequently in 
the publications of scientific-methodical 
literature, namely, the identification of 
motivations to attend to fitness physical 
exercises women of 30-50 years old. 
The article considers the level of inter-
est of women30-50 years old to healthy 
physical exercises, and their attitude to 
the health and other aspects of activity. 
The current situation in this matter was 
analyzed and was planed the possible 
ways of formation the women’s stable 
motivations to physical activity which 
would keep safe during the life.

Ключові слова:
мотиви, фізичні вправи, занят-
тя, інтерес, жінки.

мотивы, физические упражнения, занятия, 
интерес, женщины. 

motivations, physical exercises, employ-
ment, interest and women.

Вступ.1
Відомо, що багато захворювань дорослих 

закладається в дитинстві, а часто ще в утробі 
матері. Водночас стан здоров’я, рівень фізичної 
підготовленості сучасних жінок визначають не тільки 
теперішнє, а й майбутнє здоров’я нації, його резервні, 
функціональні можливості та стійкість імунної 
системи до захворювань. Численні дослідження 
тривалості пам’яті, уваги тренованих і нетренованих 
людей дає змогу вченим зробити висновок про пряму 
залежність розумової діяльності від рівня фізичної 
підготовки.

Колись уважали, що стареча інволюція людини – 
неминучий процес, котрий розвивається в міру зносу 
організму. Однак дослідження показують зворотне. 
Процеси старіння в людей, які регулярно займаються 
фізичними вправами, не тільки не прискорюються, 
а, навпаки − гальмуються. Раціональна організація 
оздоровчої рухової активності в сучасному суспільстві 
набула особливої актуальності внаслідок зростання 
захворюваності серед населення. Кризові явища, які 
погіршили життя людей країни, призвели до погіршення 
демографічних процесів, збільшення захворюваності, 
смертності й зменшення тривалості життя. Велика 
кількість досліджень підтверджує загальний зв’язок 
між зайвою масою тіла, гіпертензією, коронарною 
хворобою серця та діабетом. Малорухливий спосіб 
життя вдвічі збільшує ризик виникнення коронарної 
хвороби серця. Установлено, що рухової активності 
невеликої інтенсивності достатньо для зниження ризику 
виникнення цього захворювання й зміцнення здоров’я.

Удосконалення наявних і розробка нових 
педагогічних методик, спрямованих на підвищення 
фізичної активності людей, приводить до потреби 
ретельного контролю за станом їхнього здоров’я, 
функціональної фізичної й розумової працездатності.

Науково-технічний прогрес не в змозі не змінити 
характеру вимог до рухової підготовленості людини. 
Навантаження на нервову та сенсорну системи 
© Сорокіна С.О., Кудряшова Т.І., 2011

значно збільшується внаслідок автоматизації та 
комп’ютеризації праці, а серцево-судинній та дихальній 
системам потрібно забезпечувати “розумову” роботу. 
Тому в останні роки висуваються нові, сучасні 
вимоги до фізичної досконалості організму й заняття 
фізичними вправами з оздоровчою спрямованістю 
стають усе більш популярними.

Як відомо з наукових джерел (Х. Едвард, Т. Френкс, 
Б. Дон, 2000), коло нових проблем і питань,стосовно 
формування різних напрямів оздоровчої гімнастики, 
аеробіки й фітнесу визначається трьома обставинами: 
по-перше, постійною зміною характеру тренувального 
процесу (це стосується не лише обсягу та інтенсивності 
навантажень, а й основних завдань занять); по-
друге, залученням у заняття оздоровчою фізичною 
культурою більшої кількості людей різного віку та з 
різним станом здоров’я; по-третє, інтенсифікацією 
розвитку науки і в галузі спортивної педагогіки, і в 
галузі фізіології, що дає змогу розробляти нові методи 
визначення стану здоров’я, що значно поглиблює 
й розширює можливості контролю стану тих, хто 
займається, індивідуального дозування навантажень.

Фізична пасивність характерна для більшості 
людей працездатного віку в Україні. Лише кожен 
п’ятдесятий із наших співгромадян залучається до 
участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходах загальнодоступного характеру. За очікуваною 
тривалістю життя Україна посідає 74-те місце серед 
162 країн світу й 37-ме в Європі. Численні дослідження 
показують, що в більшості населення переважають 
пасивні стандарти та дозвільні стереотипи.

Але, як свідчать дослідження багатьох авторів, 
використання різноманітних форм фізичної культури 
для населення є надзвичайно ефективним для 
профілактики захворювань, підвищення розумової 
й фізичної працездатності, збільшення тривалості 
життя, організації корисного та цікавого дозвілля, 
боротьби зі шкідливими звичками і їх профілактики, 
пізнання можливостей власного організму [1; 3; 5; 7].
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Мотив – це побудник до дії, учинку, діяльності. Будучи 
спонукальною причиною, він додає поведінці людини 
певний напрямок і змушує діяти – саме так, а не інакше. 
З проблемою мотиву людина постійно зіштовхується 
в повсякденному житті, хоча не завжди усвідомлює 
це. Мотив не тільки визначає її поведінку, але великою 
мірою обумовлює кінцевий результат діяльності. 
Мотиваційна людина більш ефективно реалізує свою 
справу, а головне вона здатна на максимальну віддач)  
своїх духовних і фізичних сил, якщо цього вимагає 
досягнення поставленої мети [8]. Намагаючись поясни-
ти те, що детермінує поведінку людей, ми дуже часто 
піддаємося спокусі звести все до явищ, які лежать на по-
верхні. Бажання чи небажання, яке переживає людина, 
автоматично ототожнюються з мотивом.)

Дослідження (С.Ю. Балбенко, 1982; С.В. Затока, 
1997; Т.Ю. Круцевич, 1999; В.В. Петровського, 1997) 
свідчать, що потреби, мотиви та інтереси в галузі фі-
зичного виховання мають свої вікові особливості і 
пов'язані з психологічним розвитком, соціальним фор-
муванням особистості, темпераментом, соціально-
економічними умовами життя конкретної сім'ї.

З літературних джерел відомо, мотивація є форму-
ючим і спрямовуючим початком будь-якої діяльності. 
Мотив не лише визначає поведінку людини, але багато 
в чому зумовлює кінцевий результат її діяльності. Мо-
тивована людина більш ефективно реалізує будь-яку 
справу, вона здатна на максимальну віддачу фізичних 
і духовних сил, якщо цього дійсно потребує досягнен-
ня поставленої мети [1, 6]. 

Якщо говорити про зв’язок мотивації і здоров’я, 
то тут спостерігається пряма залежність – чим вищий 
рівень здоров’я людини, тим більшою є її мотивація. 
Як правило, мотивація знижується з віком. У людей з 
віком появляються різні захворювання, вони бояться 
отримати травму під час занять фізичною культурою 
[3]. Тому дуже важливо зберегти у них мотивацію до 
занять фізичними вправами.

В науково-методичній літературі ми не зустріли  пу-
блікацій щодо визначення мотивацій до занять  оздоров-
чими фізичними вправами   у жінок 30-50 річного віку.

Роботу виконано згідно зведеного плану наукових 
досліджень кафедри фізичного виховання Кремен-
чуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашої роботи являється вивчення мотива-

ції жінок 30-50 річного віку до занять оздоровчими  
фізичними вправами .

Задачі дослідження: 
1. Вивчити за літературними джерелами мотивацію  

жінок 30-50 річного віку до занять оздоровчими 
фізичними вправами .

2. Провести анкетування серед жінок, які хотіли б зай-
матися оздоровчими фізичними вправами.
Для вирішення поставлених задач ми використову-

вали педагогічні методи: вивчення літературних дже-
рел, бесіди, спостереження, опитування, анкетування. 

Анкетування. Мета анкетування – довідатися про 
відношення  жінок 30-50 річного віку до фізичної 
культури, зокрема до оздоровчих фізичних , вивчити 
мотивацію до занять фізичними вправами, з’ясувати 
розуміння  здорового способу життя.

 Результати дослідження.
 Головна мета кожної людини – збереження 

здоров’я й профілактика захворювань для подовжен-
ня життя. Важливим для збереження здоров’я є здоро-
вий спосіб життя, який охоплює систематичне фізич-
не навантаження, збалансоване харчування, здоровий 
та достатній сон, релаксацію й подолання стресу, 
відмову від куріння, алкоголю та наркотиків, і є дина-
мічним, багатомірним станом, який пов’язаний з умо-
вами навколишнього середовища та індивідуальними 
інтересами [2; 6; 7].

Кожний віковий період характеризується визначе-
ними змінами в організмі. Першому періоду зрілого 
віку притаманні найвищі значення фізичної працез-
датності й підготовленості, оптимальна адаптація до 
несприятливих факторів зовнішнього середовища, 
найменші показники захворюваності.

Однак, уже починаючи із 30 років, відбувається 
зниження рівня фізичної працездатності. Так, ерго-
метричні й метаболічні показники фізичної працез-
датності в 30–39 років становлять 85–90 %, у 40–49 
років – 75–80 %, у 50–59 років – 65–70 %, у 60–69 
років – 55–60% рівня 20–29-річних. У наш час у галу-
зі оздоровчої фізичної культури відбувається активне 
впровадження в практику інноваційних технологій із 
метою досягнення й підтримання оптимального фі-
зичного стану людини відповідно до її мотивації та 
індивідуальних особливостей [1; 4].

Мотивацію жінок почати або продовжувати за-
няття фізичними вправами можна значно збільшити, 
якщо враховувати їх особисті характеристики та пси-
хологічний стан. Мотивація також збільшується, якщо 
оздоровча програма має збалансоване співвідношен-
ня ігрових й інших видів занять. Окрім того, потріб-
но враховувати вплив засобів масової інформації на 
бажання займатися фітнесом. Саме тому слід значну 
увагу приділяти пропаганді та популяризації оздо-
ровчого фітнесу на телебаченні, радіо й інших засо-
бах масової інформації. Також велике значення мають 
державні законодавчі програми, які сприяють розви-
тку оздоровчих методик в Україні.

Завдання залучення жіночого населення до регу-
лярних занять фізичними вправами стало дуже акту-
альним питанням. Рішення даного завдання неможли-
ве без знань мотивів до занять фізичними вправами зі 
сторони жінок. З метою вивчення мотивів до оздоров-
чих занять було проведене опитування 70 жінок віком 
30-50 років. Результати опитування дали можливість 
визначити ряд пріоритетних положень, а саме: – со-
ціальне положення досліджуваного контингенту; – 
основні мотиви відвідувань занять. 

Аналіз отриманих результатів дав можливість зро-
бити ряд висновків. Жінки, які прийняли участь у до-
слідженні в основному мають вищу освіту 70 % (n = 
49), менша частина 20% (n = 14) незакінчену вищу 
освіту, 10%  (n = 7) повну середню освіту. Більшість жі-
нок 80% (n  = 56) у шлюбі,10% (n = 14) розлучені,10% 
(n = 7) не були в шлюбі. По соціальному положенню 
40% (n=28) відносяться до робітників, 50% (n=35) – до 
службовців і 10% (n=7) – домогосподарки. Оцінюючи 
своє  матеріальне положення 20% (n=14) вважають, що 
знаходяться на низькому рівні,70%  (n = 49) – серед-
ній рівень і тільки 10% (n = 7) – повністю забезпеченні. 
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Слід зазначити що проблеми матеріальної нестабіль-
ності, необхідність мати високий соціальний статус, 
працевлаштування, бажання влаштувати особисте 
життя зміщують  здоров’я та фізичне вдосконалення на 
другий план. В результаті анкетування було визначено 
співвідношення 6 основних груп мотивів (рис. 1):

Оздоровчий  – 30% (n=21) (прагнення покращити • 
стан здоров’я, попередити та позбутися від хвороб, 
схуднути);
естетичний – 25 % (n=17,5) (навчитися гарно руха-• 
тись, покращити  поставу, зовнішній  вигляд, удо-
сконалення форми тіла);
розважальний – 10% (n=7) (розважитись, позбутися • 
нудьги, отримати позитивний емоціональний заряд);
соціальний – 12 % (n=8,4)  (познайомитись з новими • 
людьми, спілкування з друзями);
особисті  – 5% (n=10,5)  (подобається викладач-• 
тренер, любов до руху, музики, звичка);
пізнавальні – 8 % (n=5,6)  (цікавість, бажання на-• 
вчитися новому).

У жінок 30-50 років на першому місці стоять 
оздоровчі (30%), естетичні (25%), особисті (15 %) 
та соціальні (12 %) мотиви. Жінки у віці 30-50 років 
пов’язують покращення здоров’я з профілактикою 
захворювань і з зниженням ваги, із зняттям нервово-
психічної напруги. Досліджувані вважають, що осо-
бливу увагу заслуговує друга група-естетичні мотиви, 
бажання вдосконалити фігуру, краса рухів. Важливу 
роль для жінок цього віку мають  особисті та соціаль-
ні мотиви. 

Висновки.
Як наслідок, причинами  недостатньої орієнтації 

жінок на здоров’я і здоровий спосіб життя являється 
недостатня мотивація даного виду діяльності. Фор-
мування мотивацій до оздоровчих занять потребує 
використання сучасних видів рухової активності з 
урахуванням індивідуальних потреб. Для вдоскона-
лення системи оздоровлення дорослого населення 
засобами фізичного виховання, зокрема жінок 30-50 
річного віку, потрібно визначити особливості мотивів 

та інтересів жінок цієї вікової групи до різних видів 
рухової активності, виявити ступінь впливу соціаль-
них, економічних, психологічних та інших чинників 
на фізичну підготовленість та здоров’я жінок, обґрун-
тувати систему педагогічного контролю за фізичним 
станом жінок зрілого віку в системі оздоровчих фізич-
них тренувань. 

У подальших дослідженнях, розвиваючи дану 
тему, планується вивчити, яка необхідна спрямова-
ність системи фізичного виховання на формування у 
жінок 30-50 річного віку мотивації до занять фізични-
ми вправами  та культури здоров’я.
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Рис.1 – Cпіввідношення груп мотивів, 
щодо занять фізичними вправами  
(мотиви занять: 1 – оздоровчий;  

2 – естетичний; 3 – розважальний;  
4 – соціальний; 5 – особистий;  

6 – пізнавальний).
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Pradolina wisły i jej dopływy jako czynnik stymulujący rozwój 
turystyki kwalifikowanej wodnej w wybranych gminach 

województwa Mazowieckiego
Kopański Krzystow

Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Annotation:
Kopanski K. Proglacial stream val-
ley Vistula River and its tributaries in 
stimulating qualified water tourism 
development in selected municipali-
ties of the Mazowsze province. This 
paper concerns discussion and use 
tourist and recreational values of the 
Vistula Pradolina region with particular 
emphasis on water-qualified tourism in 
communities: Brochów, Czerwińsk n/
Wisłą, Leoncin, Wyszogród, Zakroc-
zym. By working presents architectural 
objects and natural features in the vi-
cinity of the main watercourses of the 
region (Vistula and Bzura) that may 
affect the development of this form 
of tourism. In addition, the paper de-
scribes regional initiatives about resto-
ration of traditional, associated with the 
region, river vessels (mainly sail and 
paddle drive).

Копаньский Кристофор. Прадолина 
Вислы и ее притоки как фактор стиму-
ляции развития квалифицированного 
водного туризма в избранных районах 
воеводства Мазовецкого.  Работа по-
священа обсуждению и использованию 
туристично-рекреационных достоинств 
района Прадолина Висла с детальным 
учётом квалифицированной водной ту-
ристики земель: Брохов, Червиньск н/
Висла, Леончин, Вышгород, Закрочим. 
Представлены архитектурные объекты 
и естествоведческие достоинства, рас-
положенные вблизи главных водных ка-
налов области [Вислы и Бзуры], которые 
могут повлиять на развитие этой формы 
туристики. Кроме того, в работе описаны 
региональные инициативы восстановле-
ния традиционных для исследуемой об-
ласти речных  суден [главным образом, 
парусных и весельных].

Копанський Христофор. Прадоли-
на Висли та її притоки як фактор 
стимуляції розвитку кваліфікованого 
водного туризму в обраних районах 
воеводства Мазовецького. Робо-
та присвячена обговоренню і вико-
ристанню туристично-рекреа ційних 
достоїнств району Прадолина Вісла 
з детальним обліком кваліфікованої 
водної туристики земель: Брохов, Чер-
виньск н/Вісла, Леончин, Вишгород, 
Закрочим. Представлено архітектурні 
об'єкти й природознавчі достоїнства, 
розташовані поблизу головних водних 
каналів області [Вісли і Бзури], які мо-
жуть вплинути на розвиток цієї форми 
туристики. Крім того, у роботі описані 
регіональні ініціативи відновлення 
традиційних для досліджуваної області 
річкових  суден [головним чином, 
вітрильних і веслових].

Key words:
tourism, recreation, water, region. туризм, рекреация, вода, регион. туризм, рекреація, вода, регіон.

Wstęp.
Praca ta ma na celu charakterystykę wybranych gmin 

Województwa Mazowieckiego [Brochów, Czerwińsk n/
Wisłą, Leoncin, Wyszogród, Zakroczym] pod względem 
ich walorów turystyczno-rekreacyjnych. Region ten ze 
względu na swoje położenie fizycznogeograficzne posia-
da duży potencjał, który w znaczny sposób może przy-
czynić się do rozwoju szerokiego wachlarza wielu branż 
turystycznych min. turystyki kwalifikowanej wodnej. Pod 
pojęciem turystyki kwalifikowanej wodnej rozumiemy 
najwyższą formę specjalizacji turystycznej. Wymaga ona 
gruntownego przygotowania psychofizycznego oraz zna-
jomości posługiwania się sprzętem wodnym używanym 
w trakcie ich uprawiania. Opisywany odcinek  charakte-
ryzuje się bogatymi walorami przyrodniczymi [Kampino-
ski Park Narodowy wraz z otuliną, Rezerwat Biosfery] 
jak również architektonicznymi [sakralnymi, militarny-
mi]. Atuty te są istotnym czynnikiem dla rozwoju sze-
rokiego spektrum różnego rodzaju form turystyki m.in. 
kwalifikowanej wodnej. W jej zakresie można  byłoby 
organizować spływy kajakowe, wycieczki motorowodne 
i inne. Mogłyby one mieć charakter zorganizowany jak i 
indywidualny. Pozwoliłoby to na lepsze poznanie kultury 
i przyrody najbliższego regionu. Rzeki podobnie jak mo-
rza były miejscem skupisk największej ilości mieszkań-
ców co wiązało się z szybszym rozwojem tych regionów. 
Opisywany odcinek Wisły dysponuje  takimi walorami. 
Odpowiednie reklamowanie i wykorzystanie tych za-
let znacznie umożliwiłoby rozwój turystyki a co za tym 
idzie mogłoby pozytywnie wpłynąć na rozwój regionów 
na których dane obiekty znajdują się. W pracy tej zamie-
rza się przedstawić obiekty architektoniczne oraz walory 
przyrodnicze, które położone są wyłącznie lub w pobli-
żu brzegów rzek [Wisły, Bzury] na których odbywają się 

spływy oraz inne formy turystyki kwalifikowanej wodnej, 
które mogą wpłynąć na rozwój turystyczny opisywanego 
regionu.

Cel pracy. W pracy tej zamierza się przedstawić 
obiekty architektoniczne oraz walory przyrodnicze, które 
położone są wyłącznie lub w pobliżu brzegów rzek [Wisły, 
Bzury] na których odbywają się spływy oraz inne formy 
turystyki kwalifikowanej wodnej, które mogą wpłynąć na 
rozwój turystyczny opisywanego regionu.

Materiał i metoda. W pracy posłużono się trzema 
grupami metod: 1. Analizą dokumentów i literatury źród-
łowej w ramach której zapoznano się z szeregiem doku-
mentów uwzględnionych gmin: Brochów, Czerwińsk n/
Wisłą, Leoncin, Wyszogród, Zakroczym oraz pracami 
zawartymi wyszczególnionymi w spisie literatury; 2. Ba-
daniami terenowymi, które odbywały się metodą marsz-
rutową w miesiącach lipiec, sierpień 2008. Wyjazdy te 
pozwoliły zapoznać się z terenem badań podczas których 
dokonano inwentaryzacji bazy turystycznej, rekreacyjnej 
oraz historycznych obiektów architektonicznych położo-
nych wzdłuż cieków wodnych; 3. Metody kartograficzne, 
fotograficzne i GPS [Global Positioning System] pozwo-
liły na podstawie map kartograficznych w skali 1:50000 
nanieść interesujące obiekty z podaniem szczegółowego 
położenia geograficznego [GPS] oraz dokonać fotogra-
ficznej rejestracji obiektów.

Charakterystyka badanego terenu.
Obszar ten położony jest wokół pętli komunikacyjnej 

utworzonej przez dwie równoległe trasy: E 62 biegnąca 
przez gminy: Wyszogród, Czerwińsk n/Wisłą i Zakro-
czym na północy [prawobrzeże] oraz trasę nr 575 przeci-
nającą gminy: Brochów i Leoncin na południu [lewo-
brzeżne]. Biegną one równolegle wzdłuż obydwóch 
brzegów, a zamknięte są dwoma nowoczesnymi mostami 
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w Wyszogrodzie na zachodzie oraz w Zakroczmiu na 
wschodzie. Całkowita długość tego pierścienia komuni-
kacyjnego wynosi ok. 70km. Przez środek charakteryzo-
wanego regionu przepływa rzeka Wisła o łącznej długości 
30km. Według regionalizacji fizycznogeograficznej opi-
sywany region położony jest na obszarze Nizin Środko-
wopolskich [318] w środkowej części Pradoliny Wisły. 
Środkiem przecina go rzeka Wisła, która dzieli teren na 
makroregion Niziny Północnomazowieckiej [318.6] na 
prawobrzeżu Wisły oraz makroregion Niziny Środkowo-
mazowieckiej [318.7] na jej lewobrzeżu. Jego wschodnią 
granicę wyznacza rozszerzenie Wisły w okolicy ujścia do 
niej Bugo-Narwi niedaleko Nowego Dworu Mazowie-
ckiego. Natomiast zachodnią granicę stanowi rzeka Bzura 
wraz z jej ujściem do Wisły w okolicach Wyszogrodu. 
Mezoregionem Niziny Północnomazowieckiej na którym 
położone są gminy: Zakroczym, Czerwińsk n/Wisłą oraz 
Wyszogród jest Wysoczyzna Płońska [318.61]. Jest to na-
turalny region położony w S-W części Niziny Północno-
mazowieckiej, który znajduje się między  Pojezierzem 
Dobrzyńskim na zachodzie oraz Wysoczyzną Ciechanow-
ską [318.64] na wschodzie. Północną jej granicę wyzna-
cza Równina Raciąska [318.62], a południową Wisła. 
Leży pomiędzy ujściem Narwi a Płockiem. Powierzchnia 
jej wynosi 1780 km2. Wysoczyzna Płońska stanowi rów-
ninę morenową denną  wykształconą podczas zlodowace-
nia środkowopolskiego. Po stopieniu lodowca nastąpiło 
odsłonięcie moreny dennej w postaci lekko falistych rów-
nin. Urozmaicona jest niewielkimi wzgórzami moreno-
wymi i kemowymi, których maksymalna wysokość wy-
nosi 163 m n.p.m. Kemy mają tu kształty stożków. 
Utworzone są warstwo z piasków, mułów i żwirów. In-
nym mezoregionem który znajduje się w opisywanym 
regionie jest Kotlina Warszawska [318.73], która należy 
do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. Całko-
wicie przebiega wzdłuż lewego brzegu koryta Wisły. Na 
jej obszarze położone są gminy: Brochów na zachodzie 
oraz Leoncin na wschodzie. Kotlina Warszawska całko-
wicie położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. Jej północną granicę wyznacza Wisła która 
przechodzi w Dolinę Środkowej Wisły [S-E], następnie 
łączy się z  Doliną Dolnego Bugu i Doliną Dolnej Narwi 
N-E. Od S-W graniczy z nią Równina Kutnowska 
[318.71], od południa Równina Łowicko-Błońska 
[318.72], natomiast od S-E Równina Warszawska 
[318.76]. Powierzchnia Kotliny Warszawskiej wynosi 
1716 km2. Jest ona zarazem najniższą częścią Niziny 
Środkowomazowieckiej a jej najwyższe wzniesienie osią-
ga 67 m.n.p.m. Krajobraz  Kotliny Warszawskiej charak-
teryzuje się dwoma równoleżnikowym poziomami tera-
sowymi. Północny poziom zalewowy zajęty jest tutaj 
przez łąki i pastwiska. Położony jest on na miejscu znaj-
dujących się tu torfowisk i bagien, które znajdowały się 
na terenach dawnych nurtów pra-Wisły. Powstały pod-
czas eutrofizacji jezior odciętych od głównego biegu Wi-
sły. Poziom piaszczysty wyższy pokryty jest wydmami, 
często zalesionymi przez człowieka. Takie ukształtowa-
nie terenu ściśle powiązane jest z wynikiem wód płyną-
cych przed czołem lądolodu podczas zlodowacenia bałty-
ckiego [1]. Odcinek Wisły przebiegający od Zakroczymia 

do Wyszogrodu posiada specyficzne warunki hydrolo-
giczne. Jest to jedyny odcinek Wisły na którym w tak nie-
wielkiej odległości znajduje się kilka rzek mających swo-
je ujście do Wisły a należących do różnych zlewni. Na 
wschodzie jest to zlewnia  Bugo-Narwi [prawobrzeże], na 
lewobrzeżu Łasicy [110km2], Bzury [21km2] i samej Wi-
sły [116,30km2]. Warunki takie dają duże możliwości do 
rozwoju turystyki kwalifikowanej wodnej. Ze względu na 
urozmaicone geomorfologicznie ukształtowanie terenu 
[liczne skarpy, urwiska, wąwozy] na prawobrzeżu, tylko 
Wisła oraz rzeki położone w otulinie Kampinoskiego Par-
ku Narodowego [Bzura] umożliwiają organizowanie 
spływów. Najnowsze badania wykazują że Wisła powraca 
do swej czystości sprzed kilkudziesięciu lat. Spowodowa-
ne jest to pobudowaniem wielu oczyszczalni ścieków, 
upadkiem uciążliwych zakładów pracy oraz coraz dosko-
nalszych metodach stosowanych  w zachowanym prze-
myśle. Wisła, a w szczególności charakteryzowany region 
stał się dzięki temu dużym ekosystemem w którym żyje 
obecnie wiele gatunków ryb, ssaków [bobry, wydry], któ-
rym kiedyś groziło wyginięcie. Spotyka się tu płazy oraz 
ryby [sandacz ,szczupak, leszcz]. Tylko na terenie Kampi-
noskiego Parku Narodowego żyje kilkadziesiąt rodzajów 
ptaków. Należą do nich min. czapla siwa, żurawie oraz 
orlik krzykliwy. Wyjątkowo rzadkim okazem nawet na 
skalę Polski który zamieszkuje puszczę jest bocian czarny 
[2]. Taka zmiana w poprawie środowiska przyrodniczego 
stała się czynnikiem sprzyjającym w rozwoju turystyki 
zwłaszcza turystyki kwalifikowanej wodnej. W opisywa-
nym regionie Wisła płynie pomiędzy Wysoczyzną Płoń-
ską a Kotliną Warszawską. Pod względem ukształtowania 
terenu znacznie bardziej interesujące jest prawobrzeże 
Wisły. Znajdują się tam liczne piaszczyste skarpy i urwi-
ska [Zakroczym, Czerwińsk n/Wisłą, Wyszogród], jak 
również tereny nizinne [pomiędzy Zakroczymiem a Czer-
wińskiem n/Wisłą]. Natomiast lewobrzeżne na całej swo-
jej długości graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodo-
wym. Jest to wielki biosystem charakteryzujący się 
bogatą florą. Dominują tutaj lasy mieszane z przewagą 
sosny, grabu, leszczyny i dębu. Między Gorzewnicą a Śla-
dowem znajdują się cztery pomniki przyrody: Kromnow-
ska Topola, Dąb Nadwiślański, Sucha Sosna oraz dąb 
szypułkowy „Obrońca” z którym związana jest interesu-
jąca historia. To właśnie na nim zatrzymał się ogień w 
trakcie podpalenia Śladowa przez Niemców podczas dru-
giej Wojny Światowej, dzięki czemu została ocalona 
przed pożarem pozostała część wsi [3]. Inną atrakcją tury-
styczną o charakterze przyrodniczym są starorzecza, kępy 
porośnięte trawami oraz licznymi grądami z przewagą 
lipy, topoli, dębu. Właśnie na odcinku środkowej Wisły 
włącznie z opisywanym odcinkiem rzeki znajduje się naj-
większa ich ilość. Niektóre kępy są zarazem rezerwatami 
przyrody. Do najciekawszych należą: Kępa Gałaska [Re-
zerwat Zakole Zakroczymskie], Rezerwat Wikliny Wiśla-
ne, Rezerwat Wyspy Smoszewskie,  Kępa Kotońska, 
Kępa Grochalska, Kępa Śladowska, Kępa Rakowska oraz 
Kępa Wyszogrodzka. Większość tych kęp jeszcze kilka 
wieków wcześniej połączone były ze stałym lądem. Za-
mieszkiwane były przez Olędrów [kolonizatorów holen-
derskich]. Ślady ich obecności są jeszcze widoczne do 
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dziś. Kolejnym ciekiem wodnym, który spełnia warunki 
rzeki przeznaczonej pod sporty wodne jest Bzura. Płynie 
ona unormowanym korytem. W porównaniu z Wisłą nie 
posiada tak zróżnicowanego środowiska przyrodniczego. 
Przeważa tu roślinność trawiasta oraz grądy lipy i topoli. 
Od wschodu graniczy z otuliną KPN. Jej specyficzny mi-
kroklimat, świeże powietrze oraz stosunkowo czysta 
woda,  pozytywnie wpływają na organizowanie spływów 
kajakowych. Rzeki zawsze miały decydujące znaczenie w 
rozwoju kulturowym, społecznym oraz  ekonomicznym 
regionów i państw. Szlaki te były elementem, który po-
zwalał na stosunkowo łatwą komunikację z innymi regio-
nami w wyniku której następowało poznawanie oraz mie-
szanie się nowych grup etnicznych. Skutkiem tego było 
tworzenie się z czasem nowych państw które posiadały 
jednolitą i własną administrację oraz kulturę. Z drugiej 
strony  położenie takie było sceną wielu dramatycznych 
oraz częstych zmagań wojennych które odcisnęły się pięt-
nem na historii regionu. Częstą pozostałością po tych ba-
taliach są zabytki architektoniczne o charakterze czysto 
militarnym jak i sakralno-militarnym [kościoły obronne]. 
Niektóre z nich wyraźnie wkomponowane są w krajobraz 
danego regionu. Są one obecnie świadkiem pozwalają-
cym poznać dzieje  i  odtworzyć historię regionu i pań-
stwa na opisywanym obszarze. Jednym z tego typu przy-
kładem jest rozwój państwa polskiego. To właśnie nad 
Wisłą powstały pierwsze jego początki. Już  na początku 
drugiego tysiąclecia wykazywało ono stosunkowo wyso-
ki stopień rozwoju. Świadczą tu o tym liczne zabytki któ-
re zbudowano w XI oraz XII wieku. Należą do nich min. 
Góra Zamkowa w Wyszogrodzie i Zakroczmiu, Bazylika 
Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą wybudo-
wana w 1155 roku, oraz kościół p.w.św. Rocha i św. Jana 
Chrzciciela z XII wieku w Brochowie. Na trzydziesto-ki-
lometrowym odcinku Wisły [Zakroczym-Wyszogród], 
Zakroczym posiada najwięcej zabytków architektonicz-
nych. Stan taki ściśle związany jest z lokalizacją miasta i 
jego strategicznym położeniem. Ciekawym zabytkiem o 
charakterze militarnym jest Fort nrI Zakroczym. Stanowi 
on jeden z wewnętrznego pierścienia elementu Twierdzy 
Modlin. Zbudowany został w pierwszej dekadzie XIX 
wieku  z inicjatywy Napoleona. Odegrał on istotną rolę 
podczas kampanii napoleońskiej na Rosję. Podczas II 
Wojny Światowej naziści przeznaczyli go na obóz  w któ-
rych przetrzymywali jeńców z Warszawy i okolic. Jest to 
jedyny w Polsce obiekt wyłącznie  o charakterze bastio-
nowym [4]. Zabytkiem o charakterze sakralnym jest wy-
budowany na Górze Kościelnej, Kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Jest to jeden z najstarszych i najbar-
dziej cennych zabytków XV wieku na Mazowszu. Bu-
dowla jest murowana, w stylu gotycko renesansowym z 
licznymi ołtarzami. Wyniku działań wojennych toczących 
się w twierdzy modlińskiej oraz w samym Zakroczmiu 
kościół uległ ogromnym zniszczeniom. Poświęcony, po-
nownie został oddany do użytku 14 września 1949 roku 
[5]. Na rynku zakroczymskim stoi „Latarnia Zakroczym-
ska”. Postawiona została w latach 1924 – 1926 w celu 
upamiętnienia ofiar tych, którzy walczyli w Powstaniu 
Styczniowym z zaborcą rosyjskim. Podczas działań wo-
jennych we wrześniu 1939 roku pomnik został całkowicie 

zniszczony. Dopiero w 1948 roku Komitet Byłych Więź-
niów Twierdzy Zakroczymskiej wystąpił z inicjatywą re-
konstrukcji pomnika [6]. Ciekawym obiektem jest Góra 
Zamkowa-dawne grodzisko z zamkiem ulokowanym na 
brzegu skarpy wiślanej. Panorama Zakroczymska E. J. 
Dahlbergha z 1657 roku wyraźnie przedstawia istnienie 
zamku. Również świadectwem jego istnienia są stosunko-
wo niedawno odkopane fundamenty [7]. Obiektem sa-
kralnym jest Kościół św. Wawrzyńca i klasztor O.O. Ka-
pucynów. Jego właścicielami byli Bernardyni a następnie 
Kapucyni. Kościół został ufundowany w połowie XVI 
wieku. Podczas  II Wojny Światowej całkowicie znisz-
czony. W wyniku remontu w latach 1947 -1952 całkowi-
cie zmieniło się wnętrze świątyni [8]. W Czerwińsku n/
Wisłą stoi Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny pochodząca z 1155 roku. Jest to zarazem jeden z 
najcenniejszych zabytków architektury romańskiej na 
Mazowszu. W rzeczywistości nosi ona na sobie ślady 
wielu przebudowań w stylu gotyckim jak i barokowym. 
Kościół należał do opactwa Kanoników Regularnych La-
terańskich, a obecnie do Salezjanów. Ze świątynią zwią-
zane jest wiele  ciekawych wydarzeń  historycznych. Mia-
ła tu miejsce pod koniec czerwca 1410 roku przeprawa 
wojsk króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grun-
wald. Za odzyskane zdrowie król Władysław IV złożył 
Matce Boskiej Czerwińskiej duże srebrne wotum. Naj-
częstszym gościem w Czerwińsku n/Wisłą był król  Jan 
Kazimierz. W drodze do Szwecji przebywał tu Zygmunt 
III Waza. W bazylice znajduje się wiele cennych obiek-
tów o charakterze sakralnym jak i historycznym. Przykła-
dem jest obsadzony w ołtarzu głównym w 1612 roku cu-
downy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, koronowany 
w 1970 roku diademami papieskimi. Podczas renowacji 
świątyni w 1951 roku odkryto jedne z najstarszych fre-
sków w Polsce. Szacuje się że pochodzą one z początku 
XIII wieku. Przedstawiają one sceny z biblii, dziejów 
apostolskich i żywotów świętych. Dotychczas jest to jed-
no z największych i najstarszych malowideł romańskich 
w Polsce. Osiem kilometrów na zachód od Czerwińska n/
Wisłą położony jest Wyszogród. Znajduje się tutaj kilka 
cennych zabytków. Jednym z nich jest Kościół Matki Bo-
skiej Anielskiej-Kościół i Klasztor O.O. Franciszkanów, 
który wybudowany został w stylu gotyckim w 1408 roku. 
W XVI wieku dobudowano do niego kaplicę św. Anny. 
Nawa kościoła jest barokowa, podobnie jak wyposażenie 
wnętrza pochodzące przeważnie z XVII i XVIII wieku. 
Od 1804 do 1945 roku był to kościół ewangelicki. We 
wnętrzu na uwagę zasługuje główny ołtarz z ciekawą 
rzeźbą pelikana który karmi młode. Innym obiektem sa-
kralnym jest Kościół Świętej Trójcy. Wybudowany został 
przez architekta pomorskiego Samuela Fischera. Świąty-
nia jest wybudowana w stylu późno barokowym. We 
wnętrzu na uwagę zasługuje neobarokowy ołtarz z drugiej 
połowy XIX wieku [9]. Na wschód od Wyszogrodu na-
przeciwko ujścia Bzury położona jest na skarpie Góra Za-
mkowa. Stał tam zamek, który prawdopodobnie uległ 
zniszczeniu w 1798 roku.. Według kronik historycznych 
w połowie XIX wieku stała tu jeszcze jedna murowana 
wieża. Obecnie po zamku nie pozostało żadnych śladów. 
Jedynym dowodem jego istnienia są murowane funda-
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menty [10]. Na lewobrzeżu w Śladowie  [Gmina Bro-
chów] stoi pamiątkowy obelisk, który upamiętnia drama-
tyczne wydarzenia jakie rozegrały się tutaj we wrześniu 
1939 roku. To właśnie tutaj 18 września 1939 roku hitle-
rowcy użyli ludności cywilnej jako żywe tarcze podczas 
broniących się żołnierzy Wojska Polskiego. Chcąc oszczę-
dzić cywilną ludność żołnierze złożyli broń a następnie 
zostali rozstrzelani wraz z cywilami. W sumie zginęło 
około 350 ludzi w tym 252 żołnierzy oraz 106 ludności 
cywilnej [11]. Unikatowym zabytkiem w skali Polski jak 
i Europy jest znajdujący się w Brochowie kościół para-
fialny p.w. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela. Zbudowany 
został latach 1551-1561 w stylu gotycko-renesansowym. 
Najstarsze wzmianki o nim pochodzą z XII wieku Jest to 
rzadko spotykany rodzaj budowli, który łączy w sobie za-
równo funkcje sakralne jak i obronne. Świadczy o tym 
fosa znajdująca się z przodu świątyni. Poza tym kościół 
otoczony jest murem z pięcioma bastionami na narożach 
oraz otworami strzelniczymi. Kościół ten  był wielokrot-
nie niszczony. Podczas „Potopu Szwedzkiego” został 
uszkodzony a następnie odbudowany w latach 1662-1665. 
W czasie I i II Wojny Światowej był całkowicie spalony. 
Po II  Wojnie Światowej [1946-1948] pośpiesznie odbu-
dowany w wyniku czego świątynia zdecydowanie odbie-
ga od pierwotnej formy z XVI wieku. Ciekawostką jest że 
wzięli tu ślub w 1806 roku rodzice Fryderyka Chopina, a 
23 kwietnia 1810 roku chrzczony był tu sam kompozytor 
[12]. Ciekawym zabytkiem architektonicznym znajdują-
cym się w Tułowicach niedaleko Brochowa jest dwór dla 
Franciszki Lasockiej wybudowany ok. 1800 roku. Niena-
ruszony podczas wojny popadł w ruinę podczas reformy 
rolnej. Został odrestaurowany przez obecnych właścicie-
li. W 1999 roku otrzymał prestiżowy Medal Europa No-
stra oraz nagrodę Ministerstwa Kultury. Jest to piękny 
zabytek architektury dworskiej i tradycji szlacheckiej, To 
właśnie na jego przykładzie można poznać kulturę i sztu-
kę dworską, która rozwijała się właśnie w  tym regionie. 
W Janowie stoi Pomnik-Mogiła upamiętniający miejsce 
przeprawy Armii Poznań oraz Armii Pomorze podczas 
Bitwy nad Bzurą.

Zagospodarowanie turystyczne badanego regionu 
– stan aktualny. Ze względu na swoje położenie 
geograficzne, odcinek Wisły oraz Bzury położony w 
granicach charakteryzowanego regionu posiada wysoki 
poziom walorów zarówno o charakterze przyrodniczo-
krajobrazowym jak i architektonicznym. To właśnie te 
walory mogą być przyczyną prężnego i szybkiego rozwoju 
w tym regionie turystyki kwalifikowanej wodnej. 
Najciekawszą pod względem atrakcyjności przyrodniczej 
jest znajdująca się na lewobrzeżu  Wisły Puszcza  
Kampinoska. Obfituje ona  atrakcyjną i unikatową florę i 
faunę. Znajduje się tutaj wiele pomników przyrody i 
unikatowej fauny nie spotykanej lub spotykanej 
sporadycznie zarówno w skali krajowej jak i światowej. 
Jest to istotny czynnik przyciągający wiele turystów, 
zwłaszcza miłośników przyrody. Wisła na odcinku 
Zakroczym-Wyszogród posiada wiele łach rzecznych, 
starorzeczy, częste bystrza oraz wyjątkowo nieuregulowany 
bieg co czyni go jeszcze atrakcyjniejszym. Poza tym 
różnice w topografii terenu pomiędzy Wysoczyzną 

Płońską o urozmaiconym terenie na prawobrzeżu a 
nizinnym krajobrazem Kotliny Warszawskiej na 
lewobrzeżu sprawiają że koryto Wisły na tym odcinku  
posiada wyjątkowy charakter przyrodniczy. Liczne 
wzniesienia znajdujące się na wysoczyźnie  mogą służyć 
jako punkty widokowe na Wisłę i zarazem na Puszczę 
Kampinoską. Nie bez znaczenia są tutaj walory 
ekologiczne. W ostatnich latach zdecydowanie poprawiła 
się jakość wody. Mimo stosunkowo niewielkiej odległości 
od dwóch dużych ośrodków przemysłowych tj. Warszawy 
i Płocka teren ten charakteryzuje się czystym powietrzem, 
niskim hałasem akustycznym [przemysłowym, 
transportowym]. Puszcza Kampinoska oraz skarpy i 
wzniesienia na prawobrzeżu są naturalną barierą chroniącą 
dolinę Wisły przed jego występowaniem. Kampinoski 
Park Narodowy jako jeden z nielicznych na świecie 
graniczy bezpośrednio ze stolicą kraju. Dzięki temu 
spełnia on zarazem rolę „zielonych płuc Warszawy”. 
Położenie takie zdecydowanie wpływa na poprawę jakości 
powietrza, Wszystkie te elementy pozytywnie wpływają 
na walory przyrodnicze tego odcinka Wisły oraz Bzury. 
Czynnikiem który głównie wpływa na tak specyficzne 
warunki klimatyczne jest bez wątpienia otulina 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Zachodnią granicę 
otuliny KPN zamyka Bzura, której nurt jest zdecydowanie 
bardziej uregulowany niż Wisły. Rzeka ta ma spokojny 
bieg i jest dobrym ciekiem wodnym przeznaczonym pod 
spływy kajakowe. Podobnie jak na Wiśle, tak i na Bzurze 
zdecydowanie w ostatnich latach poprawiła się czystość 
wody. Wzdłuż cieków wodnych badanego regionu brak 
jest czynników mogących zakłócać i obniżać ich walorów 
turystycznych jak np. ruchu kolejowego, samochodowego 
z wyjątkiem trasy nr 575 przecinającej Brochów. Brak 
jest również w badanym uciążliwych zakładów 
przemysłowych. Innym czynnikiem charakteryzującym 
ten region są ciekawe zabytki architektoniczne zarówno o 
charakterze militarnym jak i sakralnym. Zabytki te są 
świadectwem historii danego regionu. Pozwalają one 
poznać dziedzictwo kulturowe. Na opisywanym 
trzydziesto-kilometrowym odcinku Wisły i około 
dwudziesto-kilometrowym nurcie Bzury znajduje się 
wiele tego typu zabytków które niewątpliwie są istotnym 
potencjalnym czynnikiem w rozwoju turystycznym. Ich 
niewielka odległość od brzegów czyni region ten jeszcze 
bardziej atrakcyjnym, gdyż pozwala na dokładniejsze 
poznanie i możliwość ich  zwiedzania. Większość z nich 
jest jeszcze w stosunkowo dobrym stanie a niektóre z nich 
zachowały jeszcze do tej pory swój oryginalny wygląd. 
Dolina Wisły i Bzury pomimo swoich atutów 
przyrodniczych, kulturowych oraz lokalizacyjnych 
posiada skromną i słabo rozwiniętą infrastrukturę 
turystyczną w tym również turystykę kwalifikowaną 
wodną.  Na odcinku Wisły Zakroczym-Wyszogród jedynie 
Zakroczym posiada najlepiej rozwiniętą branżę 
turystyczną. Znajduje się tu najwięcej moteli,   punktów 
gastronomicznych oraz zabytków. Natomiast brak jest tu 
dogodnego miejsca pod przystań dla cumowania statków 
pasażerskich. W Czerwińsku n/Wisłą jest słabo rozwinięta 
branża turystyczna mimo ciekawych walorów, których 
wykorzystanie zdecydowanie poprawiłyby poziom 
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rozwoju sektora turystycznego. W przeciwieństwie do 
Zakroczymia, Czerwińsk n/Wisłą posiada przystań, która 
była wykorzystywana dawniej w rzecznym przewozie 
towarowym i pasażerskim. Obecnie miejsce to 
przeznaczone jest do cumowania dla wszelkich jednostek 
pływających [statki, barki, jachty motorowe i żaglowe, 
tratwy i kajaki]. Pomimo tak korzystnego położenia i 
walorów turystyczno krajobrazowych Czerwińsk n/Wisłą 
nie może pochwalić się obecnie rozwojem branży 
turystycznej również rzecznej. Prawie brak jest tu bazy 
noclegowej, gastronomicznej.   W celu poprawienia 
jakości życia mieszkańców oraz wypromowaniu 
Czerwińska n/Wisłą powstała „Fundacja Rozwoju 
Czerwińska n/Wisłą”, która jest organizacją pozarządową 
działającą non-profit. Poprzez pozyskiwanie środków z 
dotacji min. Unii Europejskiej organizacja zamierza 
wcielać w życie nowe programy inwestycyjne, które min. 
przyczyniłyby się do rozwoju ekonomicznego regionu. 
Za fundusze te można by wspierać oraz tworzyć lokalne 
inicjatywy min. ekologiczne, kulturalne [festyny, imprezy 
...], które również mogłyby przyczynić się do rozwoju w 
regionie turystyki kwalifikowanej wodnej. W zakres tych 
inwestycji wchodziłaby rozbudowa infrastruktury 
turystycznej i gastronomicznej. Należałoby również 
podjąć stosowne kroki w kierunku poprawienia image 
miasta [czystość, renowacja i odnowa starych budynków, 
dbanie o zabytki itp.] Wyszogród posiada podobnie jak 
Czerwińsk n/Wisłą przystań rzeczną, której przeznaczenie 
jest  podobne jak przystani czerwińskiej. W ramach 
pozyskanych funduszy z UE wzdłuż brzegu Wisły w 
Wyszogrodzie powstaje ponad kilometrowa promenada 
spacerowa i amfiteatr co znacznie podniesie atrakcyjność 
turystyczną tej miejscowości. Na wysokiej skarpie 
wiślanej tuż przy rynku planowany jest atrakcyjny punkt 
widokowy, którego realizację zaplanowano na 2010 rok.  
Infrastruktura  turystyczna Wyszogrodu zdecydowanie 
stoi na wyższym poziomie od czerwińskiej, za to odbiega 
od zakroczymskiej. Na Bzurze od Sochaczewa do  ujścia 
Wisły znajdują się dwie przystanie kajakowe. Jedna z 
nich położona jest niedaleko Plecewic, druga natomiast w 
okolicach Brochowa. W chwili obecnej na Wiśle i Bzurze 
w badanym regionie organizowane są spływy kajakowe o 
różnej długości, stopniu trudności oraz w różnych 
kategoriach wiekowych. Jest to typowy przykład spływów, 
które można zakwalifikować do turystyki kwalifikowanej 
wodnej. Obecnie od mostu zakroczymskiego do 
wyszogrodzkiego przebiega Wisłą kilka szlaków  
kajakowych. Należą do nich: 1.Szlak Modliński [Modlin-
Czerwińsk n/Wisłą-Suchodole] o długości 47km 2. Szlak 
Czerwiński [Czerwińsk n/Wisłą-Suchodole] o długości 
19km. Wzdłuż Bzury przebiega Szlak Wiślany biegnący 
Bzurą [1km] i Wisłą [8km]  a kończący w swoją trasę w 
przystani kajakowej Suchodole. 3. Szlak Wyszogrodzki 
biegnący Bzurą i Wisłą [7km Bzurą i 11km Wisłą]. Spływy 
te organizowane są przez firmę „Ekoturyzm” S.p. z o.o. 
Atutem tej firmy jest to że prowadzone przez nią trasy 
spływów w całości przebiegają przez region w/w gmin. 
Ważnym miejscem na trasie tych spływów jest Przystań 
Wodna w Suchodole. Dostosowana jest do potrzeb osób 
uprawiających turystykę wodną [kajakarstwo, żeglarstwo, 

motorowodniactwo]. W swojej ofercie zawiera również 
bazę gastronomiczną, wypożyczanie kajaków oraz mini 
parking. Również odcinek Bzury na długości około 18 km 
od Sochaczewa do ujścia spełnia warunki szlaku 
kajakowego. Jednak na chwilę obecną cała długość tego 
szlaku nie jest w całości wykorzystana. Inną firmą, która 
organizuje spływy po Wiśle jest firma „Exciting Poland”. 
Rejs podzielony jest na pięć odcinków, przy czym trzeci 
tj.” Środkowy Dolny” na odcinku Warszawa-Zakroczym-
Czerwińsk-Wyszogród-Włocławek-Toruń przebiega 
przez opisywany przez nas 30 kilometrowy odcinek 
Wisły. Przeważnie są to wycieczki zorganizowane, 
których trasę pokonuje się na kilku-osobowych jachtach 
motorowych. Jednak ten odcinek Wisły spełnia funkcję 
przelotową. Przy wsparciu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego utworzona została „Fundacja Ja Wisła”, 
która utworzyła produkt turystyczny pod nazwą:” Flis 
Wisłą przez Mazowsze”. Ma ona na  celu sprawdzenie 
właściwości tradycyjnych drewnianych łodzi, które 
służyły dawniej rolnikom do przewozu zwierząt 
hodowlanych a zwłaszcza krów. Obejmuje on swoją trasą: 
Basonię, Kazimierz Dolny, Zakroczym, Czerwińsk n/
Wisłą, Dobrzyń. Spływ ma spokojny przebieg a jego 
celem jest również zapoznanie się z życiem flisaków. 
Innym celem jest podejmowanie odpowiednich kroków 
przez „Fundację Ja Wisła” do ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Spływ taki odbył się pomiędzy w dniach 
1-20 maja 2009 roku. Jak widać region ten posiada 
znaczny potencjał do rozwijania turystyki kwalifikowanej 
wodnej. Organizowanie tych spływów spełnia funkcję 
zdrowotną, kulturalną jak i edukacyjną. Taka forma 
turystyki zdecydowanie przyczynia się do promocji 
regionu.. Od lokalnych władz zależeć tylko będzie jak ten 
potencjał zostanie wykorzystany. Żeby potencjał takiego 
regionu został w pełni wykorzystany należałoby w tym 
kierunku  podjąć działania, które pozwoliłyby na jego 
realizację. Priorytetowym celem byłoby rozbudowanie 
infrastruktury turystyczno-gastronomicznej. Istotne 
znaczenie ma również rozmieszczanie tablic 
informacyjnych  o szlakach kajakowych, punktach 
gastronomicznych, parkingach oraz ciekawych obiektach 
architektury. Opisywany obszar pomimo wielu zabytków 
posiada także znaczną ilość świąt i festynów. Imprezy 
takie mogłyby przyczynić się do rozwoju turystyki 
kwalifikowanej wodnej. Odbywają się tutaj święta o 
charakterze kulturalnym, regionalnym, państwowym oraz 
kościelnym. W kościele brochowskim odbywają się 
koncerty poświęcone pamięci  Fryderyka Chopina. 
Również niedaleko Brochowa raz w roku w każdy trzeci 
weekend września odbywa się rekonstrukcja Bitwy nad 
Bzurą, która była jedną z największych bitew  kampanii 
wrześniowej II Wojny Światowej. Imprezą organizowaną 
zarówno w Czerwińsku jak i w Brochowie podczas 
przesilenia letniego jest „Noc Świętojańska”, podczas 
której oprócz wspólnego ogniska praktykuje się tradycję  
puszczania wianków. Sięga ona jeszcze korzeniami 
obrzędów pogańskich i wczesnosłowiańskich. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku w Czerwińsku n/Wisłą księża 
czerwińscy wprowadzili dnia  14 sierpnia procesję 
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wigilijną poprzedzającą odpust parafialny. Również 
świętem regionalnym wprowadzonym przez Gminę 
Czerwińsk n/Wisłą a odbywającym się w Czerwińsku na 
przełomie lipca i sierpnia  jest „Święto Truskawek”. 
Ponieważ jest to zagłębie obfitujące w owoce miękkie tj. 
maliny, truskawki impreza ta nawiązuje do zakończenia 
ich zbiorów.  Dnia 15 sierpnia odbywa się „Odpust”, który 
jest zarazem świętem kościelnym jak i państwowym. 
Zjeżdżają się wówczas ludzie z całej gminy jak i z innych 
regionów Polski. Impreza organizowana jest z wielkim 
przepychem i wieloma atrakcjami.  Jest to z pewnością 
element zachęcający turystów do odwiedzania. Innym 
ciekawym świętem, które warto zobaczyć są „Dożynki 
Dekanackie”, które we wrześniu organizowanych przez 
Dekanat Wyszogrodzki. Istotną zaletą jest to, ze wszystkie 
miejscowości w których organizowane są te imprezy 
położone są prawie nad brzegiem lub w niewielkiej 
odległości od brzegów Bzury lub Wisły co sprawia że 
turystykę wodną w tych regionach można by połączyć z 
uczestnictwem w tych imprezach. Ze zwiększeniem ruchu 
turystycznego związane jest kilka czynników, które mogą 
wpłynąć negatywnie na najbliższe środowisko. 
Podstawowym zadaniem byłaby likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci a zarazem wyznaczania miejsc ich 
składowania. Również powinny być wydzielone miejsca 
do cumowania łodzi oraz do biwakowania. Uchroniłoby 
to zdecydowanie przed niszczeniem znajdującej się tu 
endemicznej flory i fauny. Istotne znaczenie odgrywa 
tworzenie własnej regionalnej kultury, sztuki oraz 
obyczajów, żeby podkreślić jej unikalność dzięki czemu 
region ten stałby się jeszcze bardziej atrakcyjny dla 
turystów. Ciekawym sposobem podwyższenia 
atrakcyjności regionu mogłaby być wcielona w życie 
partnerska współpraca między gminami w celu 
podwyższenia usług turystycznych. W omawianym 
regionie aż cztery gminy posiadają warunki pozwalające 
w pełnym stopniu rozwinąć taką formę turystyki tj. 
Brochów, Czerwińsk n/Wisłą, Wyszogród i Zakroczym. 
Jedynie Gmina Leoncin ze względu na swoje niekorzystne  
położenie fizycznogeograficzne sąsiadujące z lewobrzeżem 
Wisły tj. [liczne kępy, tereny piaszczyste, zarośla] 
sprawiają że brak jest tam dogodnych miejsc do 
cumowania różnego rodzaju jednostek pływających, które 
znacznie mogłyby się przyczynić do rozwoju takiej formy 
turystyki w tym regionie. Wszystkie gminy powinny więc 
zadbać we wspólnym interesie o dotacje na ochronę 
zabytków, ochronę środowiska, rozbudowanie bazy 
turystycznej oraz promocję regionu. Promocja całego 
regionu znacznie powiększyłaby jego atrakcyjność, co 
poskutkowałoby rozwojem turystyki min. kwalifikowanej 
wodnej. Rozpatrywane cieki wodne charakteryzują się 
różnymi możliwościami wykorzystania form turystyki 
wodnej. O ile Wisła dostępna jest w badanym regionie dla 
wszystkich form turystyki wodnej o tyle Bzura ze względu 
na wąskie koryto i wyjątkowo niski stan poziomu wody 
posiada ograniczone możliwości w uprawianiu turystyki 
motorowodnej i żeglarstwa. Dostępne tu formy to spływy 
kajakowe, pontonowe bądź małymi tratwami. Warunki 
wodne na Bzurze umożliwiają w ograniczonym zakresie 
turystykę skuterami wodnymi posiadającymi napęd 

strugo-wodny oraz łodziami z napędem śmigłowym 
napowietrznym. Opisywany region  może poszczycić się 
bogatą tradycją związaną z rozwojem branży wodnej. Jej 
apogeum przypada od XVI do połowy XX wieku. 
Wówczas to budowano na Wiśle różnego rodzaju statki, 
które ze względu na swoją formę i kształt posiadały różne 
zastosowanie. Z obszarem związany jest znany od kilku 
wieków bat, oraz eksploatowane od XIX wieku żaglowce 
jak bat, szkuta [krypa] i kajlak [13]. W badanym regionie 
największą tradycję związaną z żeglugą wiślaną posiada 
Czerwińsk n/Wisłą. To właśnie tutaj znajdował się 
warsztat-stoczni szkutniczej rodziny Wojtowiczów w 
Czerwińsku n/Wisłą-Pradze w którym budowano w/w 
jednostki. Najbardziej popularnym był rodzaj jednostki 
zwany batem. Był on przeznaczony głównie do transportu 
żwiru i piasku na budowy w Warszawie. Najbogatsze  
pokłady żwiru na Wiśle znajdowały się na odcinku między 
Zakroczmiem a Dobrzyniem. Wydobywanie go i sprzedaż 
była jednym z głównych źródeł utrzymania rodzin w 
badanym regionie. Bat był dużą łodzią o długości około 
20 metrów i szerokości ok. 4 metrów. napędzaną dwoma 
żaglami, posiadał w rufowej części zadaszoną sterówkę 
wyposażoną w koje do spania i piecyk do gotowania. W 
miejscowości Czerwińsk n/Wisłą z inicjatywy artysty-
rzeźbiaża p. R. Piotrowskiego powstała idea odtworzenia 
batów na Wiśle [14]. Idea ta skupiła wokół siebie kilku 
pasjonatów którzy z pomocą szkutników francuskich 
[rekonstruujących tradycyjne łodzie Sekwany]  na 
podstawie znanych dokumentów spróbują odtworzyć i 
zbudować kilka batów by wykorzystać je w turystyce i 
rekreacji wodnej ich właścicieli a nawet w turystyce 
zorganizowanej. Ta forma turystyki pozwoliłaby na 
zapoznanie  się z życiem ówczesnych żwirników, ich 
gwarą  oraz technikami nawigacji mających wtedy 
miejsce. Byłoby to wówczas połączenie wysiłku 
fizycznego z edukacją oraz nabieraniem nowych ale już 
dawno zaginionych technik żeglowania, zarówno pod 
prąd rzeki jak i z jej prądem. Innym statkiem rzecznym z 
którym związany jest odcinek Zakroczym-Wyszogród 
jest kajlak. Był statkiem rzeczno-kanałowym stosowanym 
głównie do jednorazowego spływu węgla brunatnego, 
płodów rolnych itp.. Na odcinku Warszawa-Włocławek 
ten rodzaj statku był zwany „Barką Wyszogrodzką”. 
Pojawienie się kajlaka na opisywanym odcinku Wisły 
związane jest z końcem XIX wieku, a technologia jego 
budowy została przywieziona z Prus Wschodnich.  
Budowany był głównie w Płocku. Był to statek z dziobem 
w kształcie klina. Powszechnie odtworzenie takiego 
przewozu kajlakiem wybudowanym według oryginalnego 
wzoru pozwoliłyby na zapoznanie się z podstawowymi 
zasadami obsługi rzecznych statków towarowych 
kursujących wówczas na tym odcinku Wisły. Byłaby  to 
okazja do nauki jego sterowania i zarazem umiejętność 
radzenia sobie z utrudnieniami występującymi na rzece 
podczas kursu. Prowadzenie takiego statku związane 
musiałoby być ze znajomością rzeki na której odbywałby 
się rejs. Rejsy takie możnaby organizować w grupach o 
różnej ilości uczestników. Również statki te możnaby 
wykorzystać w trakcie imprez stacjonarnych jako atrakcję 
turystyczną do przewozu turystów. Regionalni 
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przewodnicy z pewnością mogliby przyczynić się do 
zapoznania turystów [załogi] z regionalnym środowiskiem 
przyrodniczym jak i dziedzictwem kulturowym. 
Ciekawym obiektem pływającym od kilku stuleci po 
Wiśle był galar. Składał się z kilku połączonych ze sobą 
jedną po drugiej łodzi. Przeznaczony był do przewozu 
towarów w dół rzeki nawet do samego Gdańska. Był 
szeroki, niski oraz zbity z desek i posiadał dużą wyporność. 
Odtworzenie takiego środka transportu rzecznego z 
pewnością cieszyłoby się dużym zainteresowaniem 
turystów wodnych. Żeby zachować jego jak najbardziej 
oryginalny charakter należałoby odwołać się do źródeł, 
które z powodu swojej niedalekiej przeszłości są jeszcze 
dobrze zachowane. Obiektem, który dawniej miał duże 
znaczenie  na Wiśle pomiędzy Zakroczymiem  a 
Wyszogrodem była szkuta [krypa]. W przeciwieństwie do 
pozostałych wymienionych środków komunikacji 
rzecznej, postępują obecnie próby jej odtworzenia. 
Odbywał się na niej przewóz bydła na drugą stronę rzeki 
na stały ląd jak również na występujące tu liczne kępy. 
Była ona z reguły płaskodenna, pozbawiona zadaszenia, 
posiadająca żagiel i zbudowana z drewna. Wymienione tu 
pojazdy transportu rzecznego w wyniku zmian 
środowiskowych oraz rozwoju gospodarczego straciły 
swoje dawne znaczenie, wyniku czego siłą rzeczy skazane 
były na wymarcie. Zastąpione zostały przez 
nowocześniejsze, szybsze oraz bardziej funkcjonalne. 
Ważnym elementem, który pozwala na poznanie historii 
kraju jak i regionu jest kultywowanie i odtwarzanie jej 
tradycji.  Przykładem tego może być właśnie tworzenie 
turystyki i rekreacji wodnej na tradycyjnych środkach 
transportu rzecznego [bat, kajlak, galar, szkuta i tratwa].      

Wnioski.
1. W badanym regionie Wisła i Bzura spełniają warunki 

do uprawiania turystyki rzecznej. Ze względu na 
warunki wodne Bzura posiada ograniczone możliwości 
wykorzystania form turystyki wodnej [nie nadaje się 
do uprawiania turystyki motorowodnej z napędem  
śrubowym oraz turystyki jachtowo-żaglowej ze 
względu na szerokość cieku]. 

2. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna [noclegowa, 
gastronomiczna] w zdecydowanym stopniu ogranicza 
rozwój turystyki w opisywanym regionie. 

3. Bogate dziedzictwo kulturowe [zamki, kościoły, obiekty 
militarne, dworki] jest  atutem mogącym stymulować 
rozwój turystyki wodnej w badanym regionie.

4. Liczne święta, festyny i imprezy kulturalne badanego 
regionu stanowią atrakcyjny produkt turystyczny dla 
turystów uprawiających turystyką wodną w tymże 
regionie. 

5. Unikalna fauna, flora oraz liczne pomniki przyrody 
świadczą o wysokim poziomie czystości środowiska 
przyrodniczego, które stanowi istotny atrybut 
prozdrowotnych motywów uprawiania turystyki 
wodnej w tym regionie.

6. Wydaje się że, odtworzenie w badanym regionie 
tradycyjnych środków transportu rzecznego [tratwa, 
kajlak, krypa, galar, bat] stanowić może istotny czynnik 
rozwoju turystyki i rekreacji wodnej w badanym 
regionie.
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