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Необхідність формування професійного  

самовизначення спортсмена
Арабаджи Т. Д.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотації:
Проаналізовано проблему самовиз-
начення професійним спортсменом 
життєвого шляху й діяльності у пері-
од після завершення активної спор-
тивної кар’єри. Розглянуто основні 
чинники, які супроводжують зайнят-
тя спортом високих досягнень, при-
чому не тільки слава і захоплення 
уболівальників, а й травми і хворо-
би. Показано, що водночас ці чинни-
ки істотно ускладнюють психологіч-
ну готовність спортсмена свідомо і 
своєчасно розпочати цілеспрямова-
ну і планомірну підготовку до карди-
нальної зміни способу життя і зна-
йти своє гідне місце в суспільстві. 
Наведено приклад такої підготовки у 
баскетбольному клубі «Політехнік».

Арабаджи Т. Д. Необходимость формирова-
ния профессионального самоопределения 
спортсмена. Проанализирована проблема 
самоопределения профессиональным спор-
тсменом жизненного пути и деятельности в пе-
риод после завершения активной спортивной 
карьеры. Рассмотрены основные факторы, 
сопровождающие занятия спортом высоких 
достижений, причем не только слава и восхи-
щение болельщиков, но и травмы и болезни. 
Показано, что одновременно эти факторы су-
щественно усложняют психологическую готов-
ность спортсмена сознательно и своевремен-
но начать целенаправленную планомерную 
подготовку к кардинальному изменению обра-
за жизни и найти достойно место в обществе. 
Приведен пример такой подготовки в баскет-
больном клубе «Политехник».

Arabadgy T. D. The need for 
professional self-formation of an 
athlete. It is analysed the problems 
of self-determination of a professional 
athlete of the life and activities after 
sports career. It is shown the main 
factors that accompany the sport 
of high achievements: the glory 
and admiration of fans, injuries 
and illnesses. It is shown that both 
these factors greatly complicate the 
psychological readiness of the athlete 
deliberately targeted and timely 
begin a systematic preparation for a 
fundamental change in lifestyle and 
find a worthy place in society. It is 
introduced an example of such training 
in the basketball club “Polytechnic”. 

Ключові слова:
самовизначення, професійний 
спорт, кар’єра, психологічний, спо-
сіб життя. 

самоопределение, профессиональный спорт, 
карьера, психологический, образ жизни. 

self-determination, professional sports, 
career, psychological, lifestyle.

Вступ.1

У величезній множині видів людської діяльності 
своє специфічне місце посідає діяльність 
професійних спортсменів. Вона характеризується 
певною сукупністю взаємопов’язаних особливостей. 
Серед них найбільш істотними виступають такі. По-
перше, чітка фізична і психологічна спрямованість на 
досягнення найвищого результату і на перемогу, а в 
командних видах спорту – на такий рівень взаємодії 
і взаєморозуміння з партнерами, який би дозволяв 
розглядати їх під час виступу як єдиний згуртований 
організм, що й гарантує команді перемогу над 
суперником. По-друге, надзвичайно висока фізична та 
емоційна напруженість, яка вимагає повної самовіддачі 
спортсмена в процесі змагань і тривалих, часто навіть 
виснажливих тренувань заради досягнення піку 
необхідної форми в момент відповідальних виступів. 
По-третє, режим життя професійних спортсменів 
пов’язаний з частими переїздами з одного міста до 
іншого і проживанням в готелях, коли можливість 
спілкуватися зі своїми сім’ями обмежена, і їм 
доводиться для цього лише користуватися телефоном. 
По-четверте, професійний спорт супроводжують 
не лише тріумф перемог і високих досягнень, а й 
численні травми, іноді дуже небезпечні, а іноді начебто 
й такі, що порівняно легко лікуються, але дадуться 
взнаки пізніше. І по-п’яте, можливо, найсуттєвіше 
у психолого-педагогічному плані, що спортсмен, 
віддаючи всі сили і творчу енергію улюбленому виду 
спорту, повинен завжди чітко пам’ятати, що його 
фізичні сили і морально-вольові здібності не можуть 
бути безмежними, і внаслідок цього професійна 
спортивна діяльність його обмежена у часі певними 
віковими рамками.

Отже, він має бути психологічно готовий до того, 
що неминуче прийде час, коли у його житті настануть 
© Арабаджи Т. Д., 2011

кардинальні зміни. Вони полягатимуть не тільки у тому, 
що спортсмен спочатку відчує, що вже неспроможний 
досягти тих результатів, які йому ще вчора порівняно 
легко давалися, а й все більш помітній втомі. Потім 
помітять це його партнери і тренери, і його все частіше 
триматимуть на лаві запасних. Істотно впаде рівень 
його заробітної плати, зникнуть преміальні. Але й 
для  спортсмена як амбітної особистості головним 
ударом буде не це, а саме те, що він стрімко втрачає 
свої професійно-спортивні кондиції і при цьому добре 
усвідомлює сам, що це вже назавжди, хоча йому й не 
хочеться вірити у це. 

Така ситуація стає найскладнішою й найважчою 
у житті професійного спортсмена, оскільки вона 
виступає своєрідним рубежем між одним та іншим 
способом його особистісного і суспільного буття. 
Якщо ж до цього додається те, що даються взнаки 
давні травми, істотне зниження рівня фізичного 
навантаження, то цілком зрозумілою стає певна 
розгубленість і навіть острах перед невизначеністю 
подальшого життя й діяльності й тими численними 
ризиками, які вона здатна породжувати.

Ми не розглядаємо тут ті болісні випадки, коли 
професійний спортсмен самого високого класу 
внаслідок отриманих тяжких травм чи зумовлених 
ними захворювань стає інвалідом. Прикутий на все 
життя до інвалідного візка, він переживає не тільки 
часто дійсно нестерпні фізичні болі, не тільки 
емоційний стрес через неможливість продовжувати 
тріумфальну ходу у світі спорту високих досягнень 
і втрату світової слави й постійної уваги преси та 
своїх численних прихильників і вболівальників. 
Найтяжчим випробуванням для нього стає 
відчуття своєї непотрібності через те, що замість 
годувальника своєї сім’ї він перетворився на важкий 
тягар для неї.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Наше дослідження присвячено аналізу проблем, з 
якими стикається професійний спортсмен, який цілком 
благополучно завершив свою кар’єру і змушений 
замислитися над тим, яку стратегію подальшого 
життя йому слід вибудувати та яким чином її 
реалізувати, щоб досягти не гірших успіхів, ніж це 
вдалося йому свого часу в спорті. Цей стан виступає 
не тільки своєрідним життєвим рубежем, переходом 
від одного, можливо, найбільш яскравого періоду 
у житті спортсмена, а й серйозним випробуванням 
його вольових і моральнісних якостей, його емоційної 
усталеності, перевіркою всієї системи його життєвих 
цілей, цінностей та ідеалів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у виявленні педагогічних 

умов і ефективних методів, засобів і педагогічних 
технологій, які дозволяють забезпечити належну 
морально-психологічну підготовку професійного 
спортсмена до успішного життя після завершення 
спортивної кар’єри, сформувати у нього впевненість 
у своїх можливостях і здібностях досягти успіху і в 
інших видах діяльності. Іншими словами, однією з 
цілей даної роботи виступає пошук і апробація засобів 
системного впливу на професійного спортсмена для 
його формування як успішної особистості незалежно 
від спортивної кар’єри. 

Завданнями дослідження є визначення динаміки 
уявлень професійних спортсменів про своє життя і 
можливі види діяльності після завершення спортивної 
кар’єри, готовності до такого життя, його належного 
планування і перетворення у реальні практичні дії, 
безпосередньо спрямовані на належне забезпечення 
успішності цієї діяльності. Передбачається 
проаналізувати також переважні сфери і напрями 
можливого застосування професійним спортсменом 
набутих за час спортивної кар’єри вольових якостей, 
навичок та особистісних рис для забезпечення 
ефективного повноцінного щасливого життя й 
діяльності у постспортивний період.

Ці завдання пов’язані з тим, що спорт звичайно 
несе з собою не тільки радість перемог і високих 
досягнень, а й хорошу матеріальну винагороду, через 
що він і стає для професійного спортсмена смислом 
його життя. У зв’язку з цим він важко переживає 
закінчення кар’єри час, коли доводиться кидати спорт. 
А таке відбувається дуже часто, причому не тільки за 
віком. Високі фізичні та психологічні навантаження 
не тільки зміцнюють організм спортсмена, але 
інколи здатні призводити до зниження імунітету та, 
як наслідок, до розвитку численних захворювань. 
Як справедливо зазначає відома дослідниця проблем 
здоров’я спортсменів, сама колишня спортсменка 
Л. Ж. Жалпанова, спортсмена на його шляху 
підстерігають травми різного степеню важкості та 
специфічні професійні захворювання, виникнення 
і розвиток яких пов’язані саме із заняттями певним 
видом спорту [1].

Матеріал, який покладено в основу статті, 
ґрунтується на результатах спостережень і 
самоспостережень автора, на аналізі літературних 

джерел з проблеми та спеціальних дослідженнях 
автора. Він здійснював їх переважно на вивченні 
стану здоров’я, вольових якостей і психологічного 
самопочуття та їх впливу на подальшу долю 
професійних спортсменів – студентів, інженерів і 
викладачів Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», які закінчували 
спортивну кар’єру або готувалися до її закінчення. 
Активні спостереження та відповідна цілеспрямована 
підготовка молодих баскетболістів і формування їх 
готовності до успішного життя у пост спортивний 
період здійснювалися ним в процесі діяльності і 
як спортсмена, і як тренера в баскетбольному клубі 
«Політехнік».

Результати дослідження.
Спостерігаючи поведінку професійних спортсменів, 

їх ставлення до навчання і власне до спорту, можна 
виразно виявити прагнення до перемоги, до досягнення 
найвищих результатів. У багатьох видах спорту 
спортсмен часто змагається не тільки з суперниками, 
а і з самим собою, прагне будь що перевершити свої 
фізичні і психологічні можливості, довести перш за 
все собі, а потім і світові, що меж для досягнень не 
існує. На жаль, таке прагнення спонукає багатьох 
професійних спортсменів звертатися до вживання 
додаткових стимулюючим засобів, тобто допінгу. 
В результаті відбувається швидке виснаження його 
організму, передчасно зношуються внутрішні органи, 
не витримуючи надмірних навантажень та вживання 
шкідливих речовин, частішають спортивні травми.

Такі наслідки їх вживання створюють для 
спортсмена істотні додаткові не тільки психологічні, 
а й соматичні ускладнення після завершення ним 
спортивної кар’єри. Дійсно, замість активної 
діяльності у певній, свідомо обраній сфері, він 
змушений займатися своїм здоров’ям. А якщо при 
цьому його серйозно турбують ще й травми, то і 
кошти, накопичені під час виступів та отриманих за 
перемоги на престижних змаганнях, і час, і енергія 
витрачаються лише на лікування. Хоча сучасні 
методики тренувань і ґрунтуються переважно на основі 
прагнень запобігти травм, надвисокі психофізичні 
навантаження, притаманні професійному спорту, в 
принципі не дозволяють уникнути можливості їх 
появи. Не випадково у спортивній науці активно 
розвивається такий важливий напрямок досліджень, 
як «спорт без травм», якому присвячена навіть 
спеціальна монографія В Чорного, випущена свого 
часу в загальній серії видань «Бібліотека тренера» 
[2]. При цьому травма визначається як поранення або 
погіршення здоров’я, коли спортсмен виявляється не-
працездатним протягом хоча б одного дня (день, коли 
виникла травма, не береться до уваги).  

Взагалі, дуже важливим завданням і самого спор-
тсмена, і особливо його тренера, як досвідченої людини 
і у переважній частині випадків колишнього спортсме-
на, стає така організація і навчально-тренувального 
процесу, і режиму життя й діяльності спортсмена, які 
б максимально можливою мірою виключали отри-
мання ним травм і тим більш вживання стероїдів за-
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ради досягнення перемоги чи вражаючого рекордно-
го результату будь-що. Спорт сьогодні стає не тільки 
все більш привабливим самою можливістю людини 
проявити свої здібності й отримати широке визнан-
ня, а й неабиякими матеріальними перевагами. Пра-
вильне, раціональне використання отриманих коштів 
стає однією з надійних гарантій успішної діяльності 
спортсмена після закінчення ним спортивної кар’єри, 
і тренер як педагог і психолог повинен постійно 
навіювати своїм вихованцям розуміння того, що з цим 
закінченням зовсім не закінчується життя, що у ко-
лишнього спортсмена не тільки цілком можливі, а й 
обов’язково будуть яскраві особистісні, професійні та 
кар’єрні злети і досягнення.

Деякі особливості прояву активності особистості 
спортсмена стосовно свого професійного самовизна-
чення, які пов’язані з формуванням у нього стійких 
навичок самопізнання, само оцінювання і саморозвит-
ку та готовності до вибору майбутньої професії, були 
детально проаналізовані автором у його попередній 
публікації [3]. Життєва ж практика, спеціальні спо-
стереження і цілеспрямовані опитування свідчать про 
актуальну необхідність подальшого поглиблення нау-
кових досліджень у цій важливій сфері.

Це тим більш важливо, що сьогодні не просто 
існує, а набула особливої актуальності така серйозна 
проблема професійного спорту, як визнання занять 
цим спортом окремою професією. Вона пов’язана з 
системою оплати спортсменів та з їх матеріальним 
заохоченням за видатні результати і яскраві перемоги. 
Крім того, сьогодні фактично відсутня також і систе-
ма соціального захисту спортсменів, для професійної 
діяльності яких характерною є високий рівень не-
безпеки травм та професійних захворювань. Немає й 
чіткої системи пенсійного забезпечення спортсменів. 

В результаті деякі атлети, що досягли певних ви-
сот, часто і вимагають від своїх клубів надзвичайно 
високих гонорарів за свої виступи, розуміючи, що 
тільки накопичені ними за час успішної кар’єри кош-
ти можуть бути єдиним джерелом життєзабезпечення 
після її завершення. З іншого боку, з цих же коштів, 
зароблених тяжкою працею в процесі тривалих і вис-
нажливих тренувань та виступів на змаганнях, спор-
тсменам доводиться оплачувати лікування отриманих 
травм і захворювань.

Ось чому й необхідна система цілеспрямованої 
підготовки професійних спортсменів до успішного 
їх життя й діяльності після завершення кар’єри. 
Вона набуває особливо гострої актуальності у 
зв’язку з трансформаційними процесами в Україні 
та з переходом національної економіки до ринкових 
принципів функціонування, одним з наслідків яких 
стала комерціалізація спорту. За цих умов спортсмен 
повинен уміти не тільки заробляти великі гроші, а й 
грамотно інвестувати їх  тим, щоб вони надійно при-
носили  йому стабільний прибуток. Але цьому його 
треба навчити, як і можливості жити і працювати у 
принципово новій сфері діяльності.

Оскільки спортсмен частіш за все, як і люди інших 
спеціальностей, починає свій професійний шлях 

ще з дитинства, він так вживається в нього, набуває 
такого досвіду і професійних суто спортивних, до-
сить специфічних знань і навичок, що перехід у нову 
сферу діяльності, стає для нього складним і досить 
болючим. Адже там йому доводиться майже все по-
чинати практично з нуля, а він вже звик завжди бути 
першим, досяг певних успіхів і перемог. Тому йому 
навіть страшно подумати, що колись настане час, і він 
змушений буде назавжди залишити не просто заняття, 
яке вважав справою свого життя і якому віддавав всі 
свої сили і елегію, яке гарантувало йому стійку сла-
ву прихильників і уболівальників спорту. Тепер йому 
доведеться кардинально перебудовувати своє життя і 
поведінку, обирати нові життєві цілі й цінності.

При цьому поведінка розглядається, як зазначають 
М. П. Лукашевич та В. І. Рябченко, «як інтегрована 
відповідь усіх структурних рівнів особистості на 
зміни в системі «людина – середовище», спрямова-
на на збереження і відтворення її життєдіяльності». 
Подібна модель, на їх переконання, «виступає в ролі 
однієї з найбільш вдалих спроб поєднати біологічне, 
психічне й соціальне в людині, представити її 
поведінку як інтегрований результат впливу всіх рівнів 
«людини-системи» – структурного, функціонального, 
психічного, свідомісного та поведінкового» [4, с. 
264].

Тому для забезпечення не просто адекватного 
сприйняття спортсменом неминучості завершення 
своєї кар’єри у великому спорті, а й відповідної його 
готовності до цього, вкрай необхідним уявляється 
постійне формування у нього свідомого ставлен-
ня до цієї перспективи. Це є достатньо складним 
завданням, оскільки його реалізація не повинна і 
деморалізувати спортсмена, відволікати його від 
безпосередніх цілей сьогодення, оскільки їх досягнен-
ня вимагає граничної концентрації волі, максимальної 
фізичної і психологічної зосередженості на суто спор-
тивних справах. Формування такого своєрідного 
гармонійного поєднання поточного і стратегічного 
мислення спортсмена як особистості і є основним за-
вданням навчально-тренувального і виховного про-
цесу. Уміння ж його здійснювати виступає ознакою 
високої педагогічної майстерності тренера та його 
професійної компетентності.

Саме він повинен бачити у кожному своєму 
вихованцеві не просто якогось спортсмена, а 
особистість, і приділяти істотну увагу його постійному 
особистісному розвитку. Як цілком справедливо 
підкреслюють С. С. Єрмаков та І. В. Кривенцова, 
«гуманістичний підхід передбачає погляд на людину 
як найвищу цінність в суспільстві, орієнтацію на зміну 
способу її мислення щодо цінності фізичної культу-
ри». Автори впевнені в необхідності для спортсменів 
«можливості спілкування за інтересами, проводити 
пропаганду здорового способу життя і надавати на-
вички щодо нього». На думку цих вчених, «гуманізм 
передбачає повагу до людини і вимоги до неї». Тому 
в програму підготовки спортсменів неодмінно мають 
«бути включені питання професійної педагогіки і 
спортивної етики» [5, с. 51].
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Слід підкреслити, що баскетбол являє собою над-
звичайно популярний і корисний вид спорту. Не ви-
падково він отримав значне поширення у вищих на-
вчальних закладах багатьох країн, а в США за своєю 
популярністю далеко обігнав футбол. Це пов’язано з 
таким його характерними особливостями. По-перше, 
баскетбол є ігровим видом спорту, і видовищні змаган-
ня залучають багато уболівальників і прихильників, 
що додатково посилює мотивацію гравців на пере-
могу. По-друге, виступаючи командною грою, ба-
скетбол має сприяти згуртованості членів команди, 
формуванню їх взаєморозуміння і довіри один до 
одного. По-третє, характерною ознакою цього виду 
спорту є швидкий темп і досить жорстка боротьба за 
м’яч, що зумовлює високі фізичні й емоційні наван-
таження спортсменів, можливості їх падіння і травм. 
З іншого боку, можливість заміни гравців по ходу 
гри дає змогу їм відпочити і з новими силами продо-
вжувати боротьбу.

Остання обставина відіграє приховану небезпеку 
для баскетболістів старшого віку, яким уявляється, 
що вони можуть ще досить довго виступати за ко-
манду, оскільки мають можливість трохи відпочити 
після важкої втоми. І вони не помічають, що втома 
стає все більшою, а відпочивати доводиться все до-
вше, в той час як їх молоді колеги, які швидко наби-
рають спортивну форму і вже обганяють ветеранів у 
майстерності, причому значно менше втомлюються 
і швидше відпочивають. Однак цим ветеранам дуже 
страшно навіть подумати, що вже не просто час 
звільняти дорогу молоді, але й слід професійно роз-
починати нове, постспортивне професійне життя і 
робити його не менш успішно і ефективно, ніж їм до-
водилося виступати за свою команду в молоді роки. 

Однак вони повинні бути морально, психологічно і 
професійно готові до цього.

Тому у баскетбольному клубі «Політехнік» 
НТУ «ХПІ» сформована й успішно діє система 
психологічної підтримки спортсменів, яка спрямо-
вана як на успішні їх виступи у складі команди, так 
і на поступову підготовку до успішного життя після 
завершення спортивної кар’єри. Остання, між іншим, 
передбачає цільову консультативну допомогу їм у 
виборі сфери найбільш доцільного застосування на-
бутих професійних навичок і вольових якостей, яка 
ще й відповідала певним їх прагненням та інтересам.

Висновки.
1. Фактичне існування професійного спорту 

зумовлює появу серйозних соціальних проблем, в 
тому числі визнання спорту окремою професією, 
створення системи правового і соціального захисту 
спортсменів, оплати їм лікарняних при травмах і за-
хворюваннях, урегулювання питань пенсійного забез-
печення тощо.

2. Постійне зростання числа людей, які своєю 
професійною діяльністю обирають спорт і досяга-
ють значних успіхів у цій сфері, призводить до поя-
ви специфічних спортивних травм і захворювань, а 
обмеженість занять спортом певними віковими межа-
ми ставить гостру проблему готовності спортсменів 
до життя й діяльності після завершення спортивної 
кар’єри.

3. Істотна соціальна, психологічна і навіть 
фізіологічна складність цієї проблеми вимагає форму-
вання і функціонування системи цілеспрямованої до-
помоги спортсменам у свідомому виборі ними сфери 
пост спортивної діяльності та поступової підготовки 
до її успішного здійснення.
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Вдосконалення  тренувального процесу кваліфікованих 

легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки 
Бобровник В.І., Криворученко О.В., Козлова О.К.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Наведено результати багаторіч-
них досліджень кафедри лег-
кої атлетики, велосипедного та 
зимових видів спорту. У дослі-
дженнях брали участь близько 
800 кваліфікованих легкоатлетів. 
Розроблено багатофункціональ-
ні моделі технічних дій і фізично-
го стану спортсменів. Розкрито 
зміст та підходи до корекції тре-
нувального процесу в дисциплі-
нах легкої атлетики. Розроблено 
практичні рекомендації з оцінки 
рівня фізичної підготовленості 
та фізичного стану спортсменів. 
Розроблено практичні рекомен-
дації з побудови тренувального 
процесу спортсменів в циклічних 
та ациклічних дисциплінах лег-
кої атлетики.

Бобровник В.И., Криворученко Е.В., Коз-
лова Е.К. Совершенствование трениро-
вочного процесса квалифицированных 
легкоатлетов на этапах многолетней под-
готовки. Приведены результаты многолетних 
исследований кафедры легкой атлетики, ве-
лосипедного и зимних видов спорта. В иссле-
дованиях принимали участие около 800 ква-
лифицированных легкоатлетов. Разработаны 
многофункциональные модели технических 
действий и физического состояния спортсме-
нов. Раскрыто содержание и подходы к коррек-
ции тренировочного процесса в дисциплинах 
легкой атлетики. Разработаны практические 
рекомендации по оценке уровня физической 
подготовленности и физического состояния 
спортсменов. Разработаны практические реко-
мендации по построению тренировочного про-
цесса спортсменов в циклических и ацикличе-
ских дисциплинах легкой атлетики.

Bobrovnik V.I., Krivoruchenko E.V., 
Kozlova E.K. Perfection of training 
process of skilled athletes on the 
stages of long-term preparation. 
The results of the years research of 
a department of athletics, cycling and 
winter sports. The studies involved about 
800 skilled athletes. It is developed multi-
functional model of technical action and 
physical condition of athletes. Discloses 
the content and approaches to correction 
of the training process in the disciplines 
of athletics. It is develop practical 
guidance for evaluating the level of 
physical fitness and physical condition of 
athletes. Practical recommendations on 
the construction of the training process of 
athletes in cyclic and acyclic disciplines 
of athletics.

Ключові слова:
дослідження, спортсмен, підго-
товка, кваліфікація, система, 
оцінка, рекомендації.

исследования, спортсмен, подготовка, ква-
лификация, система, оценка, рекомендации.

researches, sportsmen, preparation, 
qualification, system, investigation, 
recommendations.

Вступ.1

Історія розвитку науково-дослідної роботи ка-
федри легкої атлетики, велосипедного та зимових 
видів спорту Національного університету фізичного 
виховання і спорту України бере свій початок ще з 
30-х років ХХ століття. У 1935 р. вийшов перший в 
Україні підручник для інструкторів фізичної культури 
і спортсменів «Легка атлетика» (автори — проф. В.А. 
Блях, В.А. Бедункевич, З.П. Синицький). У 1950—
1960-тих роках дослідження проводилися за темами 
«Методика тренування і навчання техніки у ви дах 
легкої атлетики», «Спеціальні вправи легкоатлета», 
«Розробка методики тренування легкоатлетів взимку 
на відкритому повітрі» тощо. Під керівництвом З.П. 
Синицького було розроблено методичну концепцію 
тренування легкоатлетів взимку на відкритому повітрі. 
У 1956 р. вийшла у світ книга «Тренировка легкоатле-
тов зимой на открытом воздухе» (З.П. Синицкий, Н.И. 
Виставкин, А.Я. Коваленко). 

У 1970—1980 рр. колектив кафедри багато зробив 
для формування річної підготовки спортсменів із за-
стосуванням базових досліджень. Під керівництвом 
професора В.С. Сіренка здійснювалися дослідження 
за темою «Побудова і зміст річного тренування квалі-
фікованих спортсменів у дисциплінах легкої атлетики 
на витривалість». З фундаментальними дослідження-
ми спортивно-педагогічної спрямованості під керівни-
цтвом професора В.В Клименка формувалися наукові 
напрями, пов’язані з психологією тренування легкоат-
летів.  Під керівництвом професора Л.В. Волкова здій-
снювалися дослідження за темою «Методичні основи 
системи початкової підготовки юних легкоатлетів».

У 90-х роках ХХ століття дослідження проводи-
лися під керівництвом професора, заслуженого тре-

© Бобровник В.І., Криворученко О.В., Козлова О.К., 2011

нера України В.С. Сіренка за темами: «Дослідження 
ефективності методів і засобів спеціальної фізичної 
підготовки кваліфікованих бігунів на середні дистан-
ції», «Структура функціональної підготовленості та 
її взаємозв’язок з побудовою цілорічного тренування 
кваліфікованих бігунів на середні дистанції». Під ке-
рівництвом  кандидата педагогічних  наук, професо-
ра, заслуженого тренера України Б.М. Юшко розро-
блялися дві наукові теми: «Планування тренувальних 
навантажень у річному циклі підготовки бігунів на 
короткі дистанції» та «Моделювання тренувального 
процесу у річних структурних одиницях цілорічного 
тренувального процесу бігунів на короткі дистанції». 

З 2000 р. на кафедрі ведеться робота з проблем 
удосконалення технічної майстерності легкоатлетів 
у системі багаторічної підготовки, очолювана про-
фесором В.І. Бобровником. Результати проведен-
них багаторічних досліджень відображено у книзі 
«Легкоатлетическому спорту ─ высокие технологии» 
(автори ─ проф. А.М. Лапутін, доц. В.І. Бобровник). 

Вдосконалення системи спортивної підготовки 
легкоатлетів шляхом розробки практичних рекомен-
дацій з побудови тренувального процесу спортсменів 
дає можливість здійснювати корекцію тренувальних 
планів під час підготовки збірних команд України з 
легкої атлетики до головних змагань  сезону (Настоль-
ная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. Озолин. – 
М.: Издательство Астрель: ООО Издательство АСТ, 
2003. – 864 с.; Платонов В.Н. Система подготовки 
спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и 
ее приложения /. – К.: Олимп. лит-ра, 2004. – 808 с.; 
Платонов В.Н. Управление тренировочным процес-
сом высококвалифицированных спортсменов. – К.: 
Здоров'я, 1985. – 192 с.; Совенко С.П. Побудова тре-
нувального процесу легкоатлетів-стрибунів протягом 
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року на етапі збереження вищої спортивної майстер-
ності: дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 
24.00.01. –К., 2010. – 195) [11]. Впровадження резуль-
татів дослідження  в систему підготовки спортсменів, 
членів резервної збірної команди з легкої атлетики 
(юнацький, юніорський та молодіжний склад) здій-
снило позитивний вплив на результати їх виступів 
протягом змагального сезону 2010 року, а саме, заво-
ювання спортсменами на чемпіонаті світу серед юні-
орів (Монктон, Канада, 2010 р.) двох бронзових на-
город; на I Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі 
(серпень, 2010 р.) сім медалей (2 золоті, 5 бронзових) 
(www.flau.org.ua).

Використовуючи досвіт тренерів з підготовки 
спортсменів високої кваліфікації, членів національної 
збірної команди України з легкої атлетики вдалося ви-
значити напрями подальших досліджень у вдоскона-
ленні системи багаторічної підготовки легкоатлетів, 
пов’язаних з професійною спортивною орієнтацією 
на початкових етапах підготовки спортсменів і необ-
хідності оцінки фізичного стану спортсменів, що є 
наслідком використання методик тренувального про-
цесу з розвитку фізичних якостей, встановлення ру-
хового навику змагальної вправи, використання груп 
вправ різної переважної спрямованості (Кривору-
ченко Е.В. Особенности вегетативного обеспечения 
сердечно-сосудистой системы легкоатлетов-бегунов 
различной спортивной квалификации // Современный 
олимпийский спорт и спорт для всех: XI Междунар. 
науч. конгресс: тез. докл. – Минск.: БГУФК, 2007. Ч.3 
– С. 316 – 318; Пат. 22929 Україна, МПК А 63 В 23/00 
(2006). Спосіб прогнозування результатів спортсменів-
легкоатлетів / Бобровник В.І., Криворученко О.В. – № 
u200700910; заявл. 29.01.2007; опубл. 25.04.2007, Бюл. 
№5, 2007 р.; Совенко С.П. Побудова тренувального 
процесу легкоатлетів-стрибунів протягом року на 
етапі збереження вищої спортивної майстерності: 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. 
–К., 2010. – 195; Юшко Б.Н. Системно-структурный 
метод планирования годичной подготовки бегунов 
на короткие дистанции //  Материалы семинара по 
спринтерскому и барьерному бегу. Москва, 14–17 мая 
2002 г. – М.: Терра-Спорт, 2002. – С. 54–56.) [6].

Вивченням планування тренувального процесу 
на різних етапах багаторічної підготовки займалися 
відомі спеціалісти в сфері фізичного виховання, які 
спеціалізуються в циклічних та ациклічних видах 
легкої атлетки  на різних етапах багаторічної підготовки 
(В.К. Бальсевич, 2001 [1];  В.І. Бобровник, 2005 
(Бобровник В.И. Совершенствование технического 
мастерства спортсменов высокой квалификации в 
легкоатлетических соревновательных прыжках. – К.: 
Наук. світ, 2005. – 322 с.); В.М. Д’ячков, 1984 (Дьячков 
В.М. Целевые параметры управления технико-
физическим совершенствованием спортсменов, 
специализирующихся в скоростно-силовых видах 
спорта. – М., 1984. – С. 85–109.);  Ф.П. Суслов, 1995 
(Суслов Ф.П. Современная система спортивной 
подготовки. – М.: 1995. – 448 с.);   Б.М. Юшко, 1995, 
2002 (Юшко Б.Н. Системно-структурный метод 

планирования годичной подготовки бегунов на короткие 
дистанции //  Материалы семинара по спринтерскому 
и барьерному бегу. Москва, 14–17 мая 2002 г. – М.: 
Терра-Спорт, 2002. – С. 54–56; Yushko B.N. La carre-
ra atletika. Paidotribo. Barcelona, 1995. – 286.). Однак 
актуальним залишається пошук шляхів вдосконалення 
системи спортивної підготовки легкоатлетів за  рахунок 
розробкою практичних рекомендацій з побудови 
тренувального процесу  легкоатлетів на етапах 
багаторічної підготовки з урахуванням особливостей 
фізичної і функціональної підготовленості 
спортсменів, індивідуалізації тренувального процесу, 
раціонального співвідношення тренувальних засобів 
різної переважної спрямованості. 

Дослідження виконано відповідно до «Зведено-
го плану НДР у сфері фізичного виховання і спорту 
на 2006 – 2010 рр.»  Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту за за темою 2.1.4. «Удоскона-
лення спортивного тренування легкоатлетів на етапах 
багаторічної підготовки» (номер державної реєстрації 
0106U010769).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень – формування структурно-

системного підходу вдосконалення тренувального 
процесу кваліфікованих легкоатлетів шляхом роз-
робки багатофункціональних моделей технічних дій, 
фізичного стану і практичних рекомендацій  спортс-
менів, які спеціалізуються з бігу, стрибків, метань та 
багатоборств на етапах багаторічної підготовки. 

Методи та організація досліджень. Під час про-
ведення роботи використовувалися наступні методи 
дослідження: аналіз науково-методичної літератури 
і передової спортивної практики; аналіз щоденників 
спортсменів; аналіз протоколів змагань; анкетування; 
моделювання; відеозйомка; стабілографія; антропо-
метричні методи; ритмокардіографія; математичний 
аналіз варіабельності серцевого ритму; педагогічне 
тестування; педагогічний експеримент; узагальнен-
ня результатів дослідження; методи математичної 
статистики. Для досягнення поставленної мети було 
проведенно п’ять етапів дослідження, в яких взяли 
участь близько 800 спортсменів, члени націаналь-
ної та резервної збірних команд України з легкої ат-
летики, що спеціалізуються у бігових, стрибкових 
дисциплінах, метаннях та багатоборствах. Спільна 
науково-практична діяльність кафедри легкої атлети-
ки, велосипедного та зимових видів спорту та Федера-
ції легкої атлетики України дала можливість провести 
дослідження, які спрямовані на оцінку фізичного ста-
ну спортсменів та методологічні шляхи вдосконален-
ня технічної майтерності.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Дослідження здійснювались згідно зі змістом ета-

пів і основних положень технічного завдання за допо-
могою методів дослідження, наведених на рисунку1. 

Перший етап дослідження (січень ─ грудень 2006 
р.). Розглянуто стан проблеми спортивного тренуван-
ня у видах легкої атлетики на етапах багаторічної під-
готовки, проаналізовано змагальну діяльність у легкій 
атлетиці, теоретичні аспекти тренування на етапах ба-
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Рис. 1. Схема проведення досліджень, спрямованих на  формування структурно-
системного підходу вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих 

легкоатлетів.

Найменування , зміст етапів  
і основні  завдання

Вивчити спеціальну науково-методичну 
літературу за розроблюваною проблемою. 
Скласти аналітичний огляд. Обґрунтувати 

обраний напрям дослідження і методологію 
рішення ставлених завдань

Вивчити зміст тренування в дисциплінах 
легкої атлетики на заключних ета-
пах багаторічного удосконалення. 

Обґрунтувати корекцію тренувального 
процесу легкоатлетів 

Визначити рівень спеціальної 
підготовленості спортсменів в окре-
мих видах легкої атлетики на етапах 

багаторічної підготовки

Вивчити особливості тренування на 
етапах багаторічної підготовки в окре-
мих видах легкої атлетики. Розробити 

моделі спортивного тренування
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

гаторічної підготовки і сучасні тенденції її розвитку 
у світі, структуру багаторічної підготовки, проблеми 
побудови тренування на початкових етапах багаторіч-
ного удосконалення, побудову тренувального процесу 
на етапі збереження вищої спортивної майстерності, 
питання комплексного контролю функціональної під-
готовленості легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу 
на середні та довгі дистанції, на різних етапах багато-
річної підготовки.

Інтенсивна і різностороння науково-практична 
діяльність декількох поколінь фахівців привела до 
формування складної і цілісної системи знань у галу-
зі теорії і методики підготовки спортсменів, що зна-
йшло відображення у фундаментальних працях {В.К. 
Бальсевич [1]; В.М. Д'ячков (Дьячков В.М. Целевые 
параметры управления технико-физическим совер-
шенствованием спортсменов, специализирующихся 
в скоростно-силовых видах спорта. – М., 1984. – С. 
85–109.; Совершенствование технического мастер-
ства спортсменов (Педагогические проблемы управ-
ления) / В.М. Дьячков. – М: Физкультура и спорт, 
1972. – 230 с.); Ц. Желязков, Д. Дашева (Желязков 
Ц., Дашева Д. Основи на спортата тренировка. – 
София: Гера арт, 2002. – 432 с.); В.О. Запорожанов 
(Запорожанов В.А. Основы управления в спортивной 
тренировке // Современная система спортивной 
підготовки. – М.: СААМ, 1995. – С. 213–225.); В.М. 
Заціорський (Зациорский В.М. Физические качества 
спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 200 
с.); В.В. Кузнєцов (Кузнецов В.В. Силовая подготовка 
спортсменов высших разрядов. – М.: Физкультура 
и спорт, 1970. – 308 с.); Л.П. Матвєєв (Матвеев Л.П. 
Общая теория спорта и ее прикладные аспект. – М.: 
Известия, 2001. – 324 с.); М.Г. Озолін (Озолин Н.Г. 
Современная система спортивной тренировки. – М.: 
Физкультура и спорт, 1970. – 478 с.); В.М. Платонов 
(Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. – К.: Олимп. лит-ра, 1997. 
– 584 с.) [7]; І.П. Ратов (Ратов И.П. Двигательные 
возможности человека (нетрадиционные методы их 
развития и восстановления). – М., 1994. – 116 с.); Ф.П. 
Суслов (Суслов Ф.П. Современная система спортивной 
подготовки. – М.: 1995. – 448 с.); В.П. Філін (Филин 
В.П. Спортивная подготовка как многолетний процесс 
// Современная система спортивной подготовки. – 
М.: СААМ, 1995. – С. 351–389.); Д. Харре (Харре Д. 
Учение о тренировке: пер. с нем. – М.: Физкультура и 
спорт, 1971. – 328 с.)}. 

Різке зростання протягом останніх десятиліть 
політичної значущості спорту, його інтенсивна про-
фесіоналізація та комерціалізація, висока конкурен-
ція на міжнародній спортивній арені стимулювали 
широке впровадження у спорт різноманітних досяг-
нень науково-технічного прогресу, нових ефективних 
шляхів підвищення ефективності підготовки і зма-
гальної діяльності [6]. Це сприяло виникненню фун-
даментальних праць, в яких розглядаються актуальні 
проблеми сучасного спорту: застосування допінгу 
і використання різних ергогенних засобів у системі 
підготовки і змагальній діяльності, адаптація спортс-

мена до різних кліматичних, географічних і погодних 
умов (Булатова М.М., Платонов В.Н. Спортсмен в 
различных климато-географических и погодных усло-
виях. – К.: Олимп. лит-ра, 1996. – 176 с.) [7], історич-
ні, соціально-політичні і правові аспекти сучасного 
олімпійського спорту, спортивний маркетинг [5, 6], 
генетичні чинники у спорті (Сергиенко Л.П. Генети-
ческие факторы в развитии и физическом воспитании 
человека: дис. … д-ра пед. наук. – Н., 1993. – 542 с.), 
вживання фармакологічних засобів для підвищення 
стійкості організму до напруженої м'язової діяль-
ності (Допинг и эргогенные средства в спорте / Под 
общ. ред. В.Н. Платонова. – К.: Олимп. лит-ра, 2003. 
– 576 с.; Смульский В.М. Фармокологическая коррек-
ция состояния антиоксидантной системы как способ 
повышения устойчивости организма к напряженной 
мышечной деятельности: дис. … д-ра наук по физ. 
воспитанию и спорту. – К.: УГУФВС, 1997. – 306 с.), 
спортивна медицина (Спортивная медицина: Спра-
вочное издание. – М.: Терра-Спорт, 2003 –   240 с.), 
психологія спорту (Воронова В.І. Психологія спор-
ту: навч. посібник. – К.: Олімп. літ-ра, 2007. – 298 с.; 
Уєйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и 
физической культуры: Пер. с англ. Р.С. Уєйнберг, Д. 
Гоулд. – К.: Олимп. лит-ра, 2001. –336 с.). 

За весь багаторічний період формування знань 
велику кількість загальнотеоретичних робіт було 
присвячено теорії спортивного тренування (Матвеев 
Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспект. – 
М.: Известия, 2001. – 324 с.; Платонов В.Н. Теория 
спорта: учебник для ин-тов физ. культуры. – К.: Вища 
шк., 1987. – 424 с.). Ця проблема не втрачає своєї 
актуальності у легкій атлетиці і сьогодні.

Водночас протягом останніх десятиріч у легкій 
атлетиці значно ослабла роль педагогічного пошуку 
нових та кращих шляхів у методиці тренування. 
Вільне місце для ідей педагогічної спрямованості в 
Україні все більше займають методи, котрі орієнтовані 
на бізнес, що в свою чергу негативно впливає на 
результати виступів спортсменів на Іграх Олімпіад, 
чемпіонатах світу та Європи. Особливо це пов’язано 
з розширенням спортивного календаря змагань за 
персональними запрошеннями (Гран Прі, Гран Прі 
ІІ, “Золота ліга”, “Всесвітній легкоатлетичний фінал” 
тощо). У зв’язку з цим на першу позицію вийшла 
проблема удосконалення тренувального процесу 
легкоатлетів у сучасних умовах розвитку на усіх 
етапах багаторічної підготовки [6].

Аналіз науково-методичної літератури дозволив 
виділити сучасні тенденції тренування легкоатлетів 
високої кваліфікації: 

розширення календаря спортивних змагань; • 
підвищення інтенсивності тренувального процесу • 
за основними засобами спеціальної підготовки;
значне використання у тренувальному процесі спря-• 
женого методу;
розвиток фізичних якостей на рівні максимальних • 
вимог до основних рухових структур;
поглиблена індивідуалізація тренувального процесу • 
на етапах максимальної реалізації індивідуальних 
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можливостей та збереження вищої спортивної май-
стерності;
зростання вимог до психологічної підготовки • 
спортсменів для підвищення надійності їх виступу 
в змаганнях з високою конкуренцією;
зростання ролі застосування у тренувальному про-• 
цесі нетрадиційних засобів підготовки;
підвищення вимог до надійності спортивної техніки • 
і до змагальної майстерності спортсменів; 
виконання у тренувальному процесі цілісної осно-• 
вної вправи чи відтворення змагального режиму 
роботи;
використання технічних засобів, що дозволяють • 
ефективно застосовувати в тренувальному процесі 
принципово нові методи розвитку фізичних якостей 
і вдосконалення спортивної майстерності.

Аналіз науково-методичної літератури та спортивної 
практики свідчить про те, що у дитячо-юнацький лег-
кій атлетиці відбувається форсування розвитку функ-
ціональних можливостей і фізичних якостей. Це не ви-
ключає тимчасових успіхів у юнацьких змаганнях, але 
не гарантує постійного росту спортивних результатів та 
ефективного поповнення резервів збірної  команди Укра-
їни, що й спостерігається протягом останніх років. Праг-
нення тренерів збільшити обсяг спеціально-підготовчих 
вправ, гонитва за  швидким зростанням результатів у 
підлітковому віці надалі неминуче негативно вплине на 
становлення спортивної майстерності, тому вузької спе-
ціалізації у видах легкої атлетики слід дотримуватися до 
моменту остаточного дозрівання –на 2–3 роки пізніше 
загальноприйнятої думки. 

Аналіз науково-методичної літератури та досвід 
світової практики свідчать, що на початкових етапах 
багаторічної підготовки не слід вибирати вузьку спе-
ціалізацію, а будувати тренувальний процес за бага-
тоборною програмою, всебічно розвивати фізичні 
здібності, зміцнювати здоров'я юних легкоатлетів, 
створювати руховий потенціал, що дозволяє засвою-
вати різноманітні рухові навички за допомогою спеці-
альних комплексів та ігор. При цьому необхідно орі-
єнтуватися не на паспортний, а на біологічний вік та 
формувати учбові групи за цим принципом. 

 Визначено, що етап збереження вищої спортивної 
майстерності є найменш вивченою ланкою у структу-
рі багаторічної підготовки легкоатлетів, що вимагає 
подальших наукових пошуків у цьому напрямі, більш 
глибокого вивчення, насамперед, основ побудови 
тренувального процесу, а також пошуку засобів його 
раціоналізації. Враховуючи дані науково-методичної 
літератури, передбачається, що підвищення ефектив-
ності тренувального процесу легкоатлетів на етапі 
збереження вищої спортивної майстерності пов'язане 
з такими чинниками:

зменшення обсягів тренувальних та змагальних на-• 
вантажень;
пошук оптимального співвідношення засобів різної • 
переважної спрямованості протягом річного циклу 
в різні роки чотирирічного періоду підготовки;
зміщення акцентів підготовки у бік удосконалення • 
технічної майстерності;

пошук шляхів індивідуалізації тренувального про-• 
цесу, що вимагає подальших наукових досліджень 
у цьому напрямі.

Сьогодні побудова тренувального процесу пови-
нна здійснюватися на основі об’єктивних показників 
у видах легкої атлетики, враховуючи: рівень статевого 
дозрівання за зовнішньою оцінкою, емоційне сприй-
няття спорту, змагальну активність, технічну підго-
товленість, експертну оцінку тренера, спеціальні тес-
ти оцінки фізичного стану і технічної підготовленості. 
Раціональна побудова тренувального процесу легко-
атлетів на етапах багаторічної підготовки неможлива, 
якщо відсутня інформація медичних обстежень та 
психологічна оцінка кожного конкретного спортсмена 
(Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка 
спортсмена: навч. Посібник. – К.: Олімп. літ-ра, 1995. 
– 326 с.; Платонов В.Н. Система подготовки спортс-
менов в олимпийском спорте. Общая теория и ее при-
ложения /. – К.: Олимп. лит-ра, 2004. – 808 с.) [11]. 

У видах витривалості, щоб тренувальні та зма-
гальні навантаження були адекватні підготовленості 
спортсмена, здійснювали  планомірний оператив-
ний і поточний контроль функціонального стану на 
основі коректної оцінки показників варіабельності 
серцевого ритму, що дозволило підійти до наукового 
прогнозування фізичних спроможностей спортсме-
нів, вирішити питання відбору для занять спортом, 
раціонально будувати режим тренувань (Кривору-
ченко Е.В. Особенности вегетативного обеспечения 
сердечно-сосудистой системы легкоатлетов-бегунов 
различной спортивной квалификации // Современный 
олимпийский спорт и спорт для всех: XI Междунар. 
науч. конгресс: тез. докл. – Минск.: БГУФК, 2007. Ч.3 
– С. 316 – 318) [12].

 Інформативною визначено оцінку стану нервово-
м'язового апарата спортсменів, що широко впрова-
джуються в практику легкої атлетики на основі вико-
ристання сучасних інструментальних і комп'ютерних 
технологій.

Обґрунтовано обраний напрям дослідження і ме-
тодологію вирішення поставлених завдань НДР. На 
сучасному етапі розвитку легкої атлетики перспектив-
ним напрямом удосконалення спортивного тренуван-
ня спортсменів, які спеціалізуються у бігу, стрибках, 
метаннях, є урахування єдності біологічного розвитку 
і системи засобів та методів спортивного тренування, 
урахування рівня фізичної і технічної підготовленос-
ті легкоатлетів за допомогою впровадження сучасних 
комп’ютерних засобів і технологій. Такий підхід до-
зволить уточнити зміст та особливості спортивного 
тренування на етапах багаторічної підготовки, здій-
снювати його корекцію та на цій основі розробити 
моделі тренування.

 Другий етап дослідження (січень ─ грудень 2007 
р.). Розглянуто зміст тренування легкоатлетів на ета-
пах максимальної реалізації індивідуальних можли-
востей та збереження вищої спортивної майстерності 
(на прикладі бігу на короткі дистанції та бар’єрного 
бігу), структуру планування річної підготовки у цих 
дисциплінах легкої атлетики, сучасні напрями у тре-
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нуванні багатоборців на заключних етапах багато-
річної підготовки, підходи корекції тренувального 
процесу легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження 
вищої спортивної майстерності на основі урахування 
індивідуальних біомеханічних характеристик техніки 
виконання змагальної вправи, корекції тренувального 
процесу бігунів на середні дистанції з урахуванням ве-
гетативного забезпечення серцево-судинної системи 
на етапах підготовки до вищих досягнень, максималь-
ної реалізації індивідуальних можливостей та збе-
реження вищої спортивної майстерності. Визначено 
особливості вегетативного забезпечення функціональ-
ної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються 
в бігових дисциплінах легкої атлетики, та на цьому 
підгрунті визначено шляхи корекції тренувального 
процесу спортсменів. Розроблено рекомендації щодо 
корекції  рухових дій стрибунів у довжину на етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей 
на основі використання спеціальних тренувальних за-
собів. Найбільша увага  приділяється вирішенню про-
блеми удосконалення спортивного тренування легко-
атлетів на заключних етапах багаторічної підготовки 
у зв'язку з її актуальністю та найменшою вивченістю 
у структурі багаторічної підготовки. На цих етапах 
вивчено зміст тренувального процесу, а також шляхи 
його корекції. 

Результатами дослідження підтверджено, що по-
будова тренувального процесу спортсменів, які спе-
ціалізуються у бігу на короткі дистанції і бар’єрному 
бігу на етапах максимальної реалізації індивідуальних 
можливостей і збереження вищої спортивної майстер-
ності, повинна здійснюватися на основі системно-
структурного методу планування річної підготовки, 
що дозволяє забезпечити оптимальну динаміку тре-
нувальних навантажень і змагальної діяльності, ціле-
спрямоване поєднання різних тренувальних програм і 
методів підготовки, досягти необхідної спадкоємності 
у розвитку необхідних фізичних якостей і здібностей.

Встановлено, що тренувальний процес десятибор-
ців на заключних етапах багаторічного удосконалення 
повинен бути максимально наближеним до специфіки 
змагальної діяльності, а його удосконалення відбува-
тись на основі урахування механізмів енергозабезпе-
чення м'язової діяльності і координації рухів.

Корекцію тренувального процесу на етапі збе-
реження вищої спортивної майстерності необхідно 
здійснювати на основі врахування індивідуальних 
особливостей техніки виконання змагальної вправи. 
При цьому орієнтуватись на підтримання сильних 
сторін підготовленості. Аналіз техніки стрибків у 
висоту (кількість спроб n=63) найсильніших спортс-
менок України дозволив виділити домінування інди-
відуальних стилів техніки рухів: швидкісного і си-
лового. У спортсменок з домінуванням швидкісного 
стилю виконання стрибка у висоту для підвищення 
рівня спортивних результатів необхідно удосконалю-
вати реалізацію горизонтальної складової швидкості 
розбігу у вертикальну швидкість вильоту загального 
центру маси тіла (ЗЦМ тіла), що досягається у трену-
вальному процесі за рахунок широкого використання 

засобів для сполученого удосконалення техніки рухів 
та швидкісно-силових здібностей. Основні напрями 
корекції тренувального процесу спортсменок з домі-
нуванням силового стилю спрямовані на підтримання 
динамічних проявів у відштовхуванні, що здійснюєть-
ся завдяки широкому використанню стрибків у висоту 
у зоні інтенсивності 80–90 % від максимального осо-
бистого результату, вправ з обтяженнями  − 30–40 % 
від максимального особистого результату в присідан-
ні зі штангою та  додаткових обтяжень при виконанні 
стрибкових вправ (жилет).

Досліджено варіабельність серцевого ритму 56 
бігунів на середні дистанції (чоловіки) у віці 16 – 23 
роки, серед них: 19 – II спортивний розряд, 12 – I роз-
ряд, 13 – кандидатів у майстри спорту (КМС), 12 – 
майстрів спорту (МС), а також 55 жінок 16 – 25 років 
(11– II спортивний розряд, 12 – I розряд, 14 – КМС, 
13 – МС, 5 – майстрів спорту міжнародного класу) у 
осінньо-зимовому підготовчому періоді річного ци-
клу підготовки на базах Київського обласного інтер-
нату спортивного профілю (вересень-грудень 2007 
р.), Національного університету фізичного виховання 
і спорту України (вересень-жовтень 2007 р.), а також 
на навчально-тренувальних зборах у Ялті, Євпаторії 
(жовтень 2007 р.) у стані спокою (ранком) і на 10-й 
хвилині після виконання стандартного тестового на-
вантаження (біг на 800 м для бігунів на середні дис-
танції і на 100 м – для спринтерів). При обробці отри-
маних даних використовували комп'ютерні програми 
«Прогноз», структурно-лінгвістичний підхід до аналі-
зу показників варіабельності серцевого ритму.

За характеристиками вегетативного забезпечення 
серцево-судинної системи випробуваних розподіли-
ли на симпато- і ваготоніків. Серед обстежених бігу-
нів на середні дистанції присутні представники обох 
типів. Водночас при аналізі характеру вегетативного 
забезпечення серцево-судинної системи спортсменів 
різної кваліфікації не можна не відмітили той факт, 
що серед бігунів на середні дистанції симпатотоні-
ків менше, ніж ваготоніків (30 і 70% відповідно), при 
цьому з підвищенням рівня спортивної кваліфікації 
у групах обстежуваних збільшується кількість осіб 
з перевагою парасимпатичних впливів на серцеву ді-
яльність (кількість симпатотоніків з ростом спортив-
ної кваліфікації від II спортивного розряду до МС 
зменшується від 42 до 14 %, а ваготоніків – збільшу-
ється з 58 до 86 %). Це свідчить про підвищення ролі 
парасимпатичної ланки вегетативної нервової систе-
ми у забезпеченні серцевої діяльності спортсменів з 
підвищенням кваліфікації, що пов'язано з адаптацією 
організму до високих фізичних навантажень. У про-
цесі багаторічної спортивної підготовки у бігунів на 
середні дистанції зменшується питома вага впливу 
симпатичної відділу вегетативної нервової системи у 
забезпеченні серцево-судинної системи і збільшуєть-
ся – парасимпатичної. 

Встановлено особливості вегетативного забез-
печення серцево-судинної системи (у спокої) квалі-
фікованих легкоатлетів-бігунів на середні і короткі 
дистанції та визначено особливості їхньої реакції на 
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стандартне тестове навантаження (800 і 100 м) і на цій 
основі обґрунтовано значення вегетативного забезпе-
чення для корекції тренувального процесу на етапах: 
підготовки до вищих досягнень, максимальної реалі-
зації індивідуальних можливостей і збереження вищої 
спортивної майстерності. Залежно від домінування 
типу вегетативного забезпечення серцево-судинної 
системи, можна рекомендувати у тренувальному про-
цесі легкоатлетів використання засобів різної переваж-
ної спрямованості (Криворученко Е.В. Особенности 
вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой 
системы легкоатлетов-бегунов различной спортивной 
квалификации // Современный олимпийский спорт 
и спорт для всех: XI Междунар. науч. конгресс: тез. 
докл. – Минск.: БГУФК, 2007. Ч.3 – С. 316 – 318.).

На підґрунті визначення неоднакового ступеня за-
лежності між спортивним результатом і швидкістю 
розбігу на різних його ділянках (за 10 м до відштов-
хування — r = 0,82; за 5 м до відштовхування — r = 
0,88; перед відштовхуванням — r = 0,31; швидкості 
вильоту — r = 0,60) визначено шляхи корекції  рухових 
дій стрибунів у довжину на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей. Установлено 
вплив технічної підготовленості стрибунів у довжину 
у досягненні високих спортивних результатів 
внаслідок реалізації рухового потенціалу. Одним з 
напрямів вдосконалення техніки стрибка у довжину є 
підвищення швидкості розбігу як фактора, що впливає 
на спортивний результат.

Підтверджено, що перспективним напрямом 
удосконалення спортивного тренування легкоатлетів 
на заключних етапах багаторічної підготовки є 
урахування індивідуальних особливостей конкретного 
спортсмена і на цій основі здійснення корекції 
тренувального процесу.

 Третій етап (січень ─ грудень 2008 р.).  
Визначався рівень спеціальної підготовленості 
спортсменів у видах легкої атлетики на етапах 
багаторічної підготовки, проведено дослідження 
функціонального стану вестибуломоторної системи, 
швидкісно-силової підготовленості легкоатлетів-
стрибунів високої кваліфікації на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей, визначено 
рівень спеціальної підготовленості спортсменів, 
які спеціалізуються у легкоатлетичних стрибках, 
у бігу на короткі, середні та довгі дистанції на 
етапах багаторічної підготовки. Розглянуто науково-
методичне, медико-біологічне та інформаційне 
забезпечення підготовки бігунів на короткі 
дистанції, динаміку показників їх спеціальної бігової 
підготовленості протягом року на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних спроможностей, рівень 
швидкісно-силової підготовленості. Обґрунтовано 
тренувальні засоби спортсменів високої кваліфікації, 
які спеціалізуються у бігу на середні дистанції, та 
методику їх використання протягом року.

У результаті дослідження функціонального стану 
вестибуломоторної системи 208 спортсменів (чоловіки 
й жінки), які спеціалізуються в легкоатлетичних 
стрибках (ЗМС – 11, МСМК – 39, МС – 142, КМС – 16)  

за допомогою модифікованого методу стабілографії 
і спеціального пакету програм, що дозволяє 
отримувати інформацію у графічній і цифровій формі 
(10 показників) і кореляційного аналізу, встановлено 
статистично значущий взаємозв’язок із спортивним 
результатом  −   середньої амплітуди коливань ЗЦМ 
тіла, максимальної амплітуди коливань ЗЦМ тіла, 
максимального віддалення ЗЦМ тіла від центру його 
проекції і середньої частоти коливань ЗЦМ тіла: 
стрибок у висоту – чоловіки (|r|  = 0,61–0,68, P<0,01), 
жінки (|r| = 0,60–0,74, P<0,01); стрибок з жердиною – 
чоловіки (|r| = 0,60–0,64, P<0,05), жінки (|r| = 0,60–0,65, 
P<0,05); стрибок у довжину – чоловіки (|r| = 0,60–0,76, 
P<0,01), жінки (|r| = 0,60–0,67, P<0,01); потрійний 
стрибок – чоловіки (|r| = 0,60–0,67, P<0,01), жінки (|r| 
= 0,60–0,64, P<0,01).

У результаті досліджень виявлено особливості 
функціонального стану вестибуломоторної системи. 
У жінок високі значення середньої частоти коливань 
ЗЦМ тіла (від х  = 13,66, S = 1,09 до  х  = 22,50, S = 1,78 
Гц) і низькі величини середньої амплітуди коливань 
ЗЦМ тіла (від  х = 6,78, S = 0,41 до  х  = 8,20, S = 0,59 
мм), а у чоловіків низькі значення середньої частоти й 
середньої амплітуди коливань ЗЦМ тіла (від  х  = 9,73, 
S = 0,61 до  х  = 15,19, S = 1,21 Гц і від  х = 5,87, S = 
0,59 до  = 8,06, S = 0,48 мм) при P<0,05.

Установлено, що функціональний стан вестибуло-
моторної системи залежить від специфіки стрибкової 
дисципліни легкої атлетики. У стрибунів у висоту та 
стрибунів з жердиною функціональний стан вести-
буломоторної системи краще, ніж у стрибунів  у до-
вжину й потрійним, що обумовлено проявом більшою 
мірою спритності, координації рухів і просторової 
орієнтації при виконанні основної змагальної впра-
ви (Бобровник В.И. Совершенствование техническо-
го мастерства спортсменов высокой квалификации в 
легкоатлетических соревновательных прыжках. – К.: 
Наук. світ, 2005. – 322 с.) [2].

Оптимальною стратегією поліпшення функці-
онального стану вестибуломоторної системи є ви-
користання у тренувальному процесі раціонального 
співвідношення вправ, які характеризуються значни-
ми змінами лінійних і кутових переміщень, проявом 
відцентрової й доцентрової сил і подібні за механізма-
ми керування й регуляції з боку ЦНС із легкоатлетич-
ними змагальними стрибками. Слід орієнтуватися на 
особливості функціонального стану вестибуломотор-
ної системи чоловіків і жінок та на специфіку стриб-
кової дисципліни легкої атлетики. 

У результаті дослідження швидкісно-силової під-
готовленості 208 легкоатлетів-стрибунів високої ква-
ліфікації  за допомогою апаратно-програмного комп-
лексу для тензодинамометричних досліджень, що 
дозволяє одержувати інформацію у реальному масш-
табі часу у графічній і цифровій формі (14 показни-
ків) і кореляційного аналізу, установлено статистично 
вірогідний взаємозв’язок зі спортивним результатом 
компонентів швидкісно-силової підготовленості: мак-
симальної сили, градієнта сили, імпульсу сили, часу 
досягнення максимальної сили, висоти підйому ЗЦМ 
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тіла спортсмена: стрибок у висоту – чоловіки (׀r׀ = 
0,57–0,76, P<0,01), жінки (׀r0,66–0,50 = ׀, P<0,01); 
стрибок з жердиною – чоловіки (׀r0,67–0,50 = ׀, 
P<0,05), жінки (׀r0,57–0,50 = ׀, P<0,05); стрибок у до-
вжину – чоловіки (׀r0,63–0,50 = ׀, P<0,01), жінки (׀r׀ = 
0,50–0,52, P<0,01); потрійний стрибок – чоловіки (׀r׀ 
= 0,50–0,56, P<0,01), жінки (׀r0,61–0,51 = ׀, P<0,01).  

Встановлено, що величини імпульсу сили, граді-
єнта сили, максимальної сили і висоти підйому ЗЦМ 
тіла у чоловіків значно вищий, ніж у жінок. При вза-
ємодії з опорою імпульс сили у чоловіків знаходиться 
у діапазоні від  х  = 283,1, S = 22,65 до  х  = 349,26, S = 
31,43 Н·с, а у жінок від  х  = 202,62, S = 33,61 до  х  = 
234,0, S = 26,18 Н·с; градієнт сили – у чоловіків від  х  
= 6951,98, S = 340,16 Н·с-1 до  х  = 7427,07, S = 445,62), 
у жінок (від  х  = 5950,04, S = 535,50 до  х  = 6878,6, S 
= 384,92 Н·с-1) при Р<0,05.

Час досягнення максимальної сили у жінок коли-
вається у діапазоні від  х  = 0,16, S = 0,02 до  х  = 0,28, 
S = 0,05 с, тоді як у чоловіків від  х  = 0,30, S = 0,02 
до  х  = 0,50, S = 0,04 с, відмінності статистично ві-
рогідні (Р<0,05), окрім цього показника у стрибку у 
висоту (Р>0,05). 

Виявлено особливості прояву швидкісно-силових 
здатностей спортсменів. У жінок – це перевага швид-
кісних, а у чоловіків – силових показників. 

Аналіз техніки виконання змагальної вправи 
легкоатлетів-стрибунів, які знаходяться на етапі 
збереження вищої спортивної майстерності за біо-
механічними характеристиками швидкості розбігу 
перед відштовхуванням від опори, м⋅с-1; швидкості 
вильоту ЗЦМ тіла спортсмена в момент відриву від 
опори,     м⋅с-1; тривалості фази відштовхування від 
опори, с; кута вильоту ЗЦМ тіла, град; результуючої 
сили реакції опори, Н; потужності  відштовхування, 
Вт дозволив виділити індивідуальні сильні сторони 
спеціальної підготовленості спортсменів, а також дея-
кі недоліки у техніці змагальної вправи. 

 Результати досліджень свідчать про індивідуаль-
ний рівень спеціальної  і технічної підготовленості, 
притаманний кожному окремому спортсмену в залеж-
ності від специфіки стрибкового виду легкої атлетики 
на етапі збереження вищої спортивної майстернос-
ті (Совенко С.П. Побудова тренувального процесу 
легкоатлетів-стрибунів протягом року на етапі збере-
ження вищої спортивної майстерності: дис. … канд. 
наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. –К., 2010. – 
195) [2].

Керуючись Концепцією підготовки спортсменів 
України до Ігор XXIX Олімпіади 2008 р., розробле-
но систему оцінки фізичної підготовленості членів 
юнацької, юніорської і молодіжної збірних команд 
України з легкої атлетики. Найбільш перспективні 
спортсмени увійшли до основного складу олімпій-
ської збірної команди, що брала участь на Іграх XXVIII 
Олімпіади в Пекіні. За допомогою  педагогічних спо-
стережень і тестування проводилася оцінка фізичної 
підготовленості (силових, швидкісних, швидкісно-
силових здібностей і витривалості) членів юнацької, 
юніорської, молодіжної збірних команд України з 

легкої атлетики під час навчально-тренувальних збо-
рів.  Рівень фізичної підготовленості оцінювався за 
п’ятибальною шкалою: 1 – низький, 2 – нижче серед-
нього, 3 – середній, 4 – вище середнього, 5 – високий, 
яка розраховувалася для кожної групи легкоатлетів на 
основі сигмовидних шкал (Пат. 22929 Україна, МПК 
А 63 В 23/00 (2006). Спосіб прогнозування результа-
тів спортсменів-легкоатлетів / Бобровник В.І., Кри-
ворученко О.В. – № u200700910; заявл. 29.01.2007; 
опубл. 25.04.2007, Бюл. №5, 2007 р.).

Аналіз отриманих результатів обстеження фізич-
ного стану спортсменів, які спеціалізуються в бігу 
на короткі дистанції (чоловіки та жінки), показав, що 
рівень підготовленості бігунів відповідає «трійці» (за 
п’ятибальною шкалою), тобто середньому рівню. 

Загальний рівень підготовленості (інтегральний 
показник, що складався з результатів тестування в 
окремих групах запропонованих тестів – бігових, 
стрибкових, тестах з обтяженнями)  у легкоатлетів-
спринтерів переважав середній рівень. Спостерігався 
високий відсоток спортсменів (20 – 25 %) з рівнем 
підготовленості вище середнього. Високий рівень 
підготовленості під час досліджень було зафіксовано 
у 10 % спортсменів. 

Рівень підготовленості легкоатлетів, які спеціалі-
зуються в бігу на середні дистанції, відповідав рівню 
нижче середнього, середньому, вище середнього. У 
відсотковому відношенні переважав середній рівень.  
У цій групі обстежуваних не зустрічалися спортсмени 
з рівнем підготовленості низьким, а також високим. 

У результаті проведених досліджень на основі ви-
користання відеозйомки та відеокомп’ютерного ана-
лізу отримано просторово-часові показники спортс-
менів під час виконання розбігу, що відображають 
рівень спеціальної підготовленості. Середня швид-
кість стрибунів у довжину в Україні за 10 м до від-
штовхування становила  х  = 10,28, S =0,34 м·с-1, за 5 
м до відштовхування –  х  = 10,46,  S = 0,42 м·с-1, на 
останньому кроці перед відштовхуванням –  х  = 9,72, 
S =0,37 м·с-1.  Встановлено, що чим вища кваліфіка-
ція спортсмена, тим вища швидкість в усіх частинах 
розбігу і відштовхуванні (Совенко С.П. Побудова тре-
нувального процесу легкоатлетів-стрибунів протягом 
року на етапі збереження вищої спортивної майстер-
ності: дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 
24.00.01. –К., 2010. – 195).

У процесі дослідження упродовж річного трену-
вання виділено чотири самостійних періоди: тим-
часового зниження, незначного приросту, інтенсив-
ного приросту і відносної стабілізації показників 
швидкісно-силових здатностей.

 У першому макроциклі зниження показників 
швидкісних здатностей спостерігалося протягом 4-х 
тижнів, незначний приріст – 4–5 тижнів, інтенсивний 
приріст відбувався – 5–6 тижнів, відносна стабілізація 
–5–6 тижнів.

У другому макроциклі тимчасове зниження резуль-
татів у контрольних тестах відбувалось протягом 3–4 
тижнів, інтенсивний приріст – 6–7 тижнів, відносна 
стабілізація – 10–12 тижнів. Це дає підставу вважа-
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ти, що оптимальний термін, протягом якого організму 
спортсмена можна запропонувати  розвиваюче трену-
вальне навантаження швидкісної спрямованості, ста-
новить у середньому 6–7 тижнів. 

Динаміка показників швидкісної витривалості 
кваліфікованих бігунів на короткі дистанції протягом 
року має характерні особливості. Упродовж перших 
чотирьох тижнів знижувалися результати у контр-
ольних тестах у бігу на 150 м на        1,19 %, у бігу 
на 300 м – 0,8 % порівняно з вихідним рівнем. З 5-го 
по 8-й тиждень відбувалася стабілізація спортивних 
результатів у бігу на 150 м, а у бігу на 300 м їх зни-
ження на 2,51 %, що можна пояснити проведенням 
контрольного тестування в умовах легкоатлетичного 
манежу. З 13-го по 16-й тиждень спостерігалося по-
ліпшення результатів у бігу на 150 м на 1,79 %. Час 
контрольної пробіжки на 300 м покращився на 0,26 
%. Найвищі значення показників швидкісної витри-
валості бігунів на короткі дистанції були досягнуті у 
зимовому тренувально-змагальному періоду (Юшко 
Б.Н. Системно-структурный метод планирования 
годичной подготовки бегунов на короткие дистанции //  
Материалы семинара по спринтерскому и барьерному 
бегу. Москва, 14–17 мая 2002 г. – М.: Терра-Спорт, 
2002. – С. 54–56.).

Таким чином, визначено часові межі досягнення 
стану стійкої адаптації до навантажень гліколітичної 
спрямованості. Вихід на плато показників швидкісної 
витривалості у другому макроциклі спостерігався 
у середньому через 10–12 тижнів, а для досягнення 
максимального рівня відповідних показників потрібні 
15–16 тижнів. 

За результатами контрольного тестування визначено 
рівень швидкісно-силової підготовленості бігунів на 
короткі дистанції протягом року. Впродовж річного 
тренування динаміка показників швидкісно-силової 
підготовленості мала два піки: перший концентрується 
у зимовому, другий − у літньому змагальному 
періоді. Отримано дані, що для досягнення стану 
стійкої адаптації до навантажень спеціальної силової 
і швидкісно-силової спрямованості у першому 
макроциклі необхідно 8–10 тижнів, у другому – 6–8 
тижнів. 

Формування спеціальної підготовленості про-
тягом року бігунів на середні дистанції високої ква-
ліфікації здійснюється за допомогою використання 
засобів різної переважної спрямованості. Це засоби, 
що спрямовані на розвиток гнучкості і рухливості у 
суглобах, розтягування основних м'язових груп,  які 
беруть участь у змагальній діяльності. Розвиток коор-
динаційних здібностей відбувається за рахунок вправ, 
що ставлять підвищені вимоги до точної оцінки і ре-
гуляції динамічних та просторових параметрів рухів і 
є максимально наближеними до змагальної діяльнос-
ті. Для підвищення  аеробної системи енергозабез-
печення, лактатної та алактатної анаеробної систем 
енергозабезпечення застосовують бігові вправи від 12 
–   20 км до високоінтенсивних короткочасних вправ 
від 5–25 до 30–60 с, при цьому враховуються  режими 
виконання вправи, тривалість пауз відпочинку. 

Компенсаторно-відновлюючі засоби – біг з неви-
сокою інтенсивністю (істотно нижчий за рівень ана-
еробного обміну – 30–50 % VO2max) мають велике 
значення у підготовці бігунів на середні дистанції. 
Формування спеціальної швидкісної і швидкісно-
силової витривалості здійснюється за рахунок вико-
ристання різноманітних бігових вправ, їх поєднання, 
бігу під схил. Для розвитку спеціальної витривалос-
ті бігунів на середні дистанції застосовують, вправи 
максимально наближені до змагальної діяльності за 
структурою та особливостями дії на функціональні 
системи. 

Вирішення завдань інтегральної підготовки бігу-
нів на середні дистанції здійснюється на основі за-
стосування тренувальних вправ, максимально набли-
жених до специфіки змагальної діяльності і участі у 
змаганнях.

Четвертий етап (січень ─ грудень 2009 р.).  Вивча-
лися особливості тренування на етапах багаторічної 
підготовки в окремих видах легкої атлетики. Розро-
блялися моделі спортивного тренування, визначено 
особливості спортивного тренування в циклічних ви-
дах легкої атлетики (біг на 100 – 200 м, 100 – 110 м з 
бар’єрами, 400 м та 400  м бар’єрами, 5 000 – 10 000 м), 
ациклічних видах (стрибках у довжину, потрійному, 
висоту, з жердиною) та десятиборстві. Розроблялися 
моделі спортивного тренування в бігу на короткі дис-
танції у річному циклі підготовки, в бігу на довгі дис-
танції на етапі підготовки до головних змагань року, 
легкоатлетичних стрибках та десятиборстві на етапах 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей 
та збереження вищої спортивної майстерності. 

Аналіз науково-методичної літератури та передо-
вого спортивного досвіду показав, що на сучасному 
етапі розвитку легкої атлетики залишається актуаль-
ною проблемою удосконалення спортивного трену-
вання легкоатлетів на етапах максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей та збереження вищої 
спортивної майстерності. Шляхи підвищення ефек-
тивності тренувального процесу полягають у розроб-
ці моделей спортивного тренування спортсменів, які 
спеціалізуються в циклічних та ациклічних дисциплі-
нах легкої атлетики, на основі урахування особливос-
тей тактичної підготовки спортсменів, рівня фізичної 
підготовленості та технічної майстерності, раціональ-
ного співвідношення тренувальних засобів, фізіоло-
гічних особливостей жіночого організму.

На цьому етапі відбувалось моделювання спортив-
ного тренування в циклічних та ациклічних дисциплі-
нах легкої атлетики на етапах максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей та збереження вищої 
спортивної майстерності. Визначено динаміку рівня 
спеціальної підготовленості легкоатлетів, які спеціа-
лізуються в бігу на короткі дистанції, з урахуванням 
показників потужності аеробної та анаеробної систем 
енергозабезпечення спортсменів. Розроблено моделі 
спортивного тренування бігунів на короткі дистан-
ції в річному циклі підготовки на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей, моделі тре-
нувального мезоциклу бігунок на довгі дистанції на 
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етапі безпосередньої підготовки до головних змагань 
року на основі урахування фізіологічних особливос-
тей жіночого організму, моделі тренувального проце-
су легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження вищої 
спортивної майстерності у річному циклі підготовки,  
моделі тактичної підготовки висококваліфікованих 
стрибунів у довжину і потрійним, моделі тренуваль-
ного процесу десятиборців на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей, моделі  побу-
дови модельного чотирирічного олімпійського циклу 
підготовки в легкоатлетичних змагальних стрибках та 
експериментальна перевірка їх ефективності. 

Вивчено динаміку основних показників спеціаль-
ної працездатності бігунів на короткі дистанції про-
тягом року. Тривалість педагогічного експерименту 
становила 49 тижнів. У ньому взяли участь 10 сприн-
терів, бар’єристів високої кваліфікації. Як показали 
результати досліджень, динаміка максимальної аероб-
ної потужності протягом річного циклу тренування 
має хвилеподібний характер. Істотне підвищення цьо-
го показника спостерігалося вже протягом чотирьох 
тижнів тренування і становила 6,8% у порівняно з 
вихідним рівнем. Відзначений приріст має вірогідний 
характер (р<0,01). 

З 5-го по 8-й тиждень VO2max збільшилося на 
5,9% (р<0,05). На 8-му тижні експерименту VO2max 
підвищилося на 12,7%  порівняно з вихідним рівнем. 
З 10-го по 15-й тиждень зниження цього показника 
становило 0,3 % (р>0,05), з 16-го по 20-й тиждень 
спостерігалося подальше зниження рівня VO2max на 
5,2 % (р>0,05). Найбільш інтенсивний приріст VO2max 
у першому піврічному циклі відмічається протягом 
8 – 10 тижнів, відносна стабілізація продовжувалася 
5 – 6 тижнів, тимчасове зниження − 5 – 6 тижнів. 
Отримані дані свідчать про те, що за умови виконання 
запропонованого обсягу навантаження аеробної 
спрямованості і її організації у першому підготовчому 
етапі створюється можливість підтримувати 
досягнутий рівень аеробної потужності протягом 6 – 
8 тижнів на фоні значного зниження обсягу аеробного 
навантаження.

У другому піврічному макроциклі відмічалася 
нова хвиля підвищення рівня аеробної потужності 
бігунів на короткі дистанції. У період з 22-го по 
25-й тиждень величина VO2max підвищилася на 6,6% 
(р<0,05). Найбільша величина приросту відмічалася 
на 29-му тижні експерименту і становила 14,9% у 
порівняно з вихідним рівнем. Протягом наступних 
етапів підготовки спостерігалося зниження цього 
показника.

З 30-го по 36-й тиждень зміна VO2max становила 
2,1 % (р>0,05). Можна думати, що в цей період 
відбувалася стабілізація рівня аеробної потужності 
бігунів на короткі дистанції. Наприкінці першого 
літнього змагального етапу (40-й тиждень) величина 
VO2max знизилася на 4,8% (р<0,05), а в середині 
другого (44-й тиждень) – на 8,2% (р<0,01) порівняно 
з його рівнем на 29-му тижні річного циклу. Таким 
чином, у другому піврічному циклі значний приріст 
показника аеробної потужності відбувався протягом 7 

– 8 тижнів, відносна стабілізація продовжувалася 5 – 6 
тижнів, тимчасове зниження – 8 – 10 тижнів.

Для досягнення повної адаптації до навантажень 
аеробної спрямованості необхідно в середньому 8 – 
10 тижнів, після чого рівень аеробних можливостей 
стабілізується, а потім знижується. У першому 
піврічному циклі обсяг кросів становив за цей період 
116,0+13,4 км, у другому – 63,5+5,2 км.

Динаміка показників анаеробної потужності бігунів 
на короткі дистанції має характерні риси. Протягом 
перших 4-х тижнів спостерігалося статистично 
недостовірне підвищення відповідних показників. На 
8-му тижні алактатна анаеробна потужність (ААнП) 
збільшилася на 3,1 % (р>0,05), гліколітична анаеробна 
потужність – (ГАП) на 4,5% (р>0,05)  порівняно з 
вихідним рівнем, О2-борг – на 6,9% (р<0,01).

З 9-го по 15-й тиждень показники ААП і ГАП 
збільшилися відповідно на 5,4 і 3,5 % (р<0,05), а 
величина О2-боргу 1-хвилинної максимальної роботи 
– на 6,2 % (р<0,01).

Інтенсивний приріст показників анаеробної 
потужності відмічався наприкінці першого 
підготовчого періоду. На 15-й тиждень показники 
ААП і ГАП збільшилися на 8,5і 8,0 %, а величина 
О2-боргу на 12,0 %, у порівнянні з вихідним рівнем. 
На 20-му тижні зафіксовано найбільші у першому 
піврічному циклі величини приросту показників 
анаеробної потужності рівень ААП і ГАП підвищився 
відповідно на 11,0 і 9,5%, а величина О2-боргу 
на 13,6% відносно вихідного рівня. Таким чином, 
у першому піврічному циклі період незначного 
збільшення показників анаеробної потужності склав 
у середньому 4 – 5 тижнів, інтенсивного приросту − 8 
– 9 тижнів, відносної стабілізації − 5 – 6 тижнів.

На другому базовому етапі (з 22-го по 26-й 
тиждень) відбувалося зниження показників анаеробної 
потужності. Однак відмічені зміни є статистично 
недостовірними (р>0,05). Протягом наступних 10 – 16 
тижнів відмічався інтенсивний приріст цих показників. 
На 29-й тиждень величина О2-боргу збільшилася на 
14,4 %, ААП – на 8,9 %, ГАМІР – на 9,4 % порівняно 
з вихідним рівнем (р<0,01).

У середині першого літнього змагального етапу 
(36-й тиждень) показники ААП збільшилася на 14,8 %, 
ГАП − на 11,9%, О2-боргу на 15,8 % відносно вихідного 
рівня. У період з 29-го по 36-й тиждень достовірний 
приріст відмічався тільки у показників ААП і ГАП, що 
збільшилися відповідно на 5,9 і 2,5% (р<0,05). На 40-му 
тижні експерименту величина О2-боргу підвищилася 
на 18,7%, а показники ААП і ГАП − на 15,3 % і 13,2 
%. У період з 41-го по 46-й тиждень зміна показників 
анаеробної потужності мала статистично недостовірний 
характер. Отже найбільш інтенсивний приріст 
показників, що реєстрували, спостерігався з 26-го по 
40-й тиждень (15 – 16 тижнів), відносна стабілізація 
продовжувалася протягом наступних 6 – 8 тижнів.

Значне підвищення рівня анаеробних 
можливостей бігунів на короткі дистанції є наслідком 
істотного підвищення інтенсивності тренувальних 
навантажень.
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У другому піврічному циклі тимчасове зниження 

показників анаеробної потужності продовжувалося 
4 – 5 тижнів, інтенсивний приріст − 10 – 16 тижнів, 
відносна стабілізація − 6 – 10 тижнів.

Результати досліджень дають підставу 
стверджувати, що зміна рівня анаеробної 
продуктивності бігунів на короткі дистанції 
знаходиться у прямій залежності від організації 
навантаження анаеробної алактатної і гликолітичної 
спрямованості у річному циклі.

Результати досліджень дозволили виявити 
оптимальний термін, протягом якого організму 
спортсмена можна надавати розвиваюче тренувальне 
навантаження. На основі одержаних даних було 
розроблено й апробовано у природних умовах 
навчально-тренувального процесу програму річного 
циклу тренування кваліфікованих бігунів на короткі 
дистанції. 

Результати порівняльного аналізу побудови 
тренувального процесу легкоатлетів-стрибунів на етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей 
та збереження вищої спортивної майстерності дають 
підставу вважати, що на останньому в середньому 
на 7–10 % щорічно зменшується обсяг тренувальної 
роботи, спрямованої на збільшення необхідних 
рухових якостей, що забезпечують досягнення 
високих спортивних результатів.

Виявлено особливості тактичної діяльності 
спортсменів на етапі максимальної реалізації індиві-
дуальних можливостей. Визначено, що раціональна 
тактична модель змагальної діяльності стрибунів у 
довжину та потрійним полягає у дотримуванні вимо-
ги показувати максимальний спортивний результат у 
перших спробах. Специфічними засобами тактичної 
підготовки стрибунів у довжину і потрійним являють-
ся тактичні форми спеціально-підготовчих і змагаль-
них вправ максимальний обсяг яких досягається на 
кінці підготовчого і змагального періоду. 

Встановлено, що основним чинником, який впли-
ває на досягнення високих спортивних результатів 
на етапах максимальної реалізації індивідуальних 
можливостей та збереження вищих спортивної май-
стерності у чотирирічному циклі підготовки в лег-
коатлетичних змагальних стрибках є формування 
технічної майстерності, що здійснюється на основі су-
часних технологій: комп’ютерної програми “JUMP”; 
“ОПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ”, яка дозволяє аналізувати 
та проектувати техніку легкоатлетичних змагальних 
стрибків; багатофункціональні біомеханічні моделі 
рухових дій, що забезпечують досягнення заданих 
спортивних результатів; система цілей, що є 
методологічною послідовністю формування основних 
біомеханічних характеристик легкоатлетичних 
змагальних стрибків у чоловіків та жінок для 
досягнення заданих спортивних результатів залежно 
від їх внеску; технології оперативного біомеханічного 
моделювання техніки; методології формування 
технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів 
високої кваліфікації, що базується на закономірностях 
організації раціональної біомеханічної структури 

основних системоутворюючих елементів техніки 
легкоатлетичних змагальних стрибків; урахуванні 
функціонального стану пружнов’язких властивостей 
скелетних м’язів, вестибуломоторної системи, 
швидкісно-силової підготовленості.

Доведено ефективність модельного олімпійського 
циклу підготовки в легкоатлетичних змагальних 
стрибках, у якому вирішувалися наступні завдання за 
роками. Перший рік – засвоєння нового рівня обсягів 
і інтенсивності навантажень основних тренувальних 
засобів. Другий рік – апробація біомеханічних 
моделей рухових дій, що забезпечують досягнення 
заданих спортивних результатів для використання їх 
в основних змаганнях сезону. Третій рік – вихід на 
відповідний рівень основних сторін підготовленості 
для досягнення модельних характеристик змагальної 
діяльності. Четвертий рік – оптимізація обсягів та 
інтенсивності тренувальних і змагальних навантажень. 
Так, спортивні результати наприкінці експерименту 
легкоатлетів-стрибунів експериментальних груп 
значно зросли порівняно з контрольними (Р<0,05): 

стрибок у висоту: чоловіки – 5,31 %, жінки – 5,11 %;• 
стрибок з жердиною: чоловіки – 6,86 %, жінки – • 
10,29 %;
стрибок в довжину: чоловіки – 5,91 %, жінки – 4,80 %;• 
потрійний стрибок: чоловіки – 1,96 %, жінки – 5,39 %.• 

П’ятий етап дослідження (січень ─ грудень 2010р.)  
Узагальнювалися результати попередніх етапів до-
слідження, визначалися особливості спортивного 
тренування в циклічних видах легкої атлетики (біг 
на 100 – 200 м, 800 – 1500 м, 5000 – 10000 м), аци-
клічних видах (стрибках у довжину, потрійному, ме-
танні молота). Розроблялися практичні рекомендації 
спортивного тренування в бігу на короткі дистанції, 
легкоатлетичних стрибках, метанні молота у річному 
циклі підготовки, практичні рекомендації з організа-
ції оцінки рівня фізичної підготовленості та функці-
онального стану спортсменів різної кваліфікації, які 
спеціалізуються в бігу на середні дистанції, практичні 
рекомендації з корекції спортивної підготовки спортс-
менів високої кваліфікації, які спеціалізуються в бігу 
на довгі дистанції, на основі урахування типологічних 
особливостей нервової системи та темпераменту на 
етапах підготовки до вищих досягнень, максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей та збережен-
ня вищої спортивної майстерності. 

Для поліпшення якості та ефективності трену-
вального процесу на етапах багаторічної підготовки 
на основі структурно-системного підходу розроблено 
практичні рекомендації:

побудови тренувального процесу легкоатлетів-• 
стрибунів на етапі збереження вищої спортивної 
майстерності з урахуванням співвідношення засо-
бів тренування різної переважної спрямованості, а 
також індивідуалізації підготовки;
побудови тренувального процесу в ациклічних ви-• 
дах легкої атлетики (на прикладі метання молота); 
побудови тренувального процесу кваліфікованих • 
стрибунів потрійним  на етапі максимальної реалі-
зації індивідуальних можливостей;
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побудові тренувального процесу бігунів на середні • 
дистанції на початкових етапах багаторічного вдо-
сконалення;
організації оцінки фізичного стану кваліфікованих • 
спортсменів, які спеціалізуються в бігу на короткі 
та середні дистанції;
корекції спортивної підготовки спортсменів високої • 
кваліфікації, які спеціалізуються в бігу на довгі дис-
танції, на основі урахування типологічних особли-
востей нервової системи та темпераменту;
використання спеціальних засобів легкоатлетів • 
у тренувальному процесі, що відображено книзі 
В.Д. Поліщука «Использование специальных и по-
дводящих упражнений в тренировочном процессе 
легкоатлетов», яка вийшла у світ за підтримки На-
ціонального олімпійського комітету України у ви-
давництві НУФВСУ «Олімп. літ-ра». Надано засо-
би у швидкісно-силових та циклічних дисциплінах 
легкої атлетики та методику їх використання.

 Розроблено практичні рекомендації з побудови 
тренувального процесу кваліфікованих бігунів на ко-
роткі дистанції, що включають основні тренувальні 
засоби, які розподілені за етапами першого та друго-
го макроциклу річної підготовки бігунів на короткі 
дистанції. Успішно впроваджені у процес підготовки 
спортсменів національної збірної команди України з 
легкої атлетики розроблені практичні рекомендації з 
побудови тренувального процесу кваліфікованих бі-
гунів на короткі дистанції сприяли підвищенню спор-
тивних результатів бігунів. У результаті дослідження 
розроблено практичні рекомендації з корекції спор-
тивної підготовки спортсменів високої кваліфікації, 
які спеціалізуються в бігу на довгі дистанції, на осно-
ві урахування типологічних особливостей нервової 
системи та темпераменту. Попередні дослідження 
показали, що передстартовий стан у спортсменів за-
лежить від типологічних особливостей нервової сис-
теми та темпераменту, тому до практичних рекомен-
дацій  було включено відповідні педагогічні прийоми 
та вправи, що дозволяють  корегувати передстартовий 
стан бігунів на довгі дистанції і приводить його до 
оптимального – стану бойової готовності. 

 Розроблено практичні рекомендації з оцінки фі-
зичного стану бігунів на середні дистанції різної ква-
ліфікації, які включають методику оцінки фізичної 
підготовленості та функціонального стану спортсме-
нів з урахуванням інформативних критеріїв оцінки. 

У результаті дослідження розроблено практич-
ні рекомендації з побудови тренувального процесу 
спортсменів, які спеціалізуються в легкоатлетичних 
стрибках, що включають раціональне співвідношення 
тренувальних засобів різної переважної спрямованості. 
Це сприяє збереженню вищої спортивної майстерності 
легкоатлетів-стрибунів, а саме: спеціальної – 75 % (тех-
нічної – 30 %, швидкісно-силової – 17 %, швидкісної 
– 15 %, силової – 13 %), загальної фізичної – 15 % та 
допоміжної підготовки – 10 %, які розподіляються про-
тягом року таким чином. Перший макроцикл: – підго-
товчий період: етап загальної фізичної підготовки – 5, 
5, 5, 10, 55, 20 %;  етап спеціальної фізичної підготовки 

– 15, 20, 10, 18, 12, 25 %; етап техніко-фізичної підго-
товки – 40, 23, 17, 10, 10, 0 %; – змагальний період – 45, 
19, 20, 10, 6, 0 %; – перехідний період – 5, 15, 0, 20, 40, 
20 %. Другий макроцикл: – підготовчий період: етап за-
гальної фізичної підготовки – 15, 15, 10, 20, 20, 20 %; 
етап спеціальної фізичної підготовки – 15, 21, 17, 15, 7, 
25 %; етап техніко-фізичної підготовки – 38, 19, 20, 10, 
8, 5 %; – змагальний період – 50, 14, 19, 10, 7, 0 %; – пе-
рехідний період – 0, 5, 0, 10, 75, 10 %.

Розроблено практичні рекомендації з побудови 
тренувального процесу кваліфікованих стрибунів по-
трійним стрибком на етапі максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей на основі вибору вико-
ристовуваних вправ за ознакою найбільшого ступе-
ня подібності зі змагальною діяльністю (потрійним 
стрибком з розбігу), стосовно з якої будується тре-
нування в річному тренувальному циклі;  вправ, які 
сприяють найбільш швидкому і якісному формуван-
ню навички відштовхування для виконання стрибка з 
високим результатом;   визначення оптимальних зон 
інтенсивності використання цих вправ; визначення 
співвідношення вправ різної переважної спрямова-
ності;  правильному розподілу цих вправ у річному 
тренувальному циклі. 

Розроблено практичні рекомендації з побудови 
тренувального процесу в метанні молота на етапі під-
готовки до вищих досягнень,  до яких включено спе-
ціальні вправи для розвитку вестибулярної системи 
метальників молота на етапі попередньої базової під-
готовки. 

Висновки
1. На основі  сучасної науково-методичної літератури 

та багаторічних досліджень визначено напрям та 
завдання з проблеми удосконалення спортивно-
го тренування легкоатлетів на етапах багаторічної 
підготовки, що вирішено за допомогою високоточ-
них інструментальних методів, які дозволили у по-
вному обсязі розкрити зміст та підходи до корекції 
тренувального процесу в дисциплінах легкої атле-
тики на етапах багаторічного вдосконалення.

2. На основі структурно-системного підходу роз-
роблено практичні рекомендації   з побудови тре-
нувального процесу спортсменів в циклічних та 
ациклічних дисциплінах легкої атлетики:  в бігу 
на короткі дистанції, легкоатлетичних стрибках 
(на основі розроблених багатофункціональних 
моделей техніки стрибкових змагальних вправ), 
метанні молота, практичні рекомендації з оцінки 
рівня фізичної підготовленості та фізичного стану 
спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються 
в бігу на середні дистанції; практичні рекомендації з 
корекції спортивної підготовки спортсменів високої 
кваліфікації, які спеціалізуються в бігу на довгі 
дистанції, на основі урахування типологічних осо-
бливостей нервової системи та темпераменту, на ета-
пах підготовки до вищих досягнень, максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей та збере-
ження вищої спортивної майстерності. 

3. Розроблено практичні рекомендації з побудови тре-
нувального процесу спортсменів в циклічних та 
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ациклічних дисциплінах легкої атлетики, впровад-
жено в практику підготовки спортсменів резервної 
збірної команди,  національної збірної коман-
ди України з легкої атлетики, практику роботи 
Федерації легкої атлетики України, у навчальний 
процес кафедри легкої атлетики, велосипедного та 
зимових видів спорту Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, що 
підтверджується відповідними актами.
У перспективі подальші дослідження будуть спря-

мовані на вивчення теоретико-методичних основ під-
готовки спортсменів високої кваліфікації у легкоатле-
тичних дисциплінах шляхом аналіза сучасної системи 
організації змагань та змагальної діяльності в умовах 
професіоналізації легкої атлетики.
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Засоби навчання в процесі фізичного виховання учнів 
Васьков Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
В статті розглядаються теоретичні 
питання визначення засобів на-
вчання як важливої складової орга-
нізації процесу фізичного вихован-
ня в загальноосвітніх навчальних 
закладах. Висвітлюються підходи 
різних авторів до визначення по-
няття „засоби навчання”, їх функцій 
та класифікації. Окремо досліджу-
ються питання визначення джерел 
засобів навчання та їх склад. Як 
один із варіантів, пропонується кла-
сифікація засобів навчання, що ви-
користовуються в процесі фізичного 
виховання учнів а також їх вплив на 
проектування змісту фізкультурної 
освіти і технологію організації на-
вчального процесу.

Васьков Ю.В. Средства обучения в 
физическом воспитании учащихся. В 
статье рассматриваются теоретические 
вопросы определения средств обучения 
как важной составляющей организации 
процесса физического воспитания уча-
щихся общеобразовательных школ. На-
водятся подходы разных авторов к опре-
делению понятия «средства обучения», 
их функций и классификации. Отдельно 
исследуются вопросы определения ис-
точников средств обучения и их состав. 
Как один из вариантов, предлагается 
классификация средств обучения, кото-
рые используются в процессе физическо-
го воспитания а также их влияние на про-
ектирование содержания физкультурного 
образования и технологию организации 
учебного процесса.

Vaskov U.V. Medium of instruction in 
physical education students. In the article 
are examined the theoretical questions 
of determination of facilities of studies 
as important component organization of 
process of physical education in general 
educational establishments. Going of 
different authors light up near determination 
of concept „facilities of studies”, their 
functions and classification. The questions 
of determination of sources of facilities of 
studies and their composition are separately 
probed. As one of variants, classification of 
facilities of studies, which are used in the 
process of physical education of students 
and also their influence on planning of 
maintenance of athletic education and 
technology of organization of educational 
process, is offered. 
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Вступ.1

Сучасний стан здоров’я учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів викликає занепокоєння як на рівні 
уряду України, так і на місцях, в кожному районі та 
школі. До основних причин зниження рівня здоров’я 
учнів відносять як медико-фізіологічні фактори, так і 
педагогічні. Останні пов’язують з недостатнім рівнем 
організації навчально-виховного процесу на уроках 
фізичної культури і залученням малої кількості 
учнів до різноманітних форм фізичного виховання в 
позакласній і позашкільній роботі. Стосовно уроків 
фізичної культури мова йде про модернізацію усіх 
складових навчального процесу, до яких в дидактиці 
відносяться: цілі і завдання, зміст навчального 
матеріалу, методи навчання, організаційні форми 
навчальної діяльності учнів, реальний результат 
і засоби навчання. Більшість науковців в своїх 
дидактичних дослідженнях постійно використовують 
поняття „засоби навчання”, але ґрунтовних робіт по 
цій проблемі майже немає. Не визначено їх склад та 
функції, технологія використання під час проведення 
різних форм фізичного виховання. Зазначене вище і 
обумовило мету нашого дослідження.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає  в аналізі різних підходів до 

визначення поняття „засоби навчання”, розкритті їх 
основних функцій і джерел відбору, а також їх номен-
клатури, що використовуються в сфері шкільної фізич-
ної культури. В завдання матеріалів також входить ви-
значення перспектив дослідження зазначеної проблеми.

Результати дослідження .
Аналіз літературних джерел доводить, що в під-

ручниках і навчальних посібниках з педагогіки й в 
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дидактичних дослідженнях не обґрунтовано визна-
чення поняття „засоби навчання”. Окремі автори [ 4 ] 
застосовують це поняття в поширеному розумінні та 
позначають цим терміном і проект навчання в цілому, 
і власне засоби навчання. Інші, і таких більше, до за-
собів навчання відносять „інструменти” сумісної ді-
яльності вчителя та учнів для реалізації основних ці-
лей навчання і певного змісту  освіти. Ще ряд авторів 
[ 6 ], окрім матеріальних засобів навчання, виділяють 
також інтелектуальні „засоби здійснення розумової 
діяльності, які дають можливість людині проводити 
опосередковане і узагальнене пізнання об’єктивної 
дійсності”.

Торкаючись психологічних основ засобів будь-
якої діяльності слід відмітити, що ще у 1930 році 
Л.С.Виготський [ 1 ] висвітлюючи питання перебудови 
діяльності людей у зв’язку з уведенням в її структуру 
нового приладу (інструмента), писав, що включення 
його в процес поведінки людини викликає в дійснос-
ті нові функції, пов’язані з використанням цього “ін-
струмента” та управління ним, робить непотрібним 
цілий ряд природних процесів, роботу яких виконує 
інструмент, ...перебудовує всю структуру поведінки.

Як вже відзначалось, питання про систему засобів 
навчання, елементи і функції цієї системи в педаго-
гічній науці розглянуто недостатньо. Більшість до-
слідників розглядають засоби навчання через призму 
навчальної книги (підручник, навчальний посібник, 
зошит з друкованою основою тощо), розкриваючи їх 
певну роль в навчальному процесі. Серед інших засо-
бів вони виділяють в основному технічні засоби. На 
рівні теоретико-методологічних підходів засоби на-
вчання у фізичному вихованні не вивчались.

Аналіз зазначеної проблеми дозволяє зробити ви-
сновок, що системоутворюючим елементом системи 
засобів навчання є зміст освіти (математичної, іс-
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торичної, фізкультурної тощо), який повинні засвої-
ти учні в єдності освітніх, виховних, розвивальних і 
оздоровчих аспектів. Саме зміст освіти визначає спо-
соби і засоби його засвоєння. Згідно з дидактичними 
концепціями [5] зміст освіти досліджується на п’яти 
рівнях: загального теоретичного уявлення, навчально-
го предмета, навчального матеріалу, педагогічної дій-
сності та структури особистості (у свідомості учня). 
Кожен рівень формування змісту освіти передбачає 
для його реалізації певну систему засобів навчання. 
На рівні загального теоретичного уявлення в якості 
засобів виступає сам процес навчання в його дидак-
тичному обґрунтуванні (цілі, зміст, методи, форми 
тощо). На рівні навчального предмета функцію засо-
бів навчання також виконує навчальний процес, але 
вже у відповідності до провідної функції навчаль-
ного предмета та його специфіки – відповідні цілі, 
зміст, методи, форми і реальний результат навчання, 
який передбачається визначеними цілями. На рів-
ні  навчального матеріалу, педагогічної дійсності та 
структури особистості учня система засобів навчан-
ня включає вже матеріальні й матеріалізовані об’єкти 
нормативної сфери (програми, підручники, навчальні 
посібники, зошити для учнів, навчальне обладнання , 
різне устаткування, інвентар тощо). На останніх трьох 
рівнях система засобів навчання включає все те, що 
відноситься до навчальної діяльності учнів під безпо-
середнім керівництвом учителя, тобто безпосередньої 
їх взаємодії.

Якщо на перших двох рівнях проектування зміс-
ту освіти основні компоненти навчання виступають в 
якості засобів, то на наступних трьох рівнях їх необхід-
но виділяти в окрему складову навчального процесу 
як обслуговуючу цілі, зміст, методи і форми сумісної 
діяльності вчителя та учнів. Тобто на цих рівнях засо-
би навчання розглядаються як „інструменти” якісної 
реалізації зазначених компонентів навчального про-
цесу. Орієнтуючись на це в робочому варіанті „засоби 
навчання” ми будемо розглядати як усі об’єкти і про-
цеси (матеріальні та матеріалізовані), які є джерелом 
навчальної інформації та „інструментами” (власно 
засобами) для засвоєння учнями змісту навчального 
матеріалу. Виходячи з цього визначення, під систе-
мою засобів навчання розуміється сукупність об’єктів 
та дій, необхідних і достатніх для реалізації цілей на-
вчального процесу в дидактичному циклі (урок, сис-
тема уроків тощо). Визначаючи певні елементи цієї 
системи, наведемо і їх складові, наявність яких до-
зволяє вдосконалювати навчальний процес, вводити 
елементи інновації.

Відповідно до визначення поняття „засоби навчан-
ня” елементом системи є все те, що належить до джерел 
навчальної інформації. Керуючись цим положенням 
науковці до основного елементу відносять підручники 
(основні та варіативні), які мають друковану основу у 
вигляді друкованого видання або в електронному варі-
анті. Наступним елементом вважаються різноманітні 
засоби наочності, які не відносяться до технічних засо-
бів (схеми, таблиці, плакати тощо). Третім елементом 
є місця проведення занять (клас, лабораторія, майстер-

ня, стадіон, спортивна зала, басейн тощо). До цього 
елемента можна віднести і місця проведення занять в 
природних умовах: гай, лісопаркова зона, ставок тощо. 
Так В.О.Сухомлинський проводив уроки на „приро-
ді”, а вчителі фізичної культури організовували уроки 
лижної, ковзанярської підготовки і туризму. Четвертим 
елементом слід визнати технічні засоби навчання (кіно-
проектори, кадропроектори, магнітофони, телевізори, 
комп’ютери та багато ін.) Функція технічних засобів 
навчання не обмежується тільки реалізацією наочності 
у навчанні, вони виступають і джерелом інформації, і 
засобом організації навчальної діяльності учнів, і за-
собом диференціації й індивідуалізації навчання, а та-
кож засобом контролю та самоконтролю. Поступово, 
з більш масштабним уведенням у навчальний процес 
комп’ютерів ( і це повинно торкатися фізичного вихо-
вання), ці функції будуть розширятися і реалізовувати-
ся на більш високому рівні. Але, як стверджують педа-
гоги і психологи, технічні засоби навчання не можуть 
замінити вчителя. І тому науковці ( Загвязінський В.І. 
[2], Л.Я.Зоріна [3] та багато інших) до основних засобів 
відносять слово вчителя.

Аналіз використання різноманітних засобів на-
вчання в практичній діяльності учителів свідчить, що 
тільки використання їх усього комплексу, з урахуван-
ням оптимальності застосування, дозволяє досягти 
запланованих результатів у будь-якому навчальному 
предметі. Навчальний предмет „Фізична культура” 
має певну специфіку в організації навчального про-
цесу. Це обумовлено тим, що провідною функцією 
є формування способів діяльності практичного ха-
рактеру, а головними засобами фізичні вправи, оздо-
ровчі сили природи і санітарно-гігієнічні фактори. 
З метою більш якісної реалізації цих засобів в доку-
ментах, що регламентують фізичне виховання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендуєть-
ся максимально можливу кількість навчальних занять 
проводити на свіжому повітрі, а за наявності умов – у 
басейнах або пристосованих для плавання місцях.

Велике розмаїття засобів навчання вимагає ство-
рення обґрунтованої їх класифікації. Враховуючи 
специфіку навчального предмета „Фізична культура” 
і розмаїття форм шкільного фізичного виховання, ми 
зробимо спробу розробити відповідну класифікацію 
засобів навчання. Робочий варіант, що пропонуєть-
ся, достатньо науково не обгрунтован, але, на основі 
відомих теоретичних положень щодо матеріально-
технічного навчального процесу з фізичної культури і 
досвіду практичної діяльності вчителів фізичної куль-
тури, можна виділити п’ять провідних блоків засобів 
навчання:

Фізкультурно-спортивні зони проведення навчаль-
них занять (стадіони, спортивні зали, тренажерні зали, 
спортивні майданчики, гімнастичні містечка, місця 
для проведення занять з лижної підготовки, ковзаняр-
ської підготовки тощо.

Спортивне обладнання та устаткування для прове-
дення занять із: гімнастики, легкої атлетики, спортив-
них ігор (баскетбол, футбол, волейбол та ін.), рухли-
вих ігор, лижної підготовки, боротьби, туризму тощо.
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Спортивний інвентар для кожного розділу (мо-
дулю) навчальної програми, а також для проведення 
фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчально-
го дня, фізкультурно-спортивних заходів під час по-
закласної роботи, фізкультурно-масових і спортивних 
заходів під час проведення позакласної і позашкільної 
роботи.

Засоби наочності, що мають пересувний характер 
(схеми, таблиці, малюнки, моделі тощо).

Технічні засоби навчання ( магнітофони, діапро-
ектори, телевізори, кінопроектори, кадропроектори, 
комп’ютери, мультімедійні установки тощо).

Засоби контролю та вимірювання навчальних до-
сягнень учнів в засвоєнні теоретичних знань, прак-
тичних умінь та навичок, рівня розвитку основних 
рухових здібностей.

По кожному з наведених блоків можна конкретизу-
вати певні позиції, наприклад, спортивні зали є різних 
розмірів (24х12; 18х9; 36х18), різної функціональної 

спрямованості (тренажерні, атлетичної гімнастики, 
хореографічні або танцювальні тощо). Технічні засо-
би навчання поділяють на засоби передачі інформації 
зорової, звукової або засоби основною функцією яких 
є контроль та вимірювання.

Висновки. 
Дослідження проблеми зазначеної проблеми до-

водить, що в сучасності не існує загальновизнаного 
визначення поняття „засоби навчання”, не створе-
на їх класифікація в загальнодидактичному аспекті і 
стосовно сфери шкільної фізичної культури. В статті 
зроблена спроба ліквідувати ці прогалини, наводиться 
власний варіант визначення цього поняття і класифі-
кація засобів навчання щодо використання їх при про-
веденні різноманітних форм фізичного виховання в 
школі.

Подальші дослідження передбачають визначення 
функцій кожного з наведених блоків засобів навчання 
і розробки технології їх ефективного використання.
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Використання пульсометра «Sigma Sport 1300»  

в оперативному контролі розвитку спеціальної витривалості 
велосипедистів вищих розрядів  

(на прикладі крос-кантрі)
Воропай С.М., Гученько В.І.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Розглянуто ефективність викорис-
тання пульсометру Sigma Sport 
1300 в оперативному контролі 
розвитку спеціальної витривалос-
ті спортсменів. У дослідженні бра-
ли участь 10 спортсменів вищих 
розрядів. Перед початком дослі-
дження для кожного спортсмена 
було визначено діапазон показни-
ків частоти серцевих скорочень та 
зони інтенсивності. Встановлено, 
що найкращі зміни показників спе-
ціальної витривалості спостеріга-
ються при контролі інтенсивності 
за об’єктивними внутрішніми по-
казниками. Наголошується, що 
на суб’єктивну оцінку може впли-
вати безліч побічних факторів: 
кумулятивний ефект тренування, 
емоційний настрій спортсмена до 
початку занять.

Воропай С.М., Гученько В.И. Использова-
ние пульсометра «Sigma sport 1300» в опе-
ративном контроле развития специальной 
выносливости велосипедистов высших 
разрядов (на примере кросс-кантри). Рас-
смотрена эффективность использования 
пульсометра Sigma Sport 1300 в оперативном 
контроле развития специальной выносливости 
спортсменов. В исследовании принимали уча-
стие 10 спортсменов высших разрядов. Перед 
началом исследования для каждого спор-
тсмена был определен диапазон показателей 
частоты сердечных сокращений и зоны интен-
сивности. Установлено, что наилучшие изме-
нения показателей специальной выносливо-
сти наблюдаются при контроле интенсивности 
по объективным внутренними показателями. 
Отмечается, что на субъективную оценку мо-
жет влиять множество побочных факторов: ку-
мулятивный эффект тренировки, эмоциональ-
ный настрой спортсмена к началу занятий.

Voropay S. M., Guchenko V.I. Using 
heart rate “Sigma sport 1300” in 
the operational control of special 
endurance cyclists of higher 
discharges (for example, cross-
country). It is shown the efficiency 
of the use of «Sigma Sport 1300» in 
operational control of special endurance 
athletes. The study involved 10 athletes 
of higher discharges. At baseline for each 
athlete was defined range of indicators 
of heart rate and intensity of the zone. It 
is established that the best indicators of 
changes in special endurance observed 
in the control of the intensity of objective 
internal performance. It is noted that 
the subjective assessment can be 
influenced by many extraneous factors: 
the cumulative effect of exercise, 
emotional athlete to the start of classes. 

Ключові слова:
велоспорт, крос–кантрі, 
пульсометрія, спеціальна 
витривалість. 

велоспорт, кросс–кантри, пульсометрия, 
специальная выносливость. 

bicycling, cross country, pulsometry, 
special endurance.

Вступ.1

Рівень розвитку функціональних можливостей у 
велоспорті це 90% успіху гонщика під час змагань 
тому вони займають одне з найголовніших місць у 
підготовці велогонщиків [2]. Функціональна підго-
товка здійснюється шляхом застосування фізичних 
навантажень, що впливають на організм спортсмена 
і забезпечують підвищення функціональних можли-
востей його основних систем. 

На сьогодні, під час тренувань висококваліфікова-
них спортсменів, оперативний контроль є головною 
ланкою в системі їх підготовки. Пульсометрію багато 
науковців рекомендують як інструмент корекції тре-
нувального та змагального навантаження. Її інфор-
мативна цінність полягає в тому, що через пульсову 
реакцію організму на навантаження ми можемо опера-
тивно контролювати протікання біохімічних процесів 
в працюючих м’язах. Застосування провідних телеме-
тричних систем в якості покращення контролю час-
тоти серцевих скорочень (ЧСС), дозволяє прискорити 
отримання інформації про інтенсивність, час, обсяг, 
зміст навантаження, та удосконалити процес обробки 
та узагальнення інформації, з подальшою розробкою 
рекомендації до наступних тренувань.

Вище зазначене доводить актуальність даного до-
слідження, яке спрямоване на використання пульсоме-
тра Sigma Sport 1300 в контролі розвитку спеціальної 
витривалості велосипедистів вищих розрядів (крос-
кантрі).

© Воропай С.М., Гученько В.І., 2011

Широке поширення вимірювання частоти серце-
вих скорочень (ЧСС) у спортивній практиці обумовле-
но тим, що більшість фахівців вважають ЧСС одним з 
найбільш зручних інтегральних показників стану ор-
ганізму [4]. За величиною реакції ЧСС на тренувальне 
навантаження можна судити про готовність спортсме-
на до виконання роботи, ступеня інтенсивності вправ, 
що виконуються. Практична цінність пульсометрії 
для управління тренуванням пов’язана з вивченням 
механізмів енергозабезпечення роботи (аеробних, 
анаеробних або тих і інших в різних поєднаннях) при 
навантаженнях різної тривалості та інтенсивності [3].

Основним завданням вимірювання ЧСС при на-
вантаженні є оцінка інтенсивності цього навантажен-
ня, опосередковано, через пульсову реакцію організ-
му спортсмена. Правильно обрані пульсові критерії 
різних зон інтенсивності дозволяють об’єктивізувати 
облік виконаного навантаження в кожній зоні в оди-
ницях часу (години, хвилини) або відстані (метри, кі-
лометри), на відміну від емоційних оцінок (“велике” 
навантаження, “мале”, “середнє”) [4].

Кожній зоні інтенсивності навантаження відпові-
дає свій рівень функціонування біохімічних процесів, 
що забезпечують роботу скелетної мускулатури.

Анаеробний поріг є важливим показником інтен-
сивності фізичного навантаження, що відображає пе-
рехід від аеробного до анаеробного шляху утилізації 
глюкози, і відповідає підвищенню концентрації мо-
лочної кислоти (лактату) в крові до 4 ммоль·л-1. Відо-
мо: чим вище анаеробний поріг, тим кращі функціо-
нальні можливості спортсмена [5].
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та медико-біологічні 
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Визначення рівня анаеробного порогу у спортс-
менів необхідно для контролю ефективності трену-
вального процесу. І якщо використання для цієї мети 
моніторингу концентрації молочної кислоти в крові є 
важко здійснюваним завданням, то його визначення за 
ЧСС є найбільш простим і надійним способом. Моні-
тори серцевого ритму, забезпечені функціями хроно-
метра і реєстратора ЧСС, значно полегшують прове-
дення тестових навантажень при визначенні ЧССmax. 
та рівня анаеробного порогу [1].

В даний час багато методики тренувань спрямова-
ні саме на підвищення рівня анаеробного порогу. У 
велосипедистів які спеціалізуються в крос-кантрі тре-
нування і змагання, як правило, проходять на сильно 
пересіченій місцевості. Розподіл навантажень на різ-
них ділянках траси (рівнинні ділянки, підйоми, спус-
ки) залежить від її профілю. Монітори серцевого рит-
му дозволяють дуже чітко контролювати проходження 
окремих ділянок траси, орієнтуючись не лише на час, 
але і на ЧСС, як на показник інтенсивності. 

Монітори серцевого ритму полегшують проведен-
ня інтервальних тренувань і роботу тренера зі спортс-
менами, які мають різний рівень функціональної під-
готовки. Останні моделі моніторів серцевого ритму 
(POLAR S810i, S610i, S625x) мають значний обсяг 
електронної пам’яті і спроможні видавати за допомо-
гою персонального комп’ютера графічну інформацію 
про розподілі навантажень в кожному тренувальному 
циклі, допомагаючи об’єктивно оцінити виконання 
тренувальних планів, а при необхідності проводити 
їх корекцію в залежності від функціонального стану 
спортсмена [4].

В цій ситуації монітори серцевого ритму є необхід-
ною технічною підмогою, полегшуючу оперативний 
контроль ЧСС в тренувальному занятті і підрахунок 
реального часу дії фізичного навантаження із заданою 
інтенсивністю.

Робота виконана відповідно до комплексного пла-
ну науково-дослідної роботи Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – довести ефективність 

використання пульсометру Sigma Sport 1300 в 
оперативному контролі розвитку спеціальної 
витривалості велосипедистів вищих розрядів в крос–
кантрі. 

Для досягнення поставленої мети нами були 
вирішені наступні завдання: розробити та експери-
ментально перевірити методику розвитку спеціальної 
витривалості в кросс-кантрі з використанням пульсо-
метрів;

Використовуючи монітор ЧСС, ми контролювали 
в реальному часі відповідність роботи, що виконува-
лась, заданій зоні інтенсивності для розвитку спеці-
альної витривалості. 

Для порівняння міри напруги декількох спортсме-
нів під час виконання однакового навантаження ми 
використовували формулу Карвонена [3].

У дослідженні брали участь 10 спортсменів вищих 
розрядів ( кандидати у майстри спорту (4), та майстри 

спорту (6). Були сформовані дві групи спортсменів по 
5 чоловік. Підбір спортсменів в групи відбувався за 
рівнем кваліфікації. Обидві групи були відносно іден-
тичні. 

Експериментальна група була забезпечена 
пульсометрами «SigmaSportPC 1300» для контролю 
інтенсивності роботи на рівні лактатного порогу під 
час експериментальних тренувань. 

Контрольна група не забезпечувалась пульсоме-
трами і здійснювала контроль за рівнем інтенсивності 
роботи користуючись своїми суб’єктивними відчуття-
ми. Для цього їм було запропоновано використовува-
ти 10-ти бальну шкалу оцінки навантаження, в якій 0 
балів відповідає повній відсутності навантаження, а 
10 балів характеризує максимальне граничне наванта-
ження для даного спортсмена [6].

Для запланованого ефекту спортсмени контрольної 
групи тренувалися з інтенсивністю в 8-9 балів [7]. 

На першому тренуванні за допомогою пульсоме-
трів у велосипедистів була визначена максимальна 
ЧСС, для подальшого визначення зон інтенсивності 
роботи. Процедура визначення максимальної ЧСС яв-
ляла собою навантаження в природних умовах (їзда 
на велосипеді на трасі для крос-кантрі, котра включа-
ла всі компоненти навантаження).

Зони інтенсивності навантаження кожному вело-
сипедисту визначалися за допомогою методу, запро-
понованого JoeFriel [6].

Перед початком експерименту та по його 
завершенні спортсменам було запропоновано 
контрольне тестування в вигляді індивідуальної гонки 
на 12 км (2 кола класичної траси крос-кантрі).

Протягом експерименту було проведено 8 
високо інтенсивних тренувань (85–90% від ЧССmax) 
спрямованих на розвиток спеціальної витривалості. 
Використовувалися вони 2 рази на тиждень в структурі 
4 тижневого тренувального мезоциклу. Тренування 
проводилися в перший день тижня (понеділок) 
та п’ятий (п’ятницю). Після високо інтенсивних 
тренувань спортсменам давали відновні тренування 
та тренування іншої спрямованості, які не вводили 
організм спортсмена в стан глибокої втоми.

Результати дослідження. 
Перед початком дослідження в експериментальній 

групі було визначено показники ЧССmin та ЧССmax для 
кожного спортсмена. На основі цих даних, нами були 
визначені зони інтенсивності для кожного спортсмена 
експериментальної групи. Основою визначення зон 
інтенсивності для розвитку спеціальної витривалості 
стала методика, запропонована американським 
фахівцем [6], котра основана на врахуванні лактатно-
го порогу. 

В таблиці 1 представлені результати контроль-
ного тестування в експериментальній групі. Для об-
ґрунтування отриманих результатів дослідження та їх 
узагальнення ми звернулися до методу математичної 
статистики – T – критерія Вілкоксона.

Розгляд отриманих даних показав, що виконання 
програми експерименту з використання об’єктивних 
чинників контролю зон інтенсивності за допомогою 
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пульсометрів дозволило усім спортсменам 
експериментальної групи підвищити рівень спеціальної 
витривалості. Так, у К-и Р. результат покращився на 
31 с, що складає 1,8%; у Х-а В. відповідно на 42 с, що 
складає 2,4%; у Н-а О. – на 36 с, 2,1% відповідно; у 
П-я В. – на 28 с, 1,6%; у Р-а О. – на 23 с, 1,3%.

Аналіз результатів за допомогою Т-критерія Віл-
коксона показав, що всі зміни величини результату 
мають одну спрямованість – на її поліпшення. Зміни 
результатів носять вірогідний характер (p ≤ 0, 05).

В таблиці 2 представлені результати дослідження в 
контрольній групі. Розгляд отриманих даних показав, 
що виконання програми експерименту з використання 
суб’єктивних чинників контролю зон інтенсивності 
за допомогою самовідчуття показав різноспрямовані 
зміни результатів рівня прояву спеціальної витрива-
лості у спортсменів контрольної групи. У 4-х спортс-
менів зміни мають тенденцію до поліпшення, а у од-
ного навіть є тенденція до погіршення рівня прояву 
спеціальної витривалості.

У порівнянні з експериментальною групою ці змі-
ни менш виражені. Так, у З-нього О. результат покра-
щився на 7 с, що складає 0,4%; у К-ня А. відповідно на 
18 с, що складає 1,05% ; у Т-ко І. – на 14 с і 0,8% відпо-

відно; у П-ка М. – на 11 с і 0,6%; а у Н-ва М. погіршився 
на 12 с, що складає – 0,7% .

Аналіз результатів за допомогою Т-критерія Віл-
коксона показав, що зміни величини результатів є різ-
носпрямованими і не носять вірогідний характер (p ≥ 
0, 05).

Аналіз отриманих даних у двох групах показав, 
що в експериментальній групі, яка в рамках контр-
олю використовувала пульсометри, T= 0; (p ≤ 0, 05). 
Середній показник покращення у відсотка 1,84%. У 
контрольній групі T= 3; (p ≥ 0, 05) та середній показник 
покращення результату 0,43 %. 

Висновки. 
Найкращі зміни показників результатів прояву 

спеціальної витривалості спостерігаються у 
експериментальній групі, де контроль інтенсивності 
здійснювався за об’єктивними внутрішніми 
показниками (ЧСС), що дозволяло спортсменам 
перебувати в зоні лактатного порогу, який є необхідною 
умовою для забезпечення розвитку спеціальної 
витривалості, та протіканням біохімічних процесів у 
м’язах.

Показники контрольної групи свідчать про те, що 
в тренуванні спортсменів вищих розрядів, градація 

Таблиця 1
Показники спеціальної витривалості велосипедистів експериментальної групи до та після експерименту

№ 
пп П.І.Б

Тест для визначення спеціальної 
витривалості,

 інд. гонка 12 км

Різниця 
(t до – t 
після) 
D x

(хв., с)

Абсолютне
значення
різниці

|D x|

Ранговий
номер
різниціДо експеримен-

ту (хв., с)

Після експери-
менту
(хв., с)

К-а Роман 27,25 26,54 0,31 31 4

Х-а Віталій 28,15 27,33 0,42 42 5

Н-о Олексій 28,35 27,59 0,36 36 3

П-й Віктор 28,40 28,12 0,28 28 2

Р-о Олександр 29,05 28,42 0,23 23 1

Сума рангів: 15

Таблиця 2
Показники спеціальної витривалості велосипедистів контрольної групи до та після експерименту

№ 
пп П.І.Б

Тест для визначення спеціальної 
витривалості , 

інд. гонка 12 км

Різниця 
( t до – t 
після )
D x

(хв., с)

Абсолютне
значення
різниці

|D x|

Ранговий
номер
різниціДо експерименту 

(хв., с)

Після експери-
менту
(хв./с)

З-й Ол-ндр 28,40 28,33 0,07 7 1

К-нь Артур 28,20 28,02 0,18 18 5

Т-о Іван 28,11 27,57 0,14 14 4

Н-в Максим 28,18 28,30 -0,12 12 (3)

П-о Миколай 29,00 28,49 0,11 11 2
Сума рангів: 15
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інтенсивності навантаження за допомогою суб’єктивної 
оцінки не є достатньо дієвою. Спортсмен не може 
суб’єктивно здійснювати чіткий контроль перебування 
функціонування організму в зоні лактатного порогу, 
тому що це дуже тонка межа в рамках 10% навантаження. 
Також на суб’єктивну оцінку може впливати безліч 
побічних факторів, перший фактор це кумулятивний 
ефект тренування, емоційний настрій спортсмена до 
початку занять та ін.

Таким чином, проведене дослідження свідчить 
про ефективність використання моніторингу сер-

цевого ритму в процесі тренування велогонщиків у 
крос-кантрі спрямованого на розвиток спеціальної 
витривалості. Використання пульсометрів під час 
оперативного контролю за рівнем інтенсивності на-
вантаження є досить дієвим в управлінні тренуваль-
ним процесом.

Подальші дослідження даної проблеми будуть 
спрямовані на визначення ефективності використання 
пульсометрів при оперативному контролі за інтенсив-
ністю під час виконання спортсменами роботи іншої 
переважної спрямованості.
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Аналіз сучасних підходів до тестування  

фізичної підготовленості військовослужбовців
Глазунов С. І.

Національний університет оборони України

Анотації:
Метою дослідження є визначення 
сучасних підходів, щодо тестуван-
ня фізичної підготовленості вій-
ськовослужбовців. В арміях, що 
мають сучасний бойовий досвід, 
відмічається тенденція до пере-
гляду змісту тестів для визначен-
ня рівня фізичної підготовленості 
військовослужбовців. Відмічаєть-
ся диференціація уніфікованих 
комплексів тестів для визначення 
загально-фізичної та військово-
прикладної підготовленості вій-
ськовослужбовців. Зміст тестів 
визначається характером наван-
тажень та структурою рухів, які 
притаманні військовослужбовцям 
під час бойової діяльності.

Глазунов С.И. Анализ современных подхо-
дов к тестированию физической подготов-
ленности военнослужащих. Целью иссле-
дования является определение современных 
подходов к системе тестирования физической 
подготовленности военнослужащих. В армиях 
имеющих современный боевой опыт, отме-
чается тенденция к пересмотру содержания 
тестов для определения уровня физической 
подготовленности военнослужащих. Отме-
чается дифференциация унифицированных 
комплексов тестов для определения общефи-
зической и военно-прикладной подготовлен-
ности военнослужащих. Содержание тестов 
определяется характером нагрузок и структу-
рой движений военнослужащих, которые ха-
рактерны для боевой деятельности.

Glazunov S. I. The analysis of modern 
approaches to physical fitness 
testing of military personnel. The 
aim of research is to determine modern 
approaches to the physical fitness 
testing of service personnel. In the army 
with modern military experience, marked 
by a tendency to view the content of 
tests to determine the level of physical 
fitness of military personnel. Observed 
differentiation of unified systems tests 
to determine the general physical and 
military training military application. 
Summary of tests determined the nature 
of loads and motions of the structure 
inherent in the military during combat 
operations.

Ключові слова:
фізична підготовленість, готов-
ність, тестування військовос-
лужбовців.

физическая подготовленность, готовность, 
тестирование военнослужащих.

physical training, readiness, testing of 
military personnel.

Вступ.1

Серед основних завдань забезпечення воєнної без-
пеки України у мирний час є підтримання постійної 
готовності Збройних Сил (ЗС) до відбиття можливої 
агресії з боку будь-якої держави [1]. Протягом років 
становлення ЗС України досить успішно виконували 
та продовжують виконувати свої функції демонструю-
чи готовність до виконання завдань за призначенням. 
Боєготовність ЗС визначається у першу чергу боєго-
товністю особового складу. Важливою складовою бо-
єготовності військовослужбовців поряд з морально-
психологічною та воєнно-спеціальною є їх фізична 
підготовленість. Необхідний рівень підготовленос-
ті військовослужбовців досягається спланованим, 
науково-обґрунтованим та систематичним процесом 
їх фізичного вдосконалення. Управління цім проце-
сом передбачає своєчасне отримання об’єктивної та 
інформативної інформації про стан фізичної підго-
товленості військовослужбовців. Це завдання вирі-
шує система перевірки та оцінки фізичної підготовки 
(ФП). В її основу покладені технологія оцінювання, 
тести, які характеризують рівень розвитку у військо-
вослужбовців фізичних, морально-вольових, спеці-
альних якостей, сформованості рухових навичок та 
нормативні вимоги, що визначають рівень (якість) 
підготовленості. Перспективним напрямком вдоско-
налення системи контролю ФП військовослужбовців 
ЗС України фахівці бачили у застосуванні полібаль-
ної шкали оцінювання результатів виконання тестів, 
що дозволяло компенсувати низький рівень розвитку 
однієї якості (навичку) за рахунок високого рівня роз-
витку іншої [2, 4]. Акцентувалась увага на визначен-
ні прикладної підготовленості військовослужбовців. 
Для перевірки спеціальної фізичної підготовленості 
військовослужбовців розроблений відповідний спосіб 
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експрес-контролю [3]. Становлення вітчизняної систе-
ми ФП військовослужбовців дало поштовх до прогре-
сивних змін у змісті основного керівного документу 
– Настанови з ФП у ЗС України 1997 року (НФП – 
1997). Незважаючи на досить консервативний харак-
тер системи перевірки та оцінки ФП було передбачено 
включення комплексних тестів (варіанти А та Б) для 
оцінювання фізичної підготовленості військовослуж-
бовців у складі підрозділів та введена бальна система 
оцінювання, яка дозволяла здійснювати ранжування 
військовослужбовців за рівнем їх фізичної підготов-
леності із перспективою фінансового заохочення тих 
хто мав кращій рівень підготовленості [5]. Згодом 
цей підхід залишився не витребуваним. З введенням 
НФП-2009 була запропонована класична для постра-
дянської системи перевірки та оцінки ФП чотирьох 
бальна школа оцінювання відповідно до нормативів, 
розширений зміст ФП з 33 до 49 вправ. Особливістю 
організації контролю ФП військовослужбовців стало 
використання строго регламентованих перевірочних 
комплексів фізичних вправ [6]. 

Вивчення досвіду застосування ЗС у сучасних ло-
кальних конфліктах, миротворчих операціях, аналіз 
публікацій останнього часу дозволяє стверджувати, 
що у сучасних умовах реформування ЗС України, 
система перевірки та оцінки ФП також потребує адек-
ватного вдосконалення. Проблемним питанням за-
лишається перегляд належних нормативів фізичної 
підготовленості військовослужбовців. Тенденція до 
їх визначення на підставі даних реального стану фі-
зичної підготовленості військовослужбовців та мож-
ливостей щодо забезпечення процесу їх фізичного 
вдосконалення нівелює саме поняття належного нор-
мативу, який повинен визначатися саме вимогами бо-
йової діяльності до фізичної підготовленості військо-
вослужбовців конкретної військової спеціальності. 
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Виходячи з реалій функціонування ЗС України слід 
активніше аналізувати складові підготовки військо-
вослужбовців тих армій, які мають сучасний бойовий 
досвід, проводити моделювання можливих варіантів 
застосування ЗС України та розглядати вимоги, що 
висуваються сучасним боєм до фізичної підготовле-
ності військовослужбовців.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є визначення сучасних під-

ходів, щодо тестування фізичної підготовленості вій-
ськовослужбовців. 

Методи, організація досліджень. Дослідження 
проводилось у рамках НДР “Організаційні аспекти 
функціонування системи ФП військовослужбовців 
ЗС України”, шифр: “Прогноз”. Під час досліджен-
ня використовувались такі методи: аналіз науково-
методичної та спеціальної літератури, опитування, 
порівняння. Для вивчення питання були проаналізо-
вані керівні документи, які регламентують контроль 
фізичної підготовки військовослужбовців. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Давно відомий лозунг: “Готувати солдатів до того, 

що потрібно під час бою!” – ще раз використовується 
фахівцями підготовки військ армій найбільш розвине-
них країн світу. “Навчатися солдатам саме тому, як вони 
будуть воювати” – така нова філософія інноваційного 
формування фізичної готовності військовослужбов-
ців, яка реалізується Управлінням навчання та доктрин 
(TRADOC) Сухопутних військ армії США [http://www.
army.com / content / new-fitness-and-combat-readiness-
tests]. Переглядається методика не тільки проведення 
ФП військовослужбовців але й методика контролю їх 
фізичних здібностей. Оцінювання фізичних здібнос-
тей американських військовослужбовців із 1980 року 
здійснювалось через армійській фізичний фітнес-тест 
(APFT) [www.army.mil]. Через 30 років фахівці виріши-
ли модифікувати APFT, зробити його більш приклад-
ним, адекватним завданням, які виконують солдати на 
полі бою. Поштовхом для розробки нового тесту були 
відгуки командирів підрозділів Сухопутних військ, 
Морської піхоти, які брали участь у бойових діях остан-
нього часу та спеціальні дослідження, за результатами 
яких була відмічена низька кореляція результатів APFT 
з ефективністю виконання спектра тих завдань військо-
вослужбовців, які виникають перед ними у сучасному 
бою [www.army.mil]. Одним із завдань при розробці 
нового армійського тесту фізичної готовності (APRT) 
було те, щоб він був інформативним, технологічним 
для виконання військовослужбовцями різних видів 
збройних сил та був нейтральним у гендерному та ві-
ковому відношенні. 

У новому тесті передбачається виконання п’яти 
вправ замість трьох, змінені умови виконання нахи-
лів вперед із положення лежачі, збільшені темпи від-
жимань та замінена довга дистанція біга короткою з 
більш швидким темпом її проходження (таблиця 1). 

Тест виконується у спортивному одягу та пропону-
ється до контролю двічі на рік. На думку Марка П. Херт-
линга, Ф. Палкоска та інших 16 членів групи, що роз-
робляли APRT, новий зміст тесту більш інформативно 

характеризує аеробну та анаеробну витривалість 
солдат при одночасному зниженні риска отримання 
травм. Тестування з бігу на 1,5 милі дозволяє з їх точки 
зору більш точно оцінити анаеробну потужність бійців, 
яка підштовхує процес форсованого приливу енергії, 
що обумовлено високою інтенсивністю сучасного бою 
[http://www.army.com / content / new-fitness-and-combat-
readiness-tests, www.army.mil]. 

TRADOC також рекомендує приймати у солдатів 
армійській тест бойової готовності (APRT), який 
включає в себе вправи, що подібні за структурою рухів 
до характеру бойових завдань військовослужбовців 
і забезпечує більш точну оцінку програми фізичної 
готовності (ФГ) та індивідуальних можливостей 
солдата (таблиця 2). APRT виконується у армійському 
форменому одягу зі зброєю, надітому бойовому 
шоломі. Перевірка готовності військовослужбовців 
за цим тестом передбачається безпосередньо перед 
розгортанням військовослужбовців. “Цей тест 
планується ввести обов’язковими для усіх солдатів 
та офіцерів, у тому числі військовослужбовців 
армійського резерву та національної гвардії”, – заявив 
Фрєнк Палкоска, глава армійської фітнес-школи у 
Форт-Джексоні [http://www.army.com / content / new-
fitness-and-combat-readiness-tests]. Реалізація нових 
випробувань по визначенню нормативних показників 
тесту є кінцевим кроком в ініціативі підготовки 
солдатів-спортсменів, щоб краще підготувати їх 
до напруженої професійної діяльності та вирішити 
проблему забезпечення готовності особового складу 
до повного спектру сучасних бойових операцій [http://
www.army.com / content / new-fitness-and-combat-read-
iness-tests].

У армії Бундесверу з 1 січня 2010 року для розгля-
ду важливих фізичних якостей військовослужбовців, 
таких як витривалість, сила, швидкість і координація 
введений Базовий фітнес тест (BFT) (таблиця 3). Він 
замінив фізичний фітнес тест (PFT) та повинен вико-
нуватися кожним солдатом Бундесверу хоча б раз на 
рік [Weisung zur Ausbildung und zum Erhalt der Indivi-
duellen Grundfertigkei ten (Weisung IGF) des Generalin-
spekteurs der Bundeswehr (FüS I5 Az 32-01-05 vom 30. 
Mai 2006) – 26 s.]. Завдання повинні бути завершені 
в зазначеному порядку протягом 90 хв. При виборі 
вправ Базового фітнес тесту розробники спирались 
на наукові дослідження та висновки спортивної 
медицини. Наприклад, німецькі фахівці відмовились 
від виконання нахилів вперед із положення лежачі 
(PFT) через негативний вплив вправи на стан хребта. 
Технологічно приймання PFT триває довше ніж BFT.

Крім того, кожний рік німецькі солдати повинні 
проходити професійне тестування (GAF BMP) для 
отримання Значку військової майстерності армії Ні-
меччини бронзової, срібної або золотої класифікації. 
Невиконання вимог означає звільнення із армії через 
два роки [Bundesministerium der Verteidigung. Bonn, – 
1996. – 296 s.]. Випробування можуть тривати три дні 
та включають у себе:

отримання характеристики командира;• 
проходження курсу першої допомоги;• 
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виконання рухових тестів: • 
плавання 200 м любим способом;• 
спринт 75 м (жінки) або 100 м або 400 м (чоловіки) • 
або 1000 м;
стрибок у висоту або у довжину;• 
штовхання ядра (16 фунтів для чоловіків та 8,9 фун-• 
тів для жінок) або жим лежачи (вижимання штанги) 
або плавання 100 м;

біг 3000 м або 5000 м (чоловіки) або 1000 м плавання;• 
вправи для тестування визначаються віковою гру-• 
пою та виконуються у спортивному одязі.
стрільба з пістолету по мішені на відстані 25 м із • 
трьох різних позицій – лежачи, на колінах або стоя-
чи протягом 15 с;
дорожній марш (6–12 км) у військовій формі з рюк-• 
заком (вага – не менше ніж 15 кг). Для особового 

Таблиця 1.
Зміст армійського тесту фізичної підготовленості (APFT)

Вправи
Компоненти, що оцінюються

Сила Витривалість Рухливість
Прогресуючий човниковий біг на 60 
ярдів (біля 54 м)

сила м’язів ніг 
та тулуба

анаеробна 
потужність

координація, швидкість, 
спритність

Амплітудне піднімання тулуба у сід 
з положення лежачі – 1 хв м’язова витривалість усього тіла координація усього тіла

Стрибок у довжину з місця сила м’язів ніг та тулуба потужність м’язів ніг та тулуба
Згинання та розгинання рук в упорі 
лежачі – 1 хв

м’язова витривалість плечового 
поясу статична витримка тулуба

Біг 1,5 милі (біля 2413 м) витривалість м’язів ніг та тулуба, 
аеробна здібність швидкість, витримка

Таблиця 2.
Зміст армійського тесту бойової готовності (AСRT)

Вправи
Компоненти, що оцінюються

Сила Витривалість Рухливість

Біг 400 м м’язова витривалість м’язів ніг та тулу-
бу, анаеробна потужність

координація, швидкість, 
стійкість

Оригінальна техніка руху (до-
лання бар'єрів, переповзання) м’язова витривалість усього тіла

спритність, баланс, 
координація, швидкість, 

стійкість, гнучкість

Перенесення пораненого (сані, 
вага – 180 фунтів)

м’язова сила та витривалість усього 
тіла

спритність, координація, 
швидкість, стійкість, 

потужність
Балансир. Човникове пере-
несення двох контейнерів 
боєприпасів по балці (вага – 30-
35 фунтів)

м’язова витривалість усього тіла
спритність, баланс, 

координація, швидкість, 
стійкість

Прийняття позицій для 
прицілювання під час руху м’язова витривалість усього тіла

спритність, баланс, 
координація, швидкість, 

стійкість,  гнучкість

Човникове перенесення двох 
контейнерів боєприпасів на 100 
ярдів

сила та витривалість м’язів усього тіла
спритність, баланс, 

координація, стійкість,  
потужність

Координаційний спринт анаеробна потужність м’язів ніг  
та тулубу швидкість, потужність 

Таблиця 3
Зміст базового фітнес тесту (BFT)

Назва Зміст Якості, що оцінюються

Спринт тест 
11 х 10 м

Човниковий біг із прийманням положення лежачі на 
животі із заведенням прямих рук за спіну. Граничний 

час – не менш ніж 60 с
Координація, спритність

Утримання положен-
ня вис із повністю 
зігнутими у ліктях 
руками 

Утримання положення вису, підборіддя вище пере-
кладини, ноги разом, руки повністю зігнути. Гранич-

ний час не менш ніж 5 с
Статична витривалість 

Біг 1000 м Максимально допустимий час – 390 с Аеробна витривалість
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складу Військово-Морських Сил – плавання 200 м 
або 300 м в обмундируванні [Weisung zur Ausbil-
dung und zum Erhalt der Individuellen Grundfertigkei 
ten (Weisung IGF) des Generalinspekteurs der Bundes-
wehr (FüS I5 Az 32-01-05 vom 30. Mai 2006) – 26 s.]. 

Крім того, фахівці Бундесверу розглядають питан-
ня про можливості використання нового виду спорту 
– паркуру, сутність якого полягає у раціональному 
подоланні військовослужбовцями будь-яких пере-
шкод (переважно переносних, спеціально виготов-
лених) із максимальною швидкістю під час занять зі 
спортивного вдосконалення [http://www.sportschule.
bundewehr.de].

В армії РФ нового осмислення набули комплексні 
вправи на смугах перешкод. Разом з тим наукове тео-
ретичне обґрунтування змісту цих вправ не стало до-
мінуючим фактором при практичному впровадженні 
таких комплексних та ефективних засобів фізичного 
вдосконалення і контролю фізичної підготовленості 
військовослужбовців. Завадою є відсутність належно-
го матеріально-технічного та фінансового забезпечен-
ня ФП. 

Попередній емпіричний аналіз режимів енергоза-
безпечення військовослужбовців при виконанні комп-
лексних тестів, їх біомеханічних та фізіологічних ха-
рактеристик вказує на більш високу інформативність 
цих тестів для характеристики комплексної підготов-
леності військовослужбовців. Вірогідно, що й у про-
цесі фізичного вдосконалення військовослужбовців 
слід частіше використовувати саме комплексні впра-

ви, характерною ознакою яких є швидке переключен-
ня від одного виду рухів до іншого. Таке тренування, 
на нашу думку, дозволить швидше сформувати у осо-
бового складу попереджувальну адаптацію до бойової 
діяльності на етапі вдосконалення рухових навичок. 
Наведені доводи потребують подальших експеримен-
тальних досліджень та наукового обґрунтування.

Висновки.
Система перевірки та оцінки фізичної підготовки 

військовослужбовців має відповідати вимогам рефор-
мування ЗС України та потребує адекватного вдоско-
налення.

В арміях провідних країн світу відмічається тен-
денція до перегляду змісту тестів для визначення рів-
ня фізичної підготовленості військовослужбовців, а 
саме:

проводиться диференціація уніфікованих комп-• 
лексів тестів для визначення загально-фізичної та 
військово-прикладної підготовленості військовос-
лужбовців;
підбір тестів визначається характером навантажень • 
та структурою рухів, які притаманні військовослуж-
бовцям під час сучасного бою;
зміст та послідовність виконання тестів забезпечує • 
контроль комплексної  підготовленості військовос-
лужбовців.

Значна увага приділяється системі мотивації вій-
ськовослужбовців за допомогою відзначення рівня їх 
підготовленості відповідними класифікаційними від-
знаками.
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Проблеми шкідливих звичок і залежностей студентів

Горобей М.П.
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Проведено аналіз даних сучасної 
наукової літератури з проблеми 
шкідливих звичок і залежностей 
студентів. Показано, що у значної 
частини студентської молоді є шкід-
ливі звички і залежності. Розкрито 
негативний вплив шкідливих звичок 
і залежностей студентів на стан їх-
нього здоров’я. Доведено важли-
вість позбавлення від адиктивної 
поведінки в практиці здорового спо-
собу життя студентів. Встановлено, 
що одним з пріоритетних завдань 
сьогодення є підвищення рівня 
освіти студентської молоді з питань 
відмови від шкідливих звичок і за-
лежностей. Запропоновано шляхи 
вирішення проблеми адиктивної 
поведінки студентів як ефективної 
умови покращання стану їхнього 
здоров’я.

Горобей Н.П. Проблемы вредных при-
вычек и зависимостей студентов. Про-
веден анализ данных современной на-
учной литературы по проблеме вредных 
привычек и зависимостей студентов. По-
казано, что у значительной части студен-
ческой молодежи есть вредные привычки 
и зависимости. Раскрыто негативное влия-
ние вредных привычек и зависимостей 
студентов на состояние их здоровья. Дока-
зана важность избавления от аддиктивно-
го поведения в практике здорового образа 
жизни студентов. Установлено, что одним 
из приоритетных заданий нынешнего вре-
мени есть повышение уровня образования 
студенческой молодежи по вопросам отка-
за от вредных привычек и зависимостей. 
Предложены пути решения проблемы ад-
диктивного поведения студентов как эф-
фективного условия улучшения состояния 
их здоровья.

Gorobey M.P. Problems of harmful 
habits and dependences of students. 
The analysis of data of modern scientific 
literature is conducted on issue of harmful 
habits and dependences of students. It is 
shown that considerable part of student 
young people have harmful habits and 
dependences. Negative influence of 
harmful habits and dependences of 
students is exposed on the state of their 
health. Importance of delivering is well-
proven from addiction behavior in practice 
of healthy way of life of students. It is set 
that one of foreground jobs of present time 
there is an increase of level of education 
of student young people on questions 
abandonment from harmful habits and 
dependences. The ways of decision of 
problem of addiction behavior of students 
are offered as an effective condition of 
improvement of the state of their health.
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Вступ.1

Стійка тенденція до погіршення здоров’я моло-
ді – найгостріша проблема сьогодення. І серед най-
більш серйозних проблем суспільства, які торкаються 
здоров’я, шкідливі звички і залежності займають по-
мітне місце.

Часто молодь, перебуваючи під впливом виника-
ючих стресових ситуацій, не готова до їх подолання. 
Наслідком такої психоемоційної напруги є виникнен-
ня різних форм девіантної (не відповідної загально-
прийнятим нормам) поведінки. І найпоширенішим 
типом такої поведінки є адиктивна (залежна) пове-
дінка, яка полягає у формуванні прагнення до відходу 
від реальності шляхом штучної зміни свого психічно-
го стану за допомогою прийому деяких речовин або 
постійної фіксації уваги на певних видах діяльності з 
метою підтримки інтенсивних емоцій, що спричиняє 
шкідливий вплив на здоров’я [6].

Так, за час навчання у загальноосвітньому 
навчальному закладі школярі втрачають щонайменше 
третину свого здоров’я. Серед молоді віком 18-24 роки 
50 % осіб мають незадовільну фізичну підготовку, а 
відхилення у стані здоров’я визначаються медиками у 
майже 90 % студентів. Майже 76 % молоді віддають 
перевагу пасивним формам проведення дозвілля (перед 
телевізором або за комп’ютером). За останні 10 років 
частка хворих на наркоманію серед неповнолітніх 
збільшилася у 6–8 разів. Близько 80 % наркозалежних 
– молоді люди від 14 до 35 років. Досвід паління 
цигарок серед учнівської та студентської молоді 
мають від 20 % до 77,5%, а уживання алкоголю від 
21 % до 70 % осіб (залежно від їхнього віку і місця 
навчання). Статеве життя у віці 15-17 років уже 
мають 42% учнівської молоді (55% – хлопців та 31% 
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дівчат) [Молодь за здоровий спосіб життя: щоріч. 
доп. Президенту України, Верхов. Раді України, Каб. 
Міністрів України про становище молоді в Україні 
(за 2009 р.). М-во України у справах сім’ї, молоді та 
спорту, Держ. ін-т розв. сім’ї та молоді. Гол. ред. Н.Ф. 
Романова, Київ, ТОВ «Основа», 2010, 156 с.].

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Бурова 
В.И. Организация психологической работы со сту-
дентами по профилактике пьянства и наркомании. 
Отклоняющееся поведение человека в современном 
мире: проблемы и решения. Материалы Международ-
ной заочной научно-практической конференции, Вла-
димир, ВГУ, 2010, С. 211-213. Быкова Е.А. Развитие 
нравственного сознания студентов как фактор про-
филактики девиантного поведения. Отклоняющееся 
поведение человека в современном мире: проблемы 
и решения. Материалы Международной заочной 
научно-практической конференции, Владимир, ВГУ, 
2010, С. 351-356. Молодь за здоровий спосіб життя: 
щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді Укра-
їни, Каб. Міністрів України про становище молоді в 
Україні (за 2009 р.). М-во України у справах сім'ї, мо-
лоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім'ї та молоді. Гол. 
ред. Н.Ф. Романова, Київ, ТОВ «Основа», 2010, 156 с. 
Трущ И.Н. Привычки, которые вас убивают, Москва, 
Вече, 2007, 176 с.) [2, 4, 7] показує, що значній частині 
студентської молоді притаманні шкідливі звички і 
залежності, які негативно впливають на стан їхнього 
здоров’я. Тому освітня і профілактично-виховна 
робота з проблем адиктивної поведінки студентів 
має важливе суспільне значення. Отже, обрана тема 
дослідження актуальна.

Робота виконана за планом НДР Чернігівського 
державного інституту економіки і управління.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити та узагальнити представлені 

в науковій літературі стан шкідливих звичок і 
залежностей студентів та їх вплив на здоров’я.

Завдання дослідження: встановити дієві шляхи 
профілактики і позбавлення від адиктивної поведінки 
студентів для покращання стану їхнього здоров’я.

Результати дослідження.
Сучасні дослідження свідчать про те, що до 

шкідливих звичок і залежностей схильна значна 
частина студентської молоді. Адиктивна поведінка є 
серйозною загрозою для здоров’я студентів, негативно 
позначається на їхньому психічному і фізичному стані, 
стає перешкодою до успішного навчання, творчої 
активності і високої працездатності (Бурова В.И. Ор-
ганизация психологической работы со студентами по 
профилактике пьянства и наркомании. Отклоняющееся 
поведение человека в современном мире: проблемы и 
решения. Материалы Международной заочной научно-
практической конференции, Владимир, ВГУ, 2010, С. 
211-213. Быкова Е.А. Развитие нравственного созна-
ния студентов как фактор профилактики девиантного 
поведения. Отклоняющееся поведение человека в со-
временном мире: проблемы и решения. Материалы 
Международной заочной научно-практической конфе-
ренции, Владимир, ВГУ, 2010, С. 351-356. Молодь за 
здоровий спосіб життя: щоріч. доп. Президенту Укра-
їни, Верхов. Раді України, Каб. Міністрів України про 
становище молоді в Україні (за 2009 р.). М-во України у 
справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім'ї та 
молоді. Гол. ред. Н.Ф. Романова, Київ, ТОВ «Основа», 
2010, 156 с.) [5, 7].

Встановлено,  що вплив постійно діючих факторів 
ризику призводить до порушення механізмів саморе-
гуляції фізіологічних функцій. Так, майже 90% випус-
кників шкіл, тобто майбутніх студентів, мають різні 
відхилення у стані здоров’я: у 80% спостерігається 
порушення постави, у 45% – короткозорість, у 40% 
– порушення серцево-судинної системи та нервово-
психічні відхилення [2]. Відомо, що сучасна молодь 
зростає в умовах відсутності цілісної ідеології, чітких 
моральних орієнтирів, стрімкого розвитку комуніка-
тивних технологій, посиленням впливу засобів інфор-
мації з бездуховністю і аморальністю, низькопробної 
іноземної культури. Це також створює негативні чин-
ники для виникнення і розповсюдження шкідливих 
звичок у суспільстві [5]. Так, будь-яка звичка – це 
умовний рефлекс, і якщо вона корисна, то і помітна не 
завжди. Але шкідливі звички стають перешкодою для 
нормального життя. Їх виникнення часто пов'язане з 
якимись незадоволеними потребами або життєвими 
подіями. Шкідливі звички з часом можуть перейти в 
залежність. А грань між шкідливою звичкою і залеж-
ністю дуже розмита і можна не помітити, як одне пе-
рейде в інше. І якщо від звички ще можна позбавитися 
самотужки, то від залежності майже завжди потрібно 
лікуватися. Залежність – це хвороблива тяга, що по-
стійно нагадує про себе (нікотин, алкоголь, наркотик, 

комп'ютерні ігри, Інтернет, азартні ігри та ін.) і обмеж-
ує ступені свободи людини [6]. Спочатку в людини 
частіше виникає психічна залежність, яка через деякий 
час може перейти у більш тяжку фізичну, наприклад, 
при зловживанні алкоголем або тютюнопалінням. Але 
виключенням є наркоманія, коли фізична залежність 
часто виникає вже після першого прийому наркотику 
[Трущ И.Н. Привычки, которые вас убивают, Москва, 
Вече, 2007, 176 с.].

У свою чергу, медики відзначають, що у 
наркомана мозок старіє дуже швидко, оскільки в 
ньому гине гігантська кількість нейронів, він усихає і 
зморщується. Поведінка наркозалежної молоді схожа 
на людей похилого віку – їм нічого не потрібно, для 
них характерні апатія, капризи, стан безпорадності. 
Результатом наркозалежності завжди є прискорена 
психологічна і фізична деградація [Бурова В.И. Ор-
ганизация психологической работы со студентами 
по профилактике пьянства и наркомании. Отклоня-
ющееся поведение человека в современном мире: 
проблемы и решения. Материалы Международной 
заочной научно-практической конференции, Влади-
мир, ВГУ, 2010, С. 211-213.]. Девіантна і адиктивна 
поведінка сучасної студентської молоді поступово 
стає звичною. Лише за останні роки кількість алко-
гольних отруєнь серед молоді зросла більш ніж на 
60%, важких наркотичних і токсичних – більш ніж на 
90%. Причому, кількість осіб, які вдаються до вжи-
вання наркотиків та психотропних речовин, зростає 
з року в рік [2]. Так само і пияцтво губить здоров’я 
і саме життя людини. Від п’ючих батьків на кожних 
100 чоловік народжується 10 виродків, 8 ідіотів, 15 
хворих епілепсією. З 100 самогубств половина здій-
снюється в п’яному стані. Середня тривалість життя 
п’ючих скорочується приблизно на 17-20 років. За-
хворювання серцево-судинної системи виникають в 
22 рази частіше, органів травлення – в 18 разів, орга-
нів дихання – в 4 рази частіше, гіпертонічна хвороба 
– втричі частіше [1].

Слід відзначити, що крім найзгубніших для 
здоров’я шкідливих звичок паління, алкоголізму і 
наркоманії (з психічною і фізичною залежністю), 
є так звані соціальні шкідливі звички (з психічною 
залежністю), які часто є містком до перших. До них 
відносять комп’ютероманію, телеманію, лихослів’я, 
шопінг, трудоголізм, азартні ігри, переїдання, де-
структивні секти та деякі інші. Але більшість людей 
такі звички не вважають шкідливими, хоча поступово 
вони переростають у справжню хворобу (Трущ И.Н. 
Привычки, которые вас убивают, Москва, Вече, 2007, 
176 с.) [1].

Так, комп’ютер разом з очевидною користю прино-
сить і немало серйозних проблем. Якщо 35% людей ви-
користовують домашній комп’ютер для роботи, то 65% 
– для розваг. Найчастіше пристрасть до комп’ютера 
виражається в любові до комп’ютерних ігор або захо-
пленні Інтернетом. Ігри, де треба стріляти, висаджува-
ти в повітря, вбивати – захоплюють і затягують молоду 
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людину, розгальмовують центри обмеження, розвива-
ють жорстокість і агресію в реальному житті. Молоді 
люди також все більше «зависають» в мережі Інтернет, 
який затягує віртуальними знайомствами, новинами, 
розвагами. Це впливає на трансформацію свідомос-
ті, емоційне відчуження, деструктивні зміни психіки, 
формується психічна залежність. І в більшості випад-
ків «комп’ютерну» хворобу лікують в клініках для нар-
команів (Трущ И.Н. Привычки, которые вас убивают, 
Москва, Вече, 2007, 176 с.).

У телеманів телевізор включається з ранку, і «під 
нього» проходить майже все життя: серіал змінюється 
новинами, «авторськими» програмами, бойовиками, 
шоу і т. ін. Часто люди, зокрема молодь, не можуть 
протистояти цьому гіпнотичному впливу, навіть якщо 
вони критично сприймають те, що дивляться. Теле-
мани поступово втрачають індивідуальність, ніве-
люються, знеособлюються, у них знижується рівень 
інтелекту і моральності [3].

Шкідливою звичкою сьогодення є лихослів’я, 
зокрема матірщина, що є вираженням агресії, коли 
проклинається материнство і батьківство. Як матюки 
так і «гнилі» слова енергетично на генно-психічному 
рівні руйнуюче впливають не лише на моральний 
облік і поведінку людей, але і безпосередньо на клі-
тинні і генні структури організму, як тієї людини, 
що лається, так і оточуючих. Так, навіть в експери-
менті над кімнатними рослинами, коли дослідники 
впродовж декількох днів цілеспрямовано вимовляли 
сленгові вирази, усі рослини почали в’янути, а в їх 
генних структурах запанував абсолютний хаос: лан-
цюжки ДНК потрощилися, хромосоми розірвалися і 
спотворилися. Тому вживання матірних слів – це що-
разу моральна провина, що має не тільки раціональ-
ну, але і духовну природу. Але сьогодні матірщиною 
поступово заражається значна частина молоді та ін-
телігенції, що негативно впливає на духовний стан 
суспільства [1].

Значна частина студентів має досить хибні уявлення 
щодо здорового харчування і не вважає це шкідливим. 
Молоді люди звикають часто споживати ненатуральні 
продукти швидкого приготування з транс-жирами, хі-
мічними добавками, цукор, рафіновані продукти, алко-
голь, кофеїн, тютюн, які через високий підйом рівня ін-
суліну стимулюють значний викид серотоніну (гормону 
настрою). Згодом, попереджаючи депресію, мозок ви-
магає наступної порції стимуляторів, від яких людина 
стає залежною. Крім того, організм стає схильним до 
споживання більш сильнодіючих замінників стимуля-
ції [Шварцбейн Д. Программа по снижению веса без 
вреда для здоровья, Москва, ACT Астрель, 2007, 287 
с.]. Для української молоді властивий високий рівень 
самооцінки стану власного здоров'я, який не співпадає 
з реальною ситуацією. Існує розрив між отриманими 
знаннями та навичками щодо сповідування здорового 
способу життя студентів, для вирішення якого молодь 
вважає достатнім активно відпочивати на природі. 

Більшість молодих людей не готові брати на себе від-
повідальність за збереження свого здоров'я і притри-
муватися вимог здорового способу життя [Молодь за 
здоровий спосіб життя: щоріч. доп. Президенту Укра-
їни, Верхов. Раді України, Каб. Міністрів України про 
становище молоді в Україні (за 2009 р.). М-во України у 
справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. ін-т розв. сім'ї та 
молоді. Гол. ред. Н.Ф. Романова, Київ, ТОВ «Основа», 
2010, 156 с.].

Студентам властивий максималізм суджень, праг-
нення до радикальних дій, підвищена емоційність 
сприйняття, наявність своєї субкультури, яка формує 
норми, цінності і зразки поведінки, що часто сприяє 
нівелюванню свідомості, схильності до наслідуван-
ня. Тому виховання високих духовних і моральних 
якостей є основою соціалізації студентів. А найбільш 
цінними формами моральної свідомості є сором, со-
вість, обов'язок і відповідальність. І якщо сором є 
елементарною формою моральної свідомості, а со-
вість – універсальною його формою, то обов'язок і 
відповідальність – високо диференційованими фор-
мами моральної свідомості. Формування цих якостей 
у студентів є своєрідною профілактикою девіантної 
і адиктивної поведінки [Быкова Е.А. Развитие нрав-
ственного сознания студентов как фактор профилак-
тики девиантного поведения. Отклоняющееся по-
ведение человека в современном мире: проблемы 
и решения. Материалы Международной заочной 
научно-практической конференции, Владимир, ВГУ, 
2010, С. 351-356.]. Поняття духовності сьогодні часто 
мислиться в контексті релігійності, яка завжди була 
духовно-моральною опорою суспільства, за допомо-
гою якої в поколіннях зберігалися і передавалися мо-
ральні норми, принципи, традиції. Релігія обґрунто-
вує моральні категорії та совість. Совість є здатністю 
людини співвідносити моральні ідеали безпосередньо 
із своїми вчинками, сенсом життя. Особливо важли-
вою в процесі становлення духовності українського 
студентства є морально-філософська спрямованість 
християнства [4].

Висновки.
Проблема шкідливих звичок і залежностей студент-

ської молоді набуває загальносуспільного значення і 
вимагає дійових методів профілактично-виховної ро-
боти. Вирішення проблеми адиктивної поведінки укра-
їнського студентства можливе у тісній взаємодії влади, 
наукових і освітніх закладів, учених, медиків, психоло-
гів, викладачів, батьків, політиків, економістів, засобів 
масової інформації, християнської традиції.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку подальшого вивчення ефективних шляхів 
позбавлення від адиктивної поведінки студентів як 
умови здорового способу життя і покращання стану 
їхнього здоров’я.
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фізичне виховання: вплив особистісних якостей викладача  

на комунікативний процес та мотивацію
Городинський С.І.1, Слухенська Р.В. 2

1Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
2Буковинський державний медичний університет

Анотації:
Розглянута проблема низької 
ефективності комунікацій на 
уроках фізичного виховання та 
заняттях спортом, на які впли-
вають особисті якості викладача 
та стиль його керівництва. До-
сліджено стиль керівництва та 
його вплив на ефективність ко-
мунікацій, наявність негативних 
наслідків від стилю викладання. 
Розглянуто відмінності стилів та 
визначено бар’єри на шляху під-
вищення ефективності комуні-
кацій. Проаналізовано поведінку 
двох груп студентів (36 осіб). Ви-
явлено, що ставлення до викла-
дача залежить від обраного стилю 
керівництва. Це позначається на 
комунікаціях та мотивації. Вста-
новлено  бар’єри, які позначають-
ся на ефективності комунікацій.

Городинский С.И., Слухенская Р.В. Физи-
ческое воспитание: влияние личностных 
качеств преподавателя на коммуникатив-
ный процесс и мотивацию. Рассмотрена 
проблема низкой эффективности коммуника-
ций на уроках физического воспитания и за-
нятиях спортом, на которые влияют личные 
качества преподавателя и стиль его руковод-
ства. Исследованы стиль руководства и его 
влияние на эффективность коммуникаций, 
наличие негативных последствий от стиля 
преподавания. Рассмотрены различия сти-
лей и определены барьеры на пути повыше-
ния эффективности коммуникаций. Проана-
лизированы поведение двух групп студентов 
(36 человек). Выявлено, что отношение к 
преподавателю зависит от выбранного стиля 
руководства. Это сказывается на коммуни-
кациях и мотивации. Установлены барьеры, 
которые сказываются на эффективности 
коммуникаций.

Horodinskiy S.I., Sluhenska R.V. 
Physical education: the impact 
of personality as a teacher in 
the communicative process and 
motivation. The problem of low efficiency 
of communications in the lessons of 
physical education and sports, which are 
influenced by the personal qualities of 
the teacher and his management style. 
Investigated leadership style and its impact 
on the effectiveness of communication, 
the presence of the negative effects of 
teaching style. Examined differences 
in styles and identify barriers to more 
effective communications. Analyzed 
the behavior of two groups of students 
(36). It was revealed that the ratio of the 
teacher depends on the style guide. It 
affects communication and motivation. 
Installed barriers that affect the efficiency 
of communications.

Ключові слова:
молодь, спорт, фізичне вихован-
ня, комунікації, стиль, мотива-
ція. 

молодежь, спорт, физическое воспитание, 
коммуникации, стиль, мотивация.

youth, sport, physical training, communi-
cation, style, motivation.

Вступ.1

Сучасна молодь не так активно займається спор-
том та взагалі відвідує уроки фізичної культури, як по-
трібно. Дана проблема вже неодноразово піднімалася 
багатьма фахівцями та викладачами (Іванченко Л.П. 
Формування мотивації у підлітків до систематичних 
занять фізичною культурою і спортом. – Рукопис.) [1, 
2, 5]. Низька мотивація – основна проблема, яку слід 
вирішити для того, аби підняти зацікавленість молоді 
у спорті та зміцнити здоров’я. Дуже важливим кро-
ком для вирішення цієї проблеми є підвищення ефек-
тивності комунікацій між тренером та вихованцями, 
викладачем та студентами, вчителем та учнями, адже 
це дозволить не лише правильно застосовувати інди-
відуальний підхід, а й налагодити стосунки та досягти 
взаєморозуміння.

На жаль, комунікації при заняттях спортом на 
сучасному етапі практично не розглядаються, проте 
частково проблема вже була висвітлена психологом 
Є.Ільїним [1, с. 348]. Саме тому слід детальніше зу-
пинитися на тому, як зробити так, щоби спілкування 
на тренуваннях було ефективним, щоб усі учасники 
комунікацій правильно розуміли один одного.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Цілі статті такі:

Розглянути, наскільки та яким чином на ефектив-• 
ність комунікації впливає стиль керівництва трене-
ра чи викладача;
Відмітити, які негативні наслідки залежать від сти-• 
лю керівництва;
Детально розглянути відмінності стилів;• 
Визначити бар’єри на шляху підвищення ефектив-• 

© Городинський С.І., Слухенська Р.В., 2011

ності комунікацій.
Результати дослідження.
Тепер детальніше зупинимось на тому, що дуже 

 
так, що обов'язки підлеглих стають більш привабли-
вими, а також прагне створити  певну ситуацію, в якій 
люди самі себе мотивують. Такий підхід заснований 
на припущенні, що людська праця є винагородою за 
свою. Керівник з таким стилем більш за все намага-
ється навчити своїх підлеглих розуміти сутність про-
блеми, а також намагається надавати лише адекватну 
інформацію та вказувати, як шукати та оцінювати всі 
можливі значення та альтернативні рішення. Вчитель, 
який використовує такий стиль на уроці фізичної 
культури, завжди прислуховується до своїх учнів, на-
магається зрозуміти їх, створює умови для мотивації 
та зацікавленості.

важливим при спілкуванні між спортсменами та тре-
нером або студентами та викладачами являється стиль 
керівництва, який застосовує викладач. Вже було від-
мічено, що на формування комунікацій у кожному ко-
лективі великою мірою впливає такий стиль. На даний 
момент їх виділяють три: демократичний, лібераль-
ний та авторитарний. Окремо виділяють змішаний 
тип   (табл. 1)   [3, с.  231]. Ті колективи, в яких засто-
совується переважно демократичний стиль, характе-
ризуються зазвичай вищим ступенем децентралізації 
повноважень. Підлеглі мають достатньо свободи для 
виконання завдань, які перед ними були поставлені, 
та беруть достатньо активну участь у прийнятті рі-
шень. Припускаючи, що для людей здебільшого по-
треби більш високого рівня стають мотивацією, лідер 
або керівник з демократичним стилем прагне зробити 
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Тепер розглянемо ліберальний стиль управління, 
який насамперед характеризується тим, що управлі-
нець або керівник не бере активної участі у самому 
процесі управління колективом, який постійно вима-
гає та очікує вказівок. Такий керівник часто прагне до 
зниження своєї відповідальності, роботу колективу 
практично не контролює, а також відрізняється низь-
кою вимогливістю від своїх підлеглих. Така людина 
недостатньо комунікабельна та товариська. Слід та-
кож відмітити те, що критику такий управлінець зви-
чайно вислуховує, деколи навіть обіцяє вжити певних 
заходів для виправлення, але, як правило, ситуація 
не змінюється, людина нічого не робить, навіть не 
прагне поповнити свої вміння та знання. На уроці 
фізичної культури такий вчитель зазвичай робить 
усе, що хочуть учні, аби уникнути відповідальності. 
Ініціативність та розробка нових підходів, а також ін-
дивідуальний підхід до кожного – це не про такого 
викладача.

Авторитарний стиль, на відміну від демократич-
ного та ліберального, практично не підтримує зво-
ротну комунікацію у колективі, придушує будь-яку 
ініціативу та не терпить заперечень. Такий викладач 
постійно притримується жорсткого плану уроку або 
тренувань, оцінювання проводиться дуже точно та 
прискіпливо. Дуже часто юні спортсмени просто бо-
яться таких учителів, адже на всі прохання та про-
позиції завжди є негативна відповідь. Нав’язування 
власної думки та системи цінностей відштовхують 
дітей, а тому знижується мотивація та бажання від-
відувати заняття.

На тренуваннях чи уроках фізичної культури дуже 
важливо правильно обрати стиль керівництва, адже 
він впливає на те, наскільки легко можна досягти по-
розуміння та створити приємну атмосферу у колекти-
ві. Нижче у таблиці наведемо основні відмінності та 
риси кожного стилю.

При аналізі поведінки двох груп студентів виявле-
но, що викладач з демократичним стилем встановлює 
більш тісні взаємовідносини зі студентами, що значно 
покращує спілкування в групі та підвищує мотивацію 
до відвідування занять та взагалі занять спортом та 
фізичним вихованням. Особливого підходу вимага-
ють дівчата в силу власних гендерних відмінностей, 
оскільки у них мотивація взагалі інша на відміну від 
хлопців. Дівчата частіше відмічають незадоволення 
відносинами з вчителем фізичної культури, що від-
повідає тому фактові, що для осіб жіночої статі емо-
ційне спілкування та взаємовідносини мають більше 
значення, ніж для хлопців. Серед опитаних студентів 
двох груп (36 осіб: 21 хлопець, 15 дівчат) було про-
ведено опитування, що саме не задовольняє їх у ході 
занять фізичним вихованням. У хлопців частіше за 
все фігурувала така причина, як неможливість задо-
вольнити потребу   у навантаженнях та у руховій ак-
тивності (8 відповідей). У дівчат, навпаки, найчастіше 
висказувалось незадоволення змістом та організацією 
пари  (7 дівчат), проте цей фактор у хлопців займає 
друге місце (4 відповіді). Для дівчат другим важли-

вим фактором стала емоційність (5 дівчат). Цікаво, що 
ставлення до викладача та одногрупників відзначили 
4 дівчат.

Слід відмітити також те, що при спілкуванні час-
то відбуваються інформаційні перевантаження. Часто 
подібні ситуації трапляються тоді, коли керівник дуже 
зайнятий комунікаціями, мисленням або опрацюван-
ням вже отриманої інформації, а тому часто просто не 
в змозі правильно та ефективно реагувати на те, що 
відбувається. Це дуже актуальна проблема для бага-
тьох викладачів. Певні проблеми при налагодженні 
ефективної комунікації можуть виникати у зв’язку із 
недосконалістю структури управління, тобто:

Надто багато ступенів ієрархії;• 
Недотримання норм, прийнятих для керівництва;• 
Нечіткий, з протиріччями розподіл прав, обов'язків • 
та відповідальності загалом;
Незрозумілі завдання, неправильна постановка, • 
протиріччя між керівниками тощо.

Усе вищевказане показує, що для удосконалення у 
колективі процесу комунікації потрібно:

по-перше, чітко та правильно визначати потребу 
кожного учасника комунікативного процесу (тобто 
спортсменів та тренера) в інформації;

по-друге, необхідно правильно регулювати всю ін-
формацію відповідно до тих завдань та цілей, що були 
поставлені.

Отже, слід настільки близько спілкуватися із кож-
ною дитиною, щоб розуміти її потреби. Особливо це 
важливо у спілкуванні з дівчатами, тому що для них 
спілкування та емоційний фон впливають на мотива-
цію та бажання не лише займатися спортом, а й про-
сто відвідувати уроки. Хлопці йдуть на тренування чи 
уроки фізичного виховання здебільшого за спортив-
ними результатами, а також для власного фізичного 
розвитку. Дівчата ж більше піклуються про власну зо-
внішність та комфорт. Для них особистість викладача 
набагато важливіша.

Велике значення у спілкуванні має техніка кому-
нікацій, а саме: точність виразів та слів, застосування 
пра вильних виразів, підбір термінів, особливо при-
скіпливо та уважно слід підбирати наочні матеріали. 
Слід приділити увагу також і виду комунікацій між 
викладачем та учнями. Це можуть бути не лише на-
кази, що і як робити, а й бесіди, професійні та загаль-
ні обговорення, дискусії тощо. При на лагодженні усіх 
видів комунікацій потрібно враховувати, що існують 
комунікатив ні бар'єри, які відіграють важливу роль 
психологічних перешкод при спілкуванні, на шляху 
передачі та прийняття інформації. Вони виникають з 
різних причин: походження, уперед женість, духовні, 
моральні, соціальні, культурні, політичні, професійні 
та інші відмін ності між людьми, а також між учасни-
ками комунікативного процесу зокрема. Найчастіше 
такі існуючі бар'єри між людьми пов'язані із склад-
ністю переданої інформації та сприйняття, невмінням 
слухати, семан тичними бар'єрами, важливими невер-
бальними перепонами, а також неякісним та незрозу-
мілим зво ротнім зв'язком.



39

2011

11
Таблиця 1

Стилі керівництва 

Параметри 
взаємодії

Стилі керівництва

Авторитарний Демократичний Ліберальний Змішаний

1. Методи прий-
няття рішень

Одноосібно 
вирішує питання

Перед прийняттям 
рішення радиться з 

підлеглими

Чекає вказівок 
від керівництва 

або рішення 
органів

Одночасно або 
колегіально, за-

лежно від ситуації

2. Спосіб дове-
дення рішень до 

виконавців

Наказує, 
розпоряджається, 

командує
Пропонує, просить Просить, благає

Відповідно до 
ситуації наказує, 

пропонує, 
узгоджує

3. Розподіл 
відповідальності

Бере на себе або 
перекладає на 

підлеглих

Розподіляє 
відповідальність 

згідно з переданими 
повноваженнями

Знімає з себе 
будь-яку 

відповідальність

Частіше розподіляє 
відповідальність 

між собою та 
підлеглими

4. Ставлення до 
ініціативи Придушує повністю

Заохочує, 
використовує в 

інтересах справи

Віддає ініціативу 
в руки підлеглих

Придушує, якщо 
впевнений у 

правоті, заохочує, 
якщо необхідне ко-
лективне рішення

5. Ставлення до 
підбору кадрів

Боїться 
кваліфікованих 

працівників, прагне 
позбутися їх

Підбирає ділових, гра-
мотних працівників

Підбором кадрів 
не займається

Підбором кадрів 
займається нерегу-
лярно і без чіткої 

системи

6. Ставлення до 
недостатності 

знань

Усе знає та вміє, 
рідко підвищує 
кваліфікацію

Постійно підвищує 
свою кваліфікацію, 
враховує критику

Поповнює 
свої знання та 

заохочує до цього 
підлеглих

Прагне бути 
в курсі сучас-
них проблем. 
Періодично 
підвищує 

кваліфікацію

7. Стиль 
спілкування

Тримає дистанцію, 
не комунікабельний

Настроєний по-
дружньому, любить 

спілкування

Вступає в 
контакт із 

підлеглими 
лише з їхньої 

ініціативи

Найчастіше зале-
жить від темпера-
менту, переважно 
комунікабельний

8. Харак-
тер відносин  
підлеглими

Жорсткий, 
диктується 
настроєм

Рівна манера 
поведінки, постійний 

самоконтроль

М’який, поклади-
стий

Переважно добро-
зичливий

9. Ставлення до 
дисципліни

Прихильник 
формальної 

жорсткої 
дисципліни та стро-

гого розпорядку

Прихильник розумної 
дисципліни, здійснює 

диференційований 
підхід до людей

Не вимагає 
дотримання 
формальної 
дисципліни, 

лояльний до по-
рушень

Підтримує 
формальну 

дисципліну, хоча 
інколи приховує 

порушення

10. Ставлення до 
морального впли-

ву на підлеглих

Вважає пока-
рання головним 
методом стиму-

лювання, заохочує 
любимчиків лише 

на свята

Використовує різні 
методи винагороди та 

покарання

Найчастіше 
користується 
винагородою

Залежно від 
ситуації та 

рівня підлеглих 
використовує різні 

способи
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Висновки.
Як бачимо, комунікації відіграють далеко не остан-

ню роль у мотивації, а також важливо те, що якість 
рішень та стосунків залежать від інформації. Серйозні 
проблеми можуть виникати через неправильну пода-
чу, недостовірність або недостатність певних даних. 
Все це залежить не лише від того, як подавати інфор-
мацію, а й від того, хто це робить. Тому важливо для 

вчителя правильно обрати спосіб подачі залежно від 
того, які завдання переслідуються. Як вже було від-
мічено вище, багато залежить від того, який стиль 
управління використовує викладач. У буденному жит-
ті рідко хто з нас замислюється над цим, проте дуже 
важливо розвиватися та передивлятися свої установки 
для подальшого розвитку як особистості, так і сфери 
освіти загалом.
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Аналіз основних положень аксіологічної науки   

у філософському та педагогічному аспекті
Демінська Л.О.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 
при Національному університеті фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто зміст аксіологіч-
ного підходу до професійно-
педагогічної підготовки майбут-
ніх вчителів. Наведено аналіз 
публікацій що до питань історії 
формування аксіологічної науки, 
та змісту основних аксіологічних 
положень. Встановлено, що у 
процесі професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів 
фізичного виховання особливого 
значення набуває необхідність 
формування ціннісних орієнтацій, 
які змогли б створити ціннісне від-
ношення учителя до особистості 
та здоров’я своїх учнів. Аналіз 
змісту таких понять як «цінність» 
та «ціннісні орієнтації» дозволять 
створити теоретичну основу для 
реалізації аксіологічного підходу 
в навчальному  процесі. 

Деминская Л.А. Анализ основных поло-
жений аксиологической науки в фило-
софском и педагогическом аспекте. Рас-
смотрено содержание аксиологического 
подхода к профессионально-педагогической 
подготовке будущих учителей. Проведен 
анализ публикаций по вопросам истории 
формирования аксиологической науки и 
содержания основных аксиологических 
положений. Установлено, что в процессе 
профессионально-педагогической подго-
товки будущих учителей физического вос-
питания особенное значение приобретает 
формирование ценностных ориентаций 
для создания ценностного отношение учи-
теля к личности и здоровью своих учени-
ков. Анализ содержания таких понятий как 
«ценность» и «ценностные ориентации» 
позволят создать теоретическую основу 
для реализации аксиологического подхода 
в учебном процессе. 

Deminskaya L.A. Analysis of substantive 
provisions of axiological science in а 
philosophical and pedagogical aspect. 
Maintenance of the axiological going is 
considered near professionally-pedagogical 
preparation of future teachers. The analysis 
of publications is conducted on questions 
of history of forming axiological science 
and maintenance of substantive axiological 
provisions. It is set that in the process of 
professionally-pedagogical preparation 
of future teachers of physical education 
the special value acquires forming valued 
orientations for creation valued attitude of 
teacher toward personality and health of 
the students. Analysis of maintenance of 
such concepts as « a value» and «valued 
orientations» will allow to provide a 
theoretical basis for realization of axiological 
approach in an educational process.

Ключові слова:
аксіологія, цінність, система, 
орієнтації.

аксиология, ценность, система, ориента-
ции.

axiology, value, system of values, valued 
orientations.

Вступ. 1

На сучасному етапі розвитку людського суспільства 
виникає необхідність вивчення таких понять, як «цін-
ності» та «ціннісні орієнтації» людини і суспільства в 
цілому. Зміна змісту та значення ціннісних понять обу-
мовлена перед усім суспільними чинниками, такими 
як економічні, культурні, політичні та інші рівні роз-
витку суспільства. У теперішній час зростає актуаль-
ність аксіологічного підходу до педагогічної системи. 
Основна причина даної актуальності обумовлена пере-
оцінкою цінностей в педагогічній системі, де провідна 
позиція належить особистості та здоров’ю учнів. Саме 
здоров’я школяра розглядається як загальнолюдська 
цінність, що вимагає індивідуального підходу у на-
вчальному процесі. Особливого значення набуває осо-
бистість вчителя фізичного виховання, на уроках яко-
го відбувається формування не лише фізичного, але й 
психологічного і духовного здоров’я учнів. Перш ніж 
приступити до формування ціннісної орієнтації май-
бутнього вчителя фізичного виховання, звернемося до 
аналізу основних положень  аксіологічної науки. Саме 
цій темі і буде присвячена дана стаття.

Дане дослідження проводиться в рамках науково-
дослідної теми Донецького державного інституту 
здоров’я, фізичного виховання і спорту: «Формування 
системи професійного самовизначення дітей та моло-
ді в галузі фізичного виховання та спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: проаналізувати основні поло-

ження змісту аксіології та етапів її розвитку.
Завдання дослідження:

Розглянути основні етапи розвитку аксіологічної • 
науки.

© Демінська Л.О., 2011

Вивчити такі дефініції аксіології, як «цінності», • 
«система цінностей», «ціннісні орієнтації».

Результати дослідження. 
Перш за все, розглянемо декілька визначень понят-

тя «аксіологія». Отже,  філософський словник дає таке 
тлумачення: аксіологія (від греч. axios – цінність і logos 
– слово, поняття) – вчення про цінності, філософська 
теорія загальнозначущих принципів, що визначають 
спрямованість людської діяльності та мотивацію люд-
ських вчинків. Аксіологія вельми різноманітна сфера, 
яка охоплює низку філософських дисциплін: естетику 
та етику, всі релігійні доктрини, а також гуманітарні 
науки і мистецтво. Використання аксіологічних трак-
тувань можна знайти в текстах, написаних задовго до 
появи перших розгорнутих повних філософських сис-
тем: у міфології, в ученнях легендарних діячів старо-
давніх культів: Фролов І.Т., 2001. 

Словник з педагогіки так трактує поняття аксіоло-
гії: «Аксіологія – філософське вчення про матеріаль-
ні, культурні, духовні, етичні та психологічні цінності 
особистості, колективу, суспільства їх співвідношення 
зі світом реальності, зміни ціннісно-нормативної сис-
теми в процесі історичного розвитку» [4; с. 12-13]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що основу  
визначення  аксіології складає таке поняття, як «цін-
ність». 

 Великий енциклопедичний словник дає наступне 
визначення: «Цінність – позитивна або негативна зна-
чущість об’єктів зовнішнього світу в цілому, визнача-
ється ступенем залучення до сфери людської життє-
діяльності інтересів, потреб і  це критерії та способи 
оцінки цієї значущості, які виражені в етичних прин-
ципах, нормах ідеалах, установках і  цілях» [1; с. 12-
13]. 
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Поняття «цінність», яке починає розвиватися 
в області філософської думки в XVII–XVIII вв., у 
епоху формування наукової картини світу, поклало 
початок спеціальної галузі філософської науки, яка 
досліджує природу цінностей їх місце в реальності, 
структуру ціннісного світу, розглядає взаємозв’язки 
різних цінностей між собою їх віддзеркалення в 
структурі особистості.

Само вчення про цінності отримало теоретичне 
оформлення у XIX столітті, коли системи цінностей 
стали предметом наукового обговорення і вивчення. 
Проблему цінностей розглядали вчені різних галузей 
знань: філософії, педагогіки, психології історії, етики 
та інше.  Особливу увагу заслуговують філософські 
роботи Іммануїла Канта і Георга Гегеля.

 Іммануїл Кант вважав, що цінності самі по собі 
не мають буття, у них є тільки значущість: сморід 
суть вимоги, звернені до волі і мить.  Він писав на-
ступне: «Лише розумна істота має волю, або здатність 
поступати згідно уявленню про закони, тобто згідно 
принципам. Оскільки для виведення вчинків із зако-
нів потрібний розум, то воля є не що інше, як прак-
тичний розум. Якщо розум неодмінно визначає волю, 
то вчинки такої істоти, що визнаються за об’єктивно 
необхідні, необхідні також і суб’єктивно, тобто воля є 
здатність вибирати лише ті, що розум незалежно від 
схильності визнає практично необхідним, тобто до-
брим» [3; с. 76]. 

Саме добру волю Кант називає вищою цінністю: 
«…необхідність моїх вчинків з чистої пошани до 
практичного закону є те, що складає борг, якому по-
винна поступитися всяка інша спонукальна причина, 
оскільки він – умова самій по собі доброї волі, цін-
ність яка вища за все інше» [3; с. 68–69].

Георг Гегель  побудував свою філософську систе-
му на основі змістовного взаємозв’язку пізнання оцін-
ки і цінності, використовуючи принцип доцільності. 
У цій системі мета розвивається в ідею, що поєднує 
логіку понять з об’єктивною реальністю через доціль-
ну діяльність. Ця ідея  – людська свідомість в єдності 
пізнань оцінки, істини і цінності. Це єдність Гегель 
також називає пізнанням, але більш високого рівня, 
що несе в собі істину «як таку» [2; с.13].

Розгорнене вчення про цінності дав в середині XIX 
ст. німецький філософ Рудольф  Герман Лотце в своїй 
роботі «Мікрокосм».  В цій праці Р. Г. Лотце  поклав 
початок ціннісній проблематиці,  ввів поняття «зна-
чущість», яке не залежить від досвіду і відіграє роль 
критерію істини в пізнанні, поклавши, тим самим, по-
чаток розробці ціннісної проблематики.

Визначення «аксіологія» було введено в науковий 
тезаурус французьким філософом Полем Лапі в 1902 
році. В 1908 році термін аксіологія був використаний 
німецьким філософом Максом Шелером.

Теорія цінностей (аксіологія), як певний напрям 
буржуазної філософії, сформувалася в 20-50–х рр. XX 
сторіччя в працях німецьких і американських філосо-
фів – М.Шелера, Н.Гартмана, Р.Б. Перрі.

Макс Шелер вивчав ієрархію людських цінностей  
в межах якої-небудь системи цінностей і розглядав 

цінності у взаємозв’язку один з одним. Згідно теорії 
цінності М.Шелера, цінність буття передувала сприй-
няттю. Аксіологічна дійсність цінностей передувала 
знанню. Цінності й відповідні ним нецінності існують 
в об’єктивно впорядкованих рангах: 

цінності святого проти нецінностей порочного; • 
цінності розуму (істина, краса, правосуддя) проти • 
нецінностей брехні, неподобства, неправосуддя; 
цінності життя і честі проти нецінностей безчесття; • 
цінності задоволення проти нецінностей незадово-• 
лення; 
цінності корисності проти нецінностей даремного: • 
Шелер М., 1994.

Ніколас Гартман розглядав теорію незмінних етич-
них цінностей, як проблему співвідношення цінностей 
і свободи людини. У вступній статті до праці Н. Гарт-
мана «Етика» Ю.В. Перов і В.Ю. Перов пишуть на-
ступне: «Філософія цінностей могла скластися лише 
на базі суб’єктивного принципу новоєвропейської ме-
тафізики з фундаментальним для неї «об’єктним для 
суб’єкта відношенням», ще важливіше, що вона стала 
необхідним результатом розвитку і послідовного гра-
ничного узагальнення цього суб’єктивного принципу. 
Як самостійна і тим більше домінуюча філософська 
тенденція аксіологія оформляється лише на завершу-
ючій стадії еволюції класичної новоєвропейської фі-
лософії»: Гартман Н., 2002. 

Ралф Бартон Перрі, американський філософ,  ви-
вчав систему цінностей з точки зору «функції інтер-
есу». «Будь-який об’єкт інтересу є ціннісним фактом. 
Таким чином, цінність визначається інтересом..., 
який сам детермінований чеканням результату» писав 
Р.Б.Перрі у своїй  праці «Загальна теорія цінностей». 
Р.Б.Перрі  також розкриває чотири головні принципи 
градації цінностей: правильність, інтенсивність, пере-
вага і включаємість.

Перший критерій – правильність: розрізняє цін-
ності за якістю знання, яке орієнтує інтерес. Цінність 
правильна, якщо інтерес правильно орієнтований. 
Якщо знання про об’єкт, тобто орієнтація «схильнос-
ті», не відповідає дійсному відношенню між об’єктом 
і схильністю, то цінність неправильна. 

Другий критерій – інтенсивність: знаходиться 
залежно від сили енергії, вимогливості інтересів, з 
якими цінності пов’язані. Сила інтересів може бути 
результатом їх вправи, але може бути також і при-
родженою. Критерій інтенсивності застосовний для 
розрізнення декількох фаз або станів одного і того ж 
інтересу в одному і тому ж об’єкті.

Третій критерій – перевага: розрізняє цінності 
один від одного і розташовує їх в ряд по мірі пере-
ваги. Р.Б. Пері вважає даний критерій самостійним, 
бо він не визначається безпосередньо ні інтенсивніс-
тю інтересу, ні усвідомленням наслідків дії, ні тими 
можливостями вибору, які існують для нас в якійсь 
ситуації. Цей критерій робить можливим порівняння 
декількох об’єктів того ж самого інтересу. 

Четвертий критерій – включаємість: характеризує 
інтерес і відповідну цінність з боку їх узгодженості 
з іншими інтересами і цінностями, їх здатність бути 
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включеними в якусь ширшу систему в суспільстві або 
усередині окремої особи. Цінність будь-якого об’єкту 
зростає із збільшенням числа погоджених інтересів, 
які на нього направлені. Узгодженість інтересів дося-
гається шляхом їх взаємної участі один в одному, шля-
хом опосередкування їх іншими інтересами і шляхом 
«рефлексії».

Включаємість Р.Б.Пері вважає вищим критерієм по 
відношенню до всіх інших. Цей критерій додається до 
інтересів без їх попередньої оцінки, він не залежить 
від якості погоджених інтересів і є тому формальним 
[7; с.35].

До рубежу XIX  – XX століть аксіологія набуває 
актуальності як філософське осмислення цінності 
людського буття, що поклало початок сучасному ета-
пу розвитку філософії. 

Вагомий внесок в розвиток філософського підходу 
до визначення сутнісних зв’язків: цінність – особис-
тість – суспільство, вніс російський філософ-ідеаліст 
Н.О. Бердяєв.  Свою філософію Н.О. Бердяєв часто на-
зивав «антропологічною», тобто філософією, що цен-
трується на проблемі людини і заснованою на живому 
духовному досвіді. При цьому він чітко розділяв по-
няття «індивідуума» і «особистість», роздумуючи про 
творче визнання людини, про рабство і свободу, про 
долю людини на сучасному світі. Кажучи про ієрархію 
цінностей, Н. А. Бердяєв стверджував,  що установка 
ієрархії ціннісних орієнтації є трансцендентною функ-
цією свідомості людини, та виділяв духовні, соціальні і 
матеріальні цінності: Бердяєв Н.А., 1990. 

У СРСР аж до початку 60-х років XX століття аксі-
ологія знаходилася під офіційною забороною як бур-
жуазна «лженаука». Філософські роботи В.П. Тугарі-
нова, якого вважали філософом-новатором, змінили 
уявлення про аксіологію, як науку про цінності. Він 
писав: «Система цінностей людини є «фундаментом» 
його відношення до світу. Цінності – це відносно стій-
ке, соціально обумовлене вибіркове відношення люди-
ни до сукупності матеріальних і духовних суспільних 
благ. Цінності – це те, що потрібне людям для задово-
лення потреб і інтересів, а також ідеї і їх спонуки, як 
норма, мета та ідеал». Ціннісний світ кожної людини 
неосяжний. Проте існують деякі «крізні» цінності, які 
є практично стрижневим в будь-якій сфері діяльності. 
До них можна віднести працьовитість, освіту, добро-
ту, вихованість, чесність, порядність, терпимість, лю-
дяність. Саме падіння значущості цих цінностей в той 
або інший період історії завжди викликає у нормаль-
ному суспільстві серйозне занепокоєння»: Тугарінов 
В.П., 1968.

Розглядаючи категорію цінностей, В. П. Тугарінов 
розділяє їх на три категорії: 

духовні (освіта, наука, мистецтво); • 
суспільно-політичні (свобода, братерство, рівність, • 
справедливість); 
матеріальні (техніка і матеріальні блага, які можуть • 
виконувати функцію стимулятора індивідуально-
психічного розвитку лише в сукупності з суспільно-
політичними і духовними цінностями):  Тугарінов 
В.П., 1968. 

На думку Ткачової Н.О. система сучасних ціннос-
тей складеться з п’яти компонентів.

Перший компонент – це група фундаментальних, 
базових, наближених до загальнолюдських цінностей, 
які відображають сталі ціннісні орієнтири людства. 
До них належать такі  цінності: життя, людина, добро, 
природа, суспільство, щастя, справедливість, свобода, 
рівність, гуманізм, праця, знання (істина), краса (гар-
монія) тощо. 

Другий компонент – це група національних цін-
ностей (цінностей національної культури): національ-
на ідея, рідна мова, народні свята, традиції й звичаї, 
фольклор, національні символи та інше.

Третій компонент – це група громадянських цін-
ностей (цінностей демократичного суспільства): де-
мократичні права й обов’язки, толерантність до інако-
мислячих, релігійна терпимість,  повага до культурних 
і національних традицій інших народів, безперервна 
освіта, інформаційна культура тощо. 

Четвертий компонент – це група сімейних цінностей 
(цінностей родинного життя), до якої належать: любов, 
повага, вірність, взаємодопомога, взаємопідтримка, 
взаємопіклування, гармонія взаємостосунків, довіра, 
взаємовідповідальність, шанування предків та ін. 

П’ята група – це група особистих цінностей (осо-
бистісних, персональних цінностей), яка включає такі: 
повноцінна життєва самореалізація як особистості 
(здатність до продуктивної діяльності, творча актив-
ність, життєвий оптимізм,  успішність, конкуренто-
спроможність,  всебічна досконалість і т. ін.), осві-
ченість, морально-вольові якості (чесність, доброта, 
милосердя, принциповість, відповідальність, ощадли-
вість, помірність, дисциплінованість, ініціативність, 
наполегливість, заповзятливість, працелюбність та 
ін.), здоров’я (здоровий спосіб життя,  відсутність 
шкідливих звичок, особиста гігієна і т.ін.), засвоєність 
правил етикету (шляхетність, акуратність, зовнішня 
привабливість, добрий смак тощо) [6; с. 80-82]. 

Аксіологія, розвиваючись в різних галузях знань,  
знайшла своє застосування і в педагогіці. Система 
цінностей, яка належить до загальнонаукових понять, 
має вагоме  методологічне значення в педагогіці. Аксі-
ологізація освіти, як явище, з’явилося з виникненням 
педагогічної аксіології, ставши методом та самостій-
ним розділом філософії цінностей. 

Словник з педагогіки так трактує питання аксіоло-
гії в рамках педагогіки: «… аксіологія у сучасній пе-
дагогіці виступає як її методологічна основа, що ви-
значає систему педагогічних поглядів, в основі яких 
лежить розуміння і затвердження цінності людського 
життя, виховання і навчання, педагогічної діяльності і 
освіти» [4; с. 12-13]. 

Педагогічна спрямованість аксіології передбачає 
розвиток різного роду цінностей. Для педагогічної на-
уки, в процесі формування системи цінностей  май-
бутніх вчителів, важливу роль має таке поняття як 
«ціннісна орієнтація» людини. 

Поняття «ціннісна орієнтація»  було введено в соціо-
логію Ульямсом Томасом і Флоріаном Знанецьким та ста-
ли використовуватися в середині 60-х років XX сторіччя. 
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І.С. Кон розглядав ціннісні орієнтації як цілісну 
систему установок. Вчений підкреслює, що ціннісна 
орієнтація обумовлює думки людини, її цілі й праг-
нення, шляхи розв’язання життєво важливих завдань: 
Кон І.С., 1999.  

Н.Н. Нікітіна вказує, що в ціннісних орієнтаціях 
вчителя можна виявити три типи ставлень до значу-
щих моментів професійної діяльності:

до педагогічної праці (визначення мети і особистіс-• 
ного сенсу даної діяльності);
до особистості учня (її безумовне прийняття і про-• 
ектування розвитку);
до особистості вчителя і до самого себе як педагога • 
(професійний ідеал і Я – концепція вчителя): Нікіті-
на Н.Н., 2000.

На думку Ю.А. Райсвіх формування ціннісних 
орієнтацій у майбутніх педагогів – процес складний, 
який вимагає певної тимчасової протяжності, не пе-
редбачає нав’язувань, та вимагає делікатності у ви-
значенні і становленні аксіологічних позицій. Повний 
цикл формування даних орієнтацій може включати 
наступні етапи:

пред’явлення цінності студентам;• 
усвідомлення ціннісної орієнтації особистістю май-• 
бутнього вчителя;
схвалення ціннісної орієнтації;• 
реалізація ціннісної орієнтації в діяльності і пове-• 
дінці студентів;
закріплення ціннісної орієнтації в спрямованості • 
особистості у майбутнього вчителя і перехід її в ста-
тус якості особистості;
актуалізація потенційної ціннісної орієнтації у сту-• 
дентів [5; с. 37].

Висновки.
Таким чином, розглянув теоретичні основи аксіо-

логічної науки можна зробити наступні висновки:
Виникнення аксіологічного напряму в науковій 

думці відбулося в рамках філософських учень. Вагомий 
внесок у формування аксіології внесли такі мислителі, 
як: І.Кант, Г. Гегель, Р. Лотце, М.Шелер, Н.Гартмана, 
Р.Б. Перрі, Н.О. Бердяєв, В. П. Тугарінов та інші. На 
кожному етапі розвитку суспільства філософи робили 
свій внесок до розвитку аксіології, своє розуміння в 
сенс матеріальних, культурних, духовних, етичних, на-
ціональних та інших цінностей. Серед всієї різноманіт-
ності систем цінностей, можна виділити основополога-
ючі такі як: загальнолюдські і особистісні цінності.

У засадах всіх визначень аксіології знаходиться 
поняття «цінності», як вираження значення об’єктів 
зовнішнього світу, а також інтересів і потреб самої 
людини. Поняття цінність завжди пов’язано з такими 
поняттями як «значення», «потрібність», «інтерес», 
«сенс», «норма». Існуючі системи цінностей відо-
бражають ціннісне відношення людини до всіх прояв 
приватного та суспільного життя. Так виникають такі 
ціннісні системи, як: особисті, національні, культурні, 
сімейні, громадські, педагогічні, професійні та інш. 
Формування системи цінностей молоді відбувається 
на основі ціннісних орієнтацій, які дозволяють люди-
ні розуміти мету своєї діяльності та основні шляхи до-
сягнення даної мети. Система цінностей, перш за все, 
виявляються як свідоме відношення до своєї професії 
та своєї ролі в майбутній професійній діяльності.

Перспективи подальшого дослідження передба-
чають вивчення системи педагогічних цінностей та 
використання аксіологічного підходу до професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання.
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Антропоконструкты самосознания и деятельности.

Тезисы по разработке проблем адаптивной кинезиологии  
в системе специального (коррекционного) образования

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный университет им. Н.Лобачевского 

Национальный научный исследовательский центр

Аннотации:
Рассмотрены направления в разра-
ботке концепций образовательного 
развития. Показано, что культура теле-
сности, здоровье должны стать пред-
метом проектирования и психического 
управления. Отмечается, что высшими 
критериями такого движения служат 
универсальные ценности человеческой 
культуры – общение, игра, язык, образ, 
воображение. Показано, что задачей 
деятельности специалиста в сфере об-
учающих и оздоравливающих техноло-
гий является гуманизация психосферы 
личности, методы и способы работы с 
людьми. Отмечается, что в адаптивных 
образовательных технологиях необхо-
димо преодолевать межпредметную 
разобщённость. Также разрабатывать 
антропные принципы смысловой орга-
низации естественно-научных и гумани-
тарных знаний в единое социокультур-
ное образовательное пространство.

Дмитрієв С.В. Антропоконструкти 
самосвідомості і діяльності. Роз-
глянуто напрями в розробці концепцій 
освітнього розвитку. Показано, що 
культура тілесності, здоров'я повинні 
стати предметом проектування і 
психічного управління. Відзначається, 
що вищими критеріями такого руху 
служать універсальні цінності людської 
культури – спілкування, гра, мова, об-
раз, уява. Показано, що завданням 
діяльності фахівця в сфері навчаль-
них і оздоровлюючих технологій є 
гуманізація псіхосфери особистості, 
методи і способи роботи з людь-
ми. Відзначається, що в адаптивних 
освітніх технологіях необхідно до-
лати міжпредметну роз'єднаність. 
Також розробляти антропний прин-
ципи смислової організації природничо-
наукових і гуманітарних знань в єдиний 
соціокультурний освітній простір. 

Dmitriev S.V. Antropoconstructs of 
self-conscious and activity. It is ex-
amined trends in the conceptualization 
of educational development. It is shown 
that the culture of bodily health should be 
subject to planning and mental control. 
It is noted that the highest criteria of this 
movement are the universal values of hu-
man culture – communication, games, 
language, image and imagination. Shown 
that the task of the expert in the field of 
training and healthful technologies is to 
humanize the individual psychological 
sphere, the methods and ways of work-
ing with people. It is noted that in adaptive 
educational technologies to overcome in-
terdisciplinary divisions. Also develop the 
anthropic principle of semantic organiza-
tion of the natural sciences and humani-
ties in a single socio-cultural educational 
environment. 

Ключевые слова:
самость, образовательное обучение, 
саморегуляция, развитие личности, 
критерий самоорганизации, теле-
сность, интегральная индивидуаль-
ность, созидание.

самість, освітнє навчання, саморегу-
ляція, розвиток особистості, крите-
рій самоорганізації, тілесність, інте-
гральна індивідуальність, творення. 

self-sufficency, educational training, self-
control, development of the person, per-
sonal self-creation, corporality, integrated 
individuality, creation.

Введение.1

Предметом оздоровительных и коррекционных 
технологий в сфере обучения двигательным действиям 
являются антропные методы обучения, основанные на 
«психологии телесности» и ментально-двигательной 
организации «живых движений». В биомеханике и 
психологии существует много теорий построения дви-
гательных действий (А.Н.Леонтьев, Н.А.Бернштейн, 
Д.Д.Донской, А.Н.Лапутин, С.С.Ермаков), а социо-
культурный анализ данной проблемы пока ещё дела-
ет первые шаги (В.Б.Коренберг, Ю.К.Гавердовский, 
Ю.А.Гагин, С.В.Дмитриев). 

Настоящая работа выполнена по плану НИР Ни-
жегородского государственного университета им. 
Н.И.Лобачевского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель и задачи статьи – совмещение тео-

рии спортивной техники, «семантики движений» и 
методов организации «ментально-телесного самосо-
знания» в вузовских технологиях. Настоящая работа 
выполнена по плану НИР Нижегородского государ-
ственного педагогического университета (проблемная 
лаборатория педагогической кинезиологии, возглав-
ляемая автором). Использованы наработанные в этой 
сфере знания, проектные технологии, рефлексивные 
методы обучения на основе модели самоактуализации 
личности (автор термина и теории K.Goldstein [4]). 

Результаты исследований.
Результаты исследований, их анализ и обсуждение 

изложены в виде тезисной концепции. 

© Дмитриев С.В., 2011

 1. Концептуальные основания разработки пе-
дагогической кинезиологии. Согласно воззрениям 
В.Дильтея, Э.Шпрангера, природу мы объясняем, а 
ментально-деятельностную феноменологию понима-
ем. Одна из отличительных особенностей предметной 
сферы знаний, связанных с исследованием «живых 
движений» человека в сфере адаптивной физической 
культуры, состоит в том, что не только те науки, ко-
торые были названы указанными учёными объясняю-
щими (к ним относятся биомеханика, кинезиология, 
биосоматика), но и науки гуманитарные, которые при-
нято характеризовать как понимающие (педагогиче-
ская герменевтика, психосемантика, соматоэстетика и 
артпластика движений), всё в большей мере осознают 
себя как науки технологические, позволяющие кор-
ректировать соматопсихику человека, конструировать 
и реконструировать его телодвижения (реабилитаци-
онная биомеханика, адаптивная и коррекционная пе-
дагогика). Конструктивно-технологический подход 
проявляется не только в проектировании и организа-
ции технических систем движений человека, но и в 
«адаптации», «терапии», «восстановлении», «улуч-
шении» (enhancement) функций и функциональных 
систем организма. Принципиальной особенностью 
современного подхода в системе кинезиологических 
знаний в сфере адаптивной педагогики является их 
отчётливо выраженный конструктивизм сознания и 
деятельности, основанный на антропных (связанных 
с адаптацией и реконструкцией опорно-двигательного 
аппарата) дидактических технологиях (конструиро-
вание адаптивно организованных систем движений), 
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терапевтическом воздействии (восстановление здоро-
вья – физического и антропо-ментального) и преобра-
зовании биосоциальной природы человека (в англоя-
зычной литературе [5] для этого используется термин 
«designer baby)». По сути дела речь идёт об эволюции 
и формировании у человека так называемых антро-
поконструктов (автор термина Е.В.Сайко) сознания 
(самосознания), мышления (ментального, телесно-
двигательного), преобразующей мир деятельности.

2. Предметно-проблемная область педагоги-
ческой кинезиологии как науки и учебной дис-
циплины. В настоящее время существует около ста 
наук, взаимодействующих с кинезиологией, с разных 
сторон изучающих единый объект – человека и его 
двигательные действия (антропономия, психофизика, 
психология самосознания и антропоконструирования, 
нейролингвистика, семиотика, биосоматика, телопси-
хика, артпластика телодвижений, лингводидактика, 
биокиберагогика и др.). Для упорядочивания, диф-
ференциации и интеграции теоретических знаний, 
представленных той или иной наукой, требуется со-
блюдать принцип проектной методологии в процессе 
отбора и структурирования междисциплинарной ин-
формации. «Человек – это природа, которая познаёт 
и преобразует самоё себя» (И.Гёте). Он постоянно 
означает (организует на языке знаков, схем, текстов), 
структурирует по разным научным основаниям (есте-
ственные и гуманитарные науки), категоризирует 
«данный ему» предметный материал, вносит в него 
определённый порядок, метрику, логические отноше-
ния, реконструирует объект в соответствии со своими 
целями (исследователя, технолога, эксперта). Следо-
вательно, можно сделать вывод, что любое двигатель-
ное действие, познаваемое и осваиваемое в сфере кор-
рекционной педагогики, имеет особую двойственную 
природу – оно есть результат как естественной, так 
и искусственной деятельности. Причём одну «ипо-
стась» нельзя понять без другой. Всякая реальность 
(предмет, событие, действие) – это не только объект 
«сам по себе», но и «ментальный конструкт» (смыс-
ловая, знаковая, текстовая конструкция), создаваемая 
активностью психики человека. Известно, что разви-
вающиеся системы «живых движений» объективно 
противоречивы (Е.В.Ильенков). В науке, однако, име-
ется мнение о том, что противоречия существуют не 
в объектах реальной действительности, а «мыслимых 
объектах» (Г.П,Щедровицкий). Сознание человека 
(как интенциональная сфера, как спонтанная творче-
ская активность) также поляризовано, амбивалентно, 
дихотомично: «Ах, две души живут в моей груди – 
одна с другой не хочет примириться» (И.Гёте). Здесь 
возможен внутренний конфликт, связанный с ценност-
ными ориентирами, – индикатор расхождения между 
тем, что есть, и тем, что должно быть, между хочу и 
имею, операторами брать и отдавать, а также между 
интенциями хочу, могу, имею право (К.Левин, Т.Лири, 
В.Н.Мясищев, У.Б.Фанталова). В сфере сознания мо-
жет возникать так называемый «ценностно-смысловой 
вакуум» (отсутствие терминальных интенций и уста-
новок – ради чего «хочу», «могу», «должен», «стрем-
люсь», «добьюсь»). Подобные структуры, как прави-

ло, латентны (виртуальны) и не всегда доступны для 
самосознания. Вместе с тем они должны быть понят-
ны (осознаны) не только при аутокоммуникации, но 
и при построении конструктивного взаимодействия 
между людьми (при решении задач совместной дея-
тельности, при ассимиляции спортсменов-инвалидов 
в группе). Видимо, в адаптивной педагогике должна 
быть выработана специфическая методология изуче-
ния таких ментально-сложных объектов/ предметов 
самосознания личности, позволяющих анализировать 
степень «понимания себя» и взаимопонимания (в про-
цессе коллективообразования). 

3. Тернарные системы смысловой организации 
сознания «человека действующего». Существует не-
обходимость поляризовать семантику системы движе-
ний (установить смысловые оппозиции) и изучать спор-
тивную технику на основе понятий, характеризующих 
взаимоотношения, превращения, единство, тождество, 
противоборство, полярность, взаимоисключения про-
тивоположностей и т.п. [1, 2, 3]. При анализе-синтезе 
систем движений необходимы своего рода объясняю-
щие триплеты (от фр. triplet – утраивать) – конструк-
ты, состоящие из трёх взаимополагающих друг друга 
элементов (семантических подсистем и их экспертной 
оценки). Только совокупность полярных и комплемен-
тарных элементов (противоположных по смыслу, но 
дополняющих друг друга по структуре) с необходимой 
полнотой позволит выявлять отношения и связи, харак-
теризующих биофизическую и семантическую органи-
зацию «живых движений».

Перечислим здесь некоторые, разработанные нами, 
тернарные системы анализа смысловой организации 
(спортивной техники) двигательных действий:
(1) терминальные и инструментальные системы (экс-

пертная оценка соотношения уровня ценностной 
организации системы «сознание–деятельность»);

(2) главные и подчинённые «элементы-
смыслоносители» (экспертная оценка координаци-
онных и субординационных отношений в систе-
ме);

(3) смысловое проектирование действия и индивиду-
альных свойств деятеля (экспертная оценка опера-
тора проектирования);

(4) смыслостроительство действия и смыслострои-
тельство личности деятеля (экспертная оценка 
оператора преобразования);

(5) предметно-объектный и антропный смыслы (экс-
пертная оценка предметно-интенциональной сфе-
ры сознания и предметной деятельности, умения 
воспринимать и принимать другого человека, иден-
тифицировать себя с другим, и прежде всего с уче-
ником);

(6) анализ объектов в терминах действий и в терми-
нах ценностно-смысловых отношений (экспертная 
оценка операционного и личностного смысла мыш-
ления и деятельности);

(7) рефлексия способов и результатов действия (экс-
пертная оценка направленности мыследействий 
субъекта, умения формулировать аргументы, ран-
жировать их, выбирать форму доказательства, соот-
ветствующую поставленной цели);
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(8) семантические редуценты и продуценты (эксперт-

ная оценка смыслотворчества, обеспечивающего 
самоорганизацию и саморазвитие системы);

(9) центрированные и децентрированные элементы 
(экспертная оценка централизации системы, обра-
зования «ценностно-смысловых ядер»);

(10) ведущие и ведомые элементы (экспертная оценка 
операционной направленности взаимодействую-
щих компонентов);

(11) доминантные и субдоминантные элементы (экс-
пертная оценка в системе модальной семантики – 
«главного в объекте» и «главного для субъекта»);

(12) однотипные и разнотипные элементы (эксперт-
ная оценка унификации – выявить «главное общее» 
и «главное отличное»);

(13) сходные и различные элементы (экспертная оцен-
ка дискриминации);

(14) автономные и зависимые элементы (экспертная 
оценка корреляции);

(15) первичные и вторичные элементы (экспертная 
оценка производности).
4. Предмет профессионально-педагогической 

рефлексии. Предметом системного анализа стано-
вятся не только формализованные биомеханические 
знания (explicit knowledge), но и разнообразные фор-
мы «неявного» знания (tacit knowledge) – знания «бы-
тующего» типа (oikos knowledge – «одомашненные 
знания»), феномены некогнитивного формата (вооб-
ражение, виртуальное сознание), позволяющие через 
механизмы самоактуализации и смыслотворчества 
трансформировать «чужое в своё», превращать объек-
тивную реальность в реальность–для–человека. При 
этом объектом «анализа через синтез» становится не 
только «феноменология тела и телодвижений», но и 
собственное сознание, мышление, «феномены пси-
хики» (в том числе «духовная феноменология», по 
терминологии В.А.Лефевра), которые невозможно 
зарегистрировать с помощью измерительной техни-
ки. Антропные образовательные технологии (направ-
ленные на совершенствование личности и индиви-
дуальности как социально-духовно-деятельностной 
сущности человека) всегда ориентированы на куль-
туротворчество личности, а не на воспроизводство 
(трансляцию) «социокультурных эталонов» посред-
ством двигательных действий. Мы полагаем, что лю-
бой продукт творчества (творение как процесс и как 
результат) создаётся субъектом действия, а не дей-
ствиями субъекта [2]. 

5. Двигательное действие как метасистема ко-
ординации, управления и актуализации функций 
личности. Дидактические (обучающие) модели соз-
даются в системе образования с учётом меры объекта 
(знания de re и знания de dicto – законосообразные, 
обобщённые, систематизированные) и меры субъекта 
(знания de se, связанные с целесообразностью, смыс-
лоорганизованностью, ценностной ориентацией, мо-
дальностью тела и телодвижений). Глубинной целью 
образовательных технологий является совершенство-
вание внутреннего предметного мира (самосознания) 
субъекта как творческого деятеля – «формирование 
личности», «формирование деятельности», «форми-

рование компетентности» студента/ спортсмена/ ин-
валида (рис. 1). 

Н.А.Бернштейн в своей фундаментальной моно-
графии «Построение движения» (1947) приходит к 
новым философским идеям, заставляющим пересмо-
треть традиционные биомеханические представления 
о механизмах и функциях двигательного действия че-
ловека. Одним из ключевых в теории Н.А.Бернштейна 
выступает понятие координации различных ком-
понентов двигательного действия. Это понятие под-
разумевает, что не существует единой жёсткой фикси-
рованной последовательности акций-реакций, а есть 
универсальный механизм, благодаря которому эта ко-
ординация осуществляется каждый раз заново. Вторая 
ключевая идея Н.А.Бернштейна – идея управления: 
формирование и совершенствование действия заклю-
чается в повышении его управляемости, самооргани-
зованности (как восприятия, так и действия), само-
детерминации. Тем самым был осуществлён переход 
от движений и реакций индивида к самоорганизации/ 
самодетерминации/ самоактуализации его психиче-
ских функций (включая сознание). Однако высшие 
функции (самосознание личности, антропоконструк-
ты сознания, рефлексивного мышления, субъектно-
личностной самоорганизации деятельности) в то вре-
мя не стали предметом научного анализа. 

6. Принцип органической целостности субъ-
екта и объекта. Известно, что в процессе построе-
ния биомеханических и технологических моделей 
«смешаны» в разных пропорциях субъект и объект 
(Ж.Пиаже), «семантика сознания», «семантика тела» 
и «семантика движений» (С.В.Дмитриев). Ранее нами 
показано [1, 2. 3], что «живые знания» субъектифици-
рованы («субъект» + фикация» – от лат. facio – делаю, 
т.е. «создаю субъекта»), то есть «наделены субъектно-
стью» – свойствами, качествами и функциями субъ-
екта деятельности (С.Д.Дерябо). Личность деятеля 
«транскрибируется» в тот или иной объект (перелага-
ется на социокультурный язык) – «лицетворит себя», 
кодируется на языке пластики движений, с помощью 
методов эвритмии (художественная форма выраже-
ния музыки, речи, движений). Поэтому в современ-
ных обучающих технологиях разрабатываются так 
называемые дуальные (от лат. dualis – двойственные) 
механизмы управления, «переплетающие» алгоритмы 
функционирования «знаний-умений-способностей» и 
алгоритмы системного управления движениями чело-
века, в том числе имеющего недостатки в психомото-
рике или в опорно-двигательном аппарате. 

 Известно, что способ презентации «Я» в созна-
нии может быть объектным и субъектным. Это отме-
чалось ещё И.Кантом, об этом писал один из первых 
психологов-экспериментаторов В.Джемс. Многие со-
временные авторы следуют такому методу и говорят о 
«дуальности Я» в указанном смысле. Наиболее распро-
странённым понятием для обозначения «Я» как объекта 
познания является «Я-концепция», а действующее «Я» 
часто выступает как «Я-деятель». Отметим, что пози-
ция наблюдателя (тренера или спортсмена, имеющих 
разные системы координат) не определяется целиком и 
полностью предметом анализирующего наблюдения. 
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Спортсмен может занять позицию внешнего на-
блюдателя относительно своих внутренних состояний 
(эмоций, переживаний, интенций), а относительно 
способов технической организации своих операци-
онных систем движений – избрать точку зрения вну-
треннего наблюдателя, и наоборот. Следует подчер-
кнуть, что система самоотношений (к себе, к миру) 
при построении двигательных действий полифукцио-
нальна. Человек в своих действиях не просто отража-
ется в сознании окружающих, но и это «зеркальное 
отражение» (looking glass self, по Ч.Кули) перено-
сится вовнутрь, отображая личность как во внешнем 
(физическое самоотображение в предметной среде), 
так и во внутреннем плане (self-esteem – устойчивая 
самооценка личности и деятельности). Здесь мож-
но выделить следующие компоненты познаватель-
ного отношения: (1) когнитивные (познавательно-
рефлексивные), (2) эмоционально-праксические и (3) 
конативные (действия в адрес самого себя) механиз-
мы субъект-объектного самоотражения системы дви-
жений в сфере самосознания (рис. 2). 

 Дистанцирование от себя – необходимый признак 
когнитивного самовосприятия. Позиция субъекта име-
ет направленность «от других людей – к себе». К эмо-
циональным компонентам можно отнести: «всплески 
души», симпатии–антипатии, уважение–неуважение, 
внелогическое (интуитивное) переживание соб-
ственного «Я». Конативные компоненты выражают 
предметно-орудийное к себе отношение (направлен-
ность «от себя – к другому человеку», необходимость 

Рис. 1. Двигательное действие как метасистема (универсальная по функциям)  
в пространстве деятельностной онтологии человека

Человек воспринимает   
объект на основе факторов  

объективной реальности  (свойства 
природосообразные,  геносообразные – 

знания de re)   

Человек воспринимает  
объект как  

социокультурный  
(на языке социокодов культуры   

и интенций личности)   

Двигательное действие  
спортсмена как  

феномен сознания, самосознания  
и самоуправления   

Человек интерпретирует  
объект на языке  

герменевтических  («понимающих») техно-
логий  

и систем самоуправления  («язык тела», 
«язык движений»,  

«язык образов», язык арт-пластики и  
соматоэстетики – знания de se,  

связанные с самоактуализацией,  
самовыражением, самореализацией)   

Человек интерпретирует  
объект на языке  

концептуальных дискурсов,  
характерных для  

бессубъектной гносеологии  (знания de 
dicto – обобщённые и  систематизирован-

ные в системах  
«психологии активности» и  

образовательно-обучающих  технологий)   

«поставить себя на место другого», желание/ нежела-
ние отказаться от чувства своего превосходства, пре-
стиж). 

Личность строит образ «проспективного Я» и её 
целеполагающая активность заключается в том, что-
бы «актуальное Я» соответствовало такой модели. 
Здесь необходимо центрировать личность на решае-
мые задачи (социальная адаптация, самоадаптация, 
преобразование социальной среды и самого себя). 
Следует, однако, подчеркнуть, что будущее не явля-
ется экстраполяцией настоящего, а «проспективное 
Я» не сводится к так называемому «желаемому Я». 
Это более сложные индивидуально-личностные пре-
образования, включающие акты самоактуализации, 
самопроектирования и самореализации. Самоценная 
личность, стремящаяся к росту, не только выбирает и 
принимает решения, но и стремится обосновать свой 
выбор (до и после того, как оно осуществлено). Мо-
тивационным импульсом таких действий в адрес себя 
является стремление владеть самим собой, управлять 
собственным внутренним миром и своим поведением. 
Иногда приходится в какой-то мере наказывать себя, 
«приглушать внутренний голос», «прислушиваться» к 
своим резервам и пытаться их актуализировать. Уста-
новки на самокоррекции и повышенный самоконтроль 
– существенные показатели конативного компонента 
личности. Данный компонент выступает в качестве 
внутренних действий в собственный адрес или как 
готовность к таким действиям. К ним относятся само-
уверенность (честолюбивые влечения, отбрасывание 
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актуализированных) возможностях, о смыслах лич-
ности и смыслах деятельности. Известно, что смысл 
деятельности в «мире вещей» связан с производством 
«вещных отношений» и материальных (материализо-
ванных) продуктов, тогда как смысл личности – иде-
альный процесс (и продукт) «бестелесной сущности» 
предметно-организованной деятельности человека. 
«Производство смысла» присутствует в сфере созна-
ния человека и принизывает все сферы человеческого 

Рис. 2. Компонентное строение и содержательные характеристики психических функций, 
характеризующих индивидуальность личности в системе социума

(Единство сущности – психических качеств и существования – бытия)

Действия («самодействия») по самоидентификации, самоактуализации,  
самореализации личности в системах преобразования предметного мира    

«Я» как субъект познания,   
оценки и преобразования  

(личностное самосозидание)   

Двигательное действие как  
объект познания, оценки и  

преобразования  (усвоение социализации)  

функции «рефлексивного зеркала» –  
направленность от других к себе и от  

себя к другим. «Взгляд извне».  
«Взгляд изнутри». «Мета-взгляд» как  
ощущение/ восприятие/ понимание  

собственного «Я» –  
внеситуационного, внезадачного –  

существования. функции  
самовыражения. Гратификация  (удовлетво-

рение) и фрустрация  
потребностей и интенций.  

функции структурированного  
отношения ко времени  («ретроспективное 

Я», «актуальное  
Я», «проспективное Я»)   

функции выбора системы  
координат (внутри и вне тела)  

и вероятностного прогнозирования  
событий («развёртки действия»).  

функции ролевого поведения.   
функции выбора способа решения.  

функции конгруэнтности  
движений, телодвижений, целей,  

задач и установок к действию.  
функции саморегуляции,   

самоконтроля, самореализации (на   
основе отношений между 

людьми)– адресованности друг к  
другу и looking-glass self –   

«рефлексивно-зеркальной  самости»».   

Биологическая (темперамент, функции ВНД, характер), личностно- 
индивидуальная, социальная и культурная самоидентификация   

Внутренний диалог (не монолог). функции интракоммуникации и социального   
измерения (взаимодействия с другими людьми). функции внутриличностной и   

социальной конгруэнтности (согласованности «Я», «не Я», «Мы», «Другие»). Поиск   
ответа на вопрос «кто Я?» (субъект-субъектное отношение). Смысловой габитус –   

целостная система позиций и диспозиций. Самопринятие и устремлённость к   
внутреннему росту и саморазвитию. функции психологической самозащиты («найти   

себя», определить статус, отказ от чувства своего превосходства). Реализовать функции   
взаимодействия (взаимосодействия) с собой, другими людьми, «вторым Эго».   

Механизмы рационализации и «самозаглушения» внутреннего голоса, связанные с  «бегством  
от недостатков», избавлением от «фальшивого образа Я» на «сцене»  внутренней жизни и деятельности.    

сомнений), самопринятие (одобрение себя) или са-
мообвинение (недоверие к себе), самопредставление 
(отбор информации о себе) и т.д. 

Таким образом, личностное саморазвитие («само-
прогрессирование») строится на одновременном «из-
бавлении от недостатков» и «культивировании» досто-
инств. Здесь происходит идентификация субъекта, его 
самоопределение в системе собственных представле-
ний о мире и о себе, о своих потенциальных (часто не 
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опыта (опыт познания и мышления, опыт деятельно-
сти, опыт тела и телодвижений). Смысл в той же сте-
пени формируется и проявляется в социокультурных 
действиях (будучи механизмом их регуляции), в какой 
и формируется в русле деятельности (будучи его про-
дуктом). Произведённый продукт (материальный или 
идеальный) – это, с одной стороны, результат деятель-
ности, с другой – средство, с помощью которого чело-
век «строит себя изнутри» (по Б.Г.Ананьеву), утверж-
дает личность в социокультурной среде.

7. Механизмы рефлексивно-зеркальной само-
сти. Известно, что поиск собственного предназначения 
(самоидентификации) человека невозможен без его 
смысловых отношений с другим людьми. Смысловые 
отношения выражаются как активный процесс «продол-
жения себя в других» (В.А.Петровский, А.Г.Асмолов, 
В.Ф.Демчинский), произведя в них реальные цен-
ностные преобразования. Образовательно-обучающая 
среда инвалидного спорта, имея социальную природу, 
складывается из биофизического и социогенного полей 
(пространств), пересекающихся друг с другом. В дан-
ных «пространствах бытия» необходима толерант-
ность – принятие другого человека (педагога-тренера, 
партнёра по спорту, группе инвалидности) без потери 
себя, избегая при этом бессодержательного общения, 
осуществляя внутреннюю и внешнюю гармонизацию 
отношений. Инвалид нуждается в групповой солидар-
ности и в поддержке коллектива. Поиск оснований для 
самоидентификации и самоутверждения спортсмена-
инвалида должен осуществляться как во «внутри-
личностном диалоге», так и в диалоге с другими ин-
валидами – вербальном, образно-эмоциональном, 
мотивационном. «Быть – значит общаться. Жить – зна-
чит участвовать в диалоге» (В.М.Розин). Здесь необ-
ходимы следующие коммуникативные способности: 
(1) умение моделировать мысли других людей в своем 
сознании; (2) осуществлять взаимоотражение, рефлек-
сивный самоанализ, deducation (погружённость в тему); 
(3) первоочередной фактор самоуправления – примат 
этических ценностей и их защита; (4) умение сочетать 
сотрудничество с соперничеством (осуществляя бес-
конфликтное взаимодействие); (5) умение встать на 
точку зрения другого инвалида (смотреть на ситуацию 
решаемой задачи с его позиции), чтобы уточнить свою 
точку зрения.

Однако часто у спортсменов-инвалидов возника-
ет самоутверждение за счёт другого человека, часто 
посредством насилия, манипулирования другими, 
навязанного мнения, а не сотрудничества. Известно, 
что авторитарный человек, маргинальная личность не 
столько сотрудничает, сколько конкурирует с другими 
(особенно в периоды телесно-психической нестабиль-
ности). Тенденция конкурировать (от англ. conguer 
– покорять, подавлять, побеждать) формируется из 
базового недоверия к партнёрам и из представления 
о том, что они могут манипулировать тобой. В адап-
тивной педагогике, как и в любой другой (в спорте, 
искусстве), важны методы «воспитания деятельност-
ным общением», «воспитание сотрудничеством», 
«воспитание сотворчеством». Данные методы, орга-
низующие образовательно-обучающее-развивающее 

пространство со-бытия («совместного бытия»), пред-
полагает не «идеологическое индокринирование» (ха-
рактерное для традиционных марксистско-ленинских 
установок типа «перевоспитание физическим тру-
дом»), а прежде всего готовность к сотрудничеству, 
поиску компромиссов, умения встать на точку зре-
ния другого. Лингвисты полагают, что древнегрече-
ское слово «обыщьство», появившееся для передачи 
греческого понятия koinonia, обозначало не набор 
каких-то формальных признаков «безличностного об-
щения», а скорее сам характер связи между людьми – 
личностно-организованный, смысло-организованный. 
Зарубежные психологи называют данные механиз-
мы «рефлексивно-зеркальной самостью» (Ч.Кули). 
В коррекционной педагогике важно формировать у 
спортсменов-инвалидов как «обобщённый образ Я», 
так и «образ Мы» – содружество людей, нуждающих-
ся в социально-личностной адаптации.

8. Семантические измерения пространства 
образа «Я-деятеля». Известно, что американский 
учёный Эдуард Т.Холл (E.T.Hall) был одним из родо-
начальников в области изучения пространственно-
смысловых потребностей человека, и в начале ше-
стидесятых годов XX века ввёл в психологию термин 
«проксимика» (от слова proximity – близость). Его 
исследования в этой области привели к новому пони-
манию наших взаимоотношений с другими людьми. 
Э.Т.Холл выделил четыре зональных пространства 
человека: интимную зону (0,15-0,46 м); личную зону 
(0,46-1,2 м); социальную зону (1,2-3,6 м); обществен-
ную зону (более 3,6 м). Идея Т.Холла была преобра-
зована нами в контексте программ самодетерминации 
– каузальных механизмов, обеспечивающих саморе-
гуляцию живых систем.

Нейропсихологи обнаружили в коре головного 
мозга человека (в частности, в её фронтальных обла-
стях) так называемые «зеркальные нейроны» с уни-
кальными для человеческого поведения фунциями 
[5]. В них задействованы как механизмы эволюции 
человека (биогеномы – ДНК/ РНК), так и механизмы 
его социализации (социогеномы, программы негене-
тического наследования). На рис. 3 показаны некото-
рые «конфигурации зеркальных отношений». Кроме 
того, нам важно было показать феномены самоактуа-
лизации и самореализации личности посредством её 
социокультурных двигательных действий (таблица). 

Таблица. Самоорганизующаяся система сознания 
человека как объект исследования

Бытие-для-себя, включающее отношение к себе 
(субъективная– интерпсихическая – реальность), и 
Бытие-для-другого, включающее отношение к дру-
гим людям (интерсубъективная – интрапсихическая 
– реальность). Образ «Себя-как-другого» («Своего 
Другого», по Гегелю) включает понимание другого 
человека как «Другого-для-меня» (на основе моих 
потребностей) и «Другого-во-мне» (однако сохраняю-
щего свою идентичность). «Другое Я» может вклю-
чать в себя Alter Ego.В содержательном плане постро-
ение данного концепта-функции представляет собой 
«систему мнений» (концептуальную «картину мира 
личности»). За счёт указанных механизмов человек 
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Пояснения к схеме. Семантические измерения «образа-Я-деятеля». Внутренний    мир лично-
сти (самосознание, мировоззрение, ценностные ориентации) включает три  «сферы бытия»,  
связанные с социокультурной зоной, сферой, пространством  объективной, субъективной  
и экзистенциальной реальности (показаны на схеме в направлении справа налево). Цифры означают:   
1 – «Я наблюдающее»,  2, 3, 4 – «Я наблюдаемое». 2 – «Я» как собственное представление 
о самом себе, включая «латентное  Я» («смысл для себя»). 3 – «Я» как предъявляемое дру-
гим людям через деятельность,  общение («смысл для других»). 4 – «Я» глазами других лю-
дей, рассмотрение себя с позиций другого этноса, другой культуры, другой картины мира.     

Рис. 3. Социально-личностная и индивидуальная идентичность человека   
как агента общественных отношений  

Известно, что идентификация и идентичность – близкие, но не тождественные  понятия. Идентичность 
тесно связана с идентификацией как механизмами становления  идентичности и актами её распознавания. 
Личностная идентичность (самоидентичность)  – взгляд человека на себя как на индивида и индивидуума. 
Однако процесс  идентификации невозможен без отношения с другими людьми – партнёрами в  сотрудни-
честве, конкурентами в общих делах и других ситуациях. Социальная  идентичность – это оценка челове-
ком того, как другие люди («значимые другие», по  Г.Салливану) видят его позицию в социокультурном 
пространстве (как носителя  общественных отношений). По сути дела, это интерперсональное отождест-
ление «Я».  

Смысл деятельности посредством предметно-знаковых механизмов должен выйти из    
индивидуального сознания в сферу сознания гиперличности (В.В.Налимов) педагога и    
студентов, вовлечённых в диалог. 

Экстраперсональное   
пространство  

личности,  
межличностной и  
трансличностной  

деятельности   

приобретает возможность осуществлять внутренний 
диалог функционирующих в его психике представ-
лений/ понятий о мире и о себе. В результате этого 
внутреннего диалога формируется способность к «ви-
дению себя глазами Своего Другого»), т.е. к самосо-
знанию и самоактуализации своей личности. 

Данный тип оценочных суждений следует рас-
сматривать с точки зрения «не истинности, а искрен-
ности» человека. В сложном взаимодействии субъек-
та оценки и её объекта можно выделить компонент, 
который подразумевает отношение (хорошее/ плохое 
для) человека, рассматриваемое независимо от того, 
какими свойствами обладает данный объект. Оценка 
может быть как рациональной, так и эмоционально-
экспрессивной. В образовательно-развивающем диа-
логе важно, чтобы студенты/ спортсмены/ инвалиды с 
помощью вербализации (а также в рисунках, схемах) 
«означивали» собственные смыслы, заложенные ими 
в собственные продукты творчества, пережитые и 
осмысленные в процессе творческого созидания. 

Личностно-сверхличностное Бытие человека, 
соединяющее все области человеческого существо-
вания (включая экзистенцию, трансцендентную и 
транссубъективную реальность). Трансличностное 
сознание (метасознание, по В.В.Налимову) позволя-
ет человеку выходить за пределы своих видовых по-
требностей (ведь латинское слово transendere озна-
чает переступать) и становиться Субъектом Мира. 
Системные свойства Мира как всеобщего единства 
элементов являются его сущностью – она по своей 
природе бесконечна, так как не противостоит конеч-
ному, а содержит в себе в качестве своего элемента. 
Подобные метасистемы самоорганизации – при росте 
способности к самопониманию, самооценке, самораз-
витию – позволяют субъекту мира творить в процессе 
своей преобразующей деятельности внеприродный 
мир – Мир Культуры, социальных конструктов и ан-
тропоконструктов сознания и деятельности, разви-
вающих мышление, ментальность образов движений, 
сферу сознания индивидуальности/ личности. 
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9. Модель организации «смыслового регистра» 
личности. Семантический регистр (от лат. registrum – 
упорядоченный список понятий, входящих в «картину 
мира») чрезвычайно важен в работе со спортсменами/ 
студентами/ инвалидами. Известно, что для развития 
интеллекта можно обойтись «передачей знаний». Для 
формирования ценностных позиций (как аффективно-
смысловых образований личности) необходимы не 
столько механизмы интериоризации информации 
(«присвоение базы данных» в результате запоминания 
тех или иных фактов, понятий), сколько «диалогиче-
ское смыслопроизводство». Здесь смыслы действий 
не «отражены в результате», а «эмоционально-
двигательно пережиты» в ситуации (процессе) твор-
ческого созидания. Важно видеть не «что сделано», 
а «что недоделано». Многие специалисты указывают, 
что для формирования и изменения смысловых пози-
ций личности/ индивидуальности «простой репродук-
ции вербальных штампов» не хватает – необходима 
модальная референция фактологической информации 
(как отнестись к познаваемому объекту с позиций лич-
ностного отношения). Здесь должна доминировать не 
когнитивная модель действительности, а модель орга-
низации ценностно-смыслового знания, связанного с 
интеллектуально-личностно-оценочным пониманием 
(affection self regard) данного объекта. Разновектор-
ные социокультурные процессы (социальные транс-
ляторы – ролевые взаимоотношения, нормативные 
ценности, референтные группы, «правила игры») и 
системно-личностные отношения (индивидуальные 
трансляторы – осознание своей самобытности, уни-
кальности и ценности для окружающих) создаются 
только во внутреннем предметном мире человека. В 
том самом «пространстве физического, социального 
и семантического взаимодействия», в котором снача-
ла возникает эмоционально-ценностное отношение к 
другому человеку, чтобы затем – вследствие взаимного 
отношения друг к другу – «перенестись» на предмет 
действия/ взаимодействия. «Потребности в другом» 
реализуются в процессах, технологиях и результатах 
деятельности, а результаты взаимодействия «подза-
ряжают» потребности партнёров-соперников. Для 
позитивного саморазвития весьма важны гармония 
и динамическое равновесие процессов социализации 
и индивидуализации, внешних программ и внутрен-
них планов личности, стремление «сохранить себя» и 
реализоваться в новых проектах. Можно полагать, что 
смыслостроительство личности (баланс идентично-
стей в системе смыслополагания, смыслопостижения, 
смыслотворчества) должно осуществляться в рамках 
культуры, социума, индивидуальных траекторий са-
мореализации. Здесь этос (нравственное чувство) и 
логос (рассудок, разум, интеллект) образуют компле-
ментарное единство, основанное на взаимопроникаю-
щих друг в друга смысловых системах личности.

10. Конфликт смысловых позиций, диспозиций, 
«разумных и неразумных потребностей». Основной 
закон социокультурного развития человека (обосно-
ванный В.С.Выготским) проявляется сначала в систе-
ме межличностных отношений (интерпсихических) 
и затем утверждается в интрапсихических (внутрен-

них, ценностно-смысловых) процессах индивидуума. 
Смыслы, выраженные в ценностях личности, легко де-
кларируются спортсменами-инвалидами, но не всегда 
сопрягаются с поступками. «Ценностям нельзя нау-
читься – ценности мы должны пережить» (В.Франкл). 
Многие психологи (А.Ю.Агафонов, М.С.Яницкий) 
полагают, что работа сознания начинается тогда, ког-
да объективная реальность перестаёт соответствовать 
ожиданиям/ интенциям/ диспозициям личности. Здесь 
сознание рассматривается как своего рода парадокс 
(В.М.Аллахвердов). В отличие от интеллектуальных 
структур сознания (значений, понятий, категорий), 
которые могут быть сформированы через понима-
ние обобщённых (в том числе предметно-орудийных) 
способов деятельности (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин), 
для понимания «невещественных смыслов» (для от-
дельных ценностных понятий – ментальность, твор-
чество, рефлексия – нет предметного соотнесения) 
необходим внутриличностный диалог/ полилог, осу-
ществляемый с помощью языка inner self (внутренне-
го самоотражения). 

«Диалог с совестью», «контроверзы общения», 
драматическое столкновение внутренних позиций 
(внутриличностный диалог, переживаемый как драма 
развития собственной судьбы) позволяют осущест-
влять ревизию накопленного теоретического и прак-
тического знания. Важнейший компонент такого диа-
лога – противоречие, коллизия, конфликт смысловых 
позиций, диспозиций, нравственных норм. В адаптив-
ной педагогике существует проблема (с нашей точки 
зрения – это псевдопроблема) соотношения разумных 
и неразумных потребностей-интенций в структу-
ре деятельности спортсмена-инвалида. Мы полага-
ем, что «разумных» и «неразумных» потребностей в 
деятельности, связанной с регуляцией психической 
напряжённости, эмоциональной неустойчивости, 
диссоциаций в системах психосоматики и писхомо-
торики, не существует. Например, при употреблении 
спортсменами разного рода допингов, – неразумными 
в данном случае являются не «психофизиологические 
потребности», а люди, удовлетворяющие данные по-
требности способами, не соответствующими социо-
культурным «интенциям–смыслам–целям» личности. 

11. «Передавать знания», тестировать умения 
или формировать способности мыслить и действо-
вать? Казалось бы, ответы на эти вопросы вполне оче-
видны. Однако, знания не «передаются» – передаётся 
только та или иная информация. Тестируются, как пра-
вило, результаты обучающих действий, а необходимо 
тестировать, прежде всего, «способности к обновле-
нию компетенций» (по Я.И.Кузьминову). Осваивают 
способы действий, но не менее важно формировать 
(развивать) способности рефлексивно мыслить, кон-
структивно действовать, осуществлять диагностику и 
экспертизу вырабатываемых и реализуемых решений. 
Но как? – с помощью методов апоретики. Данные 
методы относятся к методике постановки парадок-
сальных вопросов, рефлексивного поиска ответов на 
них, позволяющие обосновывать свою точку зрения 
(особенно когда обсуждение проблемы остаётся не-
завершённым, открыто «окно возможностей» для 
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дальнейшего обсуждения). Наивысший уровень со-
трудничества педагога со студентами/ спортсменами 
достигается в совместном поиске – когда ни педагог, 
ни ученик не знают «готового» решения. Отметим, что 
найти проблему значительно сложнее, чем её решить. 
Вместе с тем методы апоретики должны содержать те 
идеи (гипотезы, концептуальные положения, системы 
«априорного синтеза»), опираясь на которые студен-
ты/ специалисты могут и должны (с учётом новейших 
научных данных) вырабатывать, выстраивать свою 
собственную позицию при решении данных проблем.

Так, на способность «априорного синтеза» («синте-
тическом – изначальном – единстве многообразного», 
которое привносится в наше восприятие/ сознание/ 
воображение «a priori») указывали такие авторы, как 
И.Кант, К.Г.Юнг, представители вюрцбургской школы 
«психологии психологов». (Ср. у Л.Витгенштейна: «Мы 
можем предвидеть только то, что конструируем сами»). 
Отметим, однако, что данные высказывания специали-
стов не являются общепринятыми в современной пси-
хологии, ибо не позволяют дифференцировать отличия 
процессов восприятия и воображения. В обоих случаях 
результатом является образ, построенный по законам 
нашего сознания, а не в соответствии с объективными 
– в кантовском смысле – данными. Интересно, что ана-
лиз темы, изложенной в данном абзаце, осуществлён 
по типу методов апоретики. Он представляет опреде-
лённый теоретический (исторический) интерес, однако 
в задачи данной статьи, безусловно, не входит. 

В рамках данной статьи мы ограничиваемся лишь 
некоторыми методами апоретики. Представлена ав-
торская методика, где в самом тезаурусе конфликта 
смысловых позиций «заложены ответы» для вдумчи-
вого читателя – в соответствии с терминальными (тер-
мин М.Рокича) и профессиональными ценностями. 
(1). Что необходимо осуществлять в образовательных 

технологиях – «передавать нормативные знания» 
или «учить соображать», формировать «действия 
с заданными свойствами» или «дисциплину ума», 
«учить предмету» или «формировать профессио-
нальное мышление»? В своей деятельности соот-
ветствовать современным требованиям (принципам 
дидактики) или совершенствовать их – выдвигать 
инновации в технологиях и результатах?

(2). Что важнее в системе образовательного развития 
– осваивать алгоритмические предписания (обу-
чать «под заданные функции») или формировать 
умения (способности) разрабатывать алгоритмы 
(constructivism tenet), находить правильные реше-
ния или правильно мыслить? Изучать спортивную 
технику «впрок» или для конкретных действий (on-
the-job training)?

(3). Осуществлять планирование/ проектирование 
технологии обучения «на основе заданий», «про-
спективного зондирования» (метод модельных 
гипотез) или рефлексивного поиска программных 
средств решения задачи? Что преобладает в систе-
ме обучения – программный результат, творческий 
процесс или интенция на творчество (insight)? 
Известно, что задача оптимизации образования 

возникает лишь тогда, когда существует область воз-

можных (в том числе альтернативных) решений. 
Ценность методов апоретики заключается в том, что 
педагог с помощью данного вида вопросов задаёт/ 
организует/ обозначает смысловое пространство воз-
можных решений – формулируется проблема со мно-
гими альтернативными ответами, предполагающая 
свободу выбора (выработки) способов её решения. 

12. Как осуществить переход от предметно ор-
ганизованной информации к профессиональным 
знаниям, сделать их средством деятельности и 
личностного развития? Осуществимость (как свой-
ство) и осуществление созидательного потенциала 
человека (как процесс) – важнейшие факторы обра-
зовательного развития студентов. В образовательных 
технологиях наряду с методами сквозной рациональ-
ной каузальности (последовательная цепь причин и 
следствий) и обобщённом формально-логическом 
мышлении (ряд последовательных суждений – по-
сылок и заключений) необходимо развивать способ-
ности к самообучению/ самообразованию/ само-
развитию. Следует иметь в виду, что деятельностно 
организованное сознание является автогенератив-
ной системой, то есть оно порождает и стимулиру-
ет собственное развитие (самодетерминацию) через 
социокультурную деятельность, в том числе через 
построение рефлексивно-смысловых (ментальных, 
перцептивных, телесно-двигательных) действий че-
ловека. Действие, несомненно, не только управляется 
субъектом, оно также собственного субъекта создаёт. 
«Движение, как и психика, самостроится и само-
развивается» (В.П.Зинченко, М.К.Мамардашвили). 
Психолого-педагогическое управление в системе об-
разования связано не только с «диалектикой позиций 
и диспозиций» (социальной и личностной перцепци-
ей), но и с механизмами социоментального развития 
личности – в частности, когнитивной самоатрибуци-
ей (от лат. attribuo – придаю, наделяю, «приписываю» 
себе определённые свойства), выработкой некоторой 
шкалы ценностей, «нравственных императивов», за-
дающих определённые схемы ориентации и норма-
тивы (критерии) деятельности. Самоидентификация 
личности во многом зависит от окружающих челове-
ка людей и межличностных аттракций (от франц. 
attraction – «притяжение» друг к другу, «близость» к 
партнёру). Часто то, что кажется нам «непосредствен-
ным знанием себя» в действительности есть результат 
процесса самоатрибуции – приписывания себе опре-
делённых свойств и качеств личности. «Рефлексивное 
зеркало самоатрибуции» (the looking-glass self) отра-
жает, как правило, диспозиции личности (индивиду-
альные особенности человека, влияющие на выбор 
способов его действий) и оценку ситуацию решаемой 
задачи (которая определяет основания для принятия 
решения). В диспозиционной концепции социального 
поведения личности (по В.А.Ядову) диспозиции (от 
лат. disposition – расположение) – «осознанные готов-
ности» личности к оценкам ситуации решаемых задач 
и «выработке решения» (способа действия), обуслов-
ленные системой её ценностно-смысловых ориента-
ций. Таким образом, личностное развитие во многом 
связано с методами социализации (как конструирова-
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ния реальности), в процессе которого человек сам тво-
рит свой предметный мир и самого себя, выстраивая 
взаимоотношения с другими людьми и присваивая их 
ценности и нормы, в результате чего трансформиру-
ется его собственная социокультурная и общебиоло-
гическая природа. 

Выводы. 
1. Процесс оздоровления человека следует рассматри-

вать не как совокупность лечебно-профилактических 
или коррекционных мер, а как методы его са-
моактуализации и самореализации, способы 
социально-личностной и телесно-двигательной 
амплификации – расширения и обогащения сферы 
проектно-двигательного и телесно-чувственного 
опыта студента/ спортсмена/ инвалида. Культура 
телесности, здоровье должны стать предметом 
проектирования и психического управления, а не 
просто коррекционного воздействия на наличное 
физическое состояние того или иного человека. 
Живое, одушевленное, осмысленное, выразитель-
ное «движение тела» как раз и выступает способом 
решения задач адаптивной и развивающей педаго-
гики. Высшими критериями и регулятивами такого 
движения служат универсальные ценности челове-
ческой культуры – общение, игра, язык, образ, вооб-
ражение [1, 2, 3]. Так, имагинативное воображение 
человека обеспечивает одушевление (и одухотво-
рение) его движений, развитие их осмысленности 
(смысловой организованности) и артпластической 
выразительности. Эти моменты как раз и упускают-
ся традиционной методикой «двигательной педаго-
гики».

2. Компоненты образа рефлексивного «Я» (отраже-
ние в сознании субъекта его собственных свойств и 
качеств) строятся, как правило, на основе следую-
щих методов организации психосферы личности: 
интериоризации – усвоения оценок других людей 
(особенно значимых других и референтных групп); 
социально-личностного сравнения – оценка сход-
ства и (или) отличия себя от других людей (в том 

числе внутригруппового сходства или межгруп-
пового различия); самоатрибуции (от лат. attribuo 
– придаю, наделяю) – приписывание себе опреде-
лённых свойств и их анализ для выяснения причин 
своего поведения. Отметим, что задачей деятельно-
сти специалиста в сфере обучающих и оздоравлива-
ющих технологий является не только гуманизация 
психосферы личности, но и методы и способы ра-
боты с людьми, в том числе имеющими нарушения 
высших психических функций, глубинных струк-
тур сознания, функциональных систем организма и 
опорно-двигательного аппарата [2, 3]. 

3. «Живое знание», как известно, не усваивается в 
ходе обучения (усваивается та или иная информа-
ция), а строится и производится – как строится и 
производится «живой образ» и «живое действие» 
[1]. Овладеть знанием можно только в предметно-
орудийной деятельности, пользуясь им как сред-
ством. В ходе обучения усваивается та или иная 
информация (целиком психический процесс), 
осваивается способ действия (в значительной мере 
внешне выраженный, практический вид деятельно-
сти), воспитывается художественно-эстетический 
вкус и артпластические способности. Двигатель-
ное действие как «естественно-научный объект» 
в театрализованных технологиях (методы артпла-
стики, артфехтования, имаготерапии) получает 
индивидуально-эмоциональную и эстетическую 
окраску [3]. В адаптивных образовательных тех-
нологиях необходимо формировать методы, по-
зволяющие преодолевать межпредметную разоб-
щённость, «размывающие» границы различных 
дисциплинарно-предметных знаний, разрабаты-
вать антропные принципы смысловой организа-
ции естественно-научных и гуманитарных знаний 
в единое социокультурное образовательное про-
странство. К сожалению, этот весьма актуальный 
для адаптивной физической культуры и вместе с 
тем чрезвычайно сложный вопрос пока ещё не по-
лучил разработку в специальной литературе [4, 5]. 
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Особливості артеріального тиску у студентів-спортсменів  

з різною спрямованістю тренувального процесу
Каленіченко О.В., Коваленко С.О., Токар С.І., Харченко Д.М.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Проводили вимірювання артері-
ального тиску (АТ) та показників 
гемодинаміки на 85 студентах: 
30 не спортсменах (група І), 27 
спортсменах силових видів (гру-
па ІІ) та 28 – видів спорту на ви-
тривалість (група ІІІ). З’ясовано, 
що у ІІ та ІІІ групах був вищий 
рівень систолічного та серед-
нього АТ, ніж у І групі. Існують 
відмінності у реактивності АТ на 
зміни положення тіла, розумове 
та фізичне навантаження між 
різними групами досліджуваних. 
Показано, що формування по-
мірної гіпертензії у ІІІ групі здій-
снюється за рахунок підвищен-
ня периферійного опору судин, 
а у ІІ – за рахунок збільшеного 
серцевого викиду.

Калениченко А.В., Коваленко С.А., То-
карь С.И., Харченко Д.Н. Особенности 
артериального давления у студентов-
спортсменов с различной направленно-
стью тренировочного процесса. Проводи-
ли измерение артериального давления (АД) 
и показателей гемодинамики на 85 студентах: 
30 не спортсменах (группа І), 27 спортсменах 
силовых видов (группа ІІ) и 28 – видов спорта 
на выносливость (группа ІІІ). Выяснено, что в 
ІІ и ІІІ группах был выше уровень систоличе-
ского и среднего АД, чем в І группе. Существу-
ют отличия в реактивности АД на изменения 
положения тела, умственную и физическую 
нагрузку между разными группами исследуе-
мых. Показано, что формирование умеренной 
гипертензии в ІІІ группе осуществляется за 
счет повышения периферического сопротив-
ления сосудов, а в ІІ – за счет увеличенного 
сердечного выброса.

Kalenichenko O.V., Kovalenko S.O., 
Tokar S. I., Harchenko D.N. Features 
of blood pressure in student-athletes 
from different directions of the training 
process. Performed blood pressure (BP) 
and hemodynamics of 85 students: 30 
non-athletes (group I), 27 athletes power 
enforcement types (group II) and 28 – 
endurance sports (group III). It was found 
that the second and third groups had 
higher systolic and mean arterial pressure 
than in the I group. There are differences 
in blood pressure reactivity to changes in 
body position, mental and physical activity 
among the various groups studied. It is 
shown that the formation of moderate 
hypertension in group III is carried out by 
increasing peripheral vascular resistance, 
and II – at the expense of increased 
cardiac output.
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Вступ.1

Відомо, що рівень артеріального тиску у людини 
є однією з гомеостатичних констант організму, котра 
підтримується за рахунок пристосувальних зрушень 
різних його систем. Відхилення цього показника 
від нормальних для популяції значень є вельми 
прогностичним для оцінки функціонування серцево-
судинної системи, наявності перед- та патологічних 
станів [10]. Питання про нормативи артеріального 
тиску не може вважатись остаточно вирішеним, тим 
більше, що ці нормативи можуть змінюватись і по-
винні періодично передивлятись [4]. Показано [4, 7], 
що заняття спортом, як і фізична праця, якщо вони не 
надмірні, сприяють зниженню артеріального тиску, 
котре не виходить за межі норми. Втім у багатьох до-
слідженнях виявлено підвищення артеріального тиску 
у спокої в значної частки обстежуваних спортсменів 
[3, 9, 11]. Нез’ясованим є те, які особливості артері-
ального тиску студентів-спортсменів, що поєднують 
навчання у ВНЗ з систематичним тренуванням на ви-
тривалість та силу.

Робота виконана у відповідності до планів науково-
дослідної роботи інституту фізичної культури, спорту 
та здоров’я Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, а також у межах держ-
бюджетної теми Міністерства освіти і науки України 
„Індивідуальні особливості реакцій систем організ-
му здорових людей на різноманітні навантаження” 
(№ держреєстрації 0109U002549).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити рівень артеріального тиску 

у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тре-
нувального процесу в спокої та при навантаженнях, а 
також проаналізувати механізми його формування.
© Каленіченко О.В., Коваленко С.О., Токар С.І.,  
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Вимірювання проведені на 85 чоловіках віком від 
18 до 24 років, студентах вузів м. Черкаси. Серед них 
до І групи входило 30 осіб, що не займались регуляр-
ними фізичними тренуваннями, до ІІ групи – 27 осіб 
з переважним розвитком сили (пауерліфтери), а до ІІІ 
– 28 осіб, які займались видами спорту з переважним 
розвитком витривалості (веслярі на байдарках та ка-
ное, веслярі-академісти, бігуни-легкоатлети на довгі 
дистанції та спортсмени-орієнтувальники).

Вимірювання здійснювали в умовах наближених 
до стану основного обміну. Реєстрували сигнали 
імпедансної трансторакальної реограми, 
електрокардіограми від підсилювача РА5-01(Київський 
науково-дослідний інститут радіовимірювальної 
апаратури), визначали систолічний (АТс) та 
діастолічний (АТд) артеріальний тиск аускультативним 
методом Короткова тонометром ВР AG1-10 (Microlife 
AG, Switzerland) у спокої лежачи, при ортопробі, 
розумовому навантаженні у режимі зворотного 
зв’язку [6], фізичному навантаженні на велоергометрі 
ТХ-1 (HKS, Germany) потужністю 1 Вт на кілограм 
ваги тіла.

Рівень середнього артеріального тиску (АТсер) 
розраховували за формулою Хікема, загального 
периферійного опору судин – за модифікованою 
формулою Хагена-Пуазейля, серцевий викид за 
формулою W.G. Kubicek [2], рівень кровонаповнення 
органів грудної клітки (КН) за формулою Н.Р.Палеєва, 
І.М.Каєвіцера [8]. Тривалість інтервалу R-R (т-R-R), 
фаз напруження (т-Напр) та вигнання (т-Вигн) 
знаходили за загальноприйнятими підходами.

Проводили статистичну обробку фактичного 
матеріалу з визначенням середніх значень показників 
та їх помилки. Вірогідність відмінностей між групами 
досліджуваних оцінювали за t-критерієм Стьюдента.
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Результати дослідження.
Середні значення артеріального тиску у групах до-

сліджуваних в спокої лежачі характеризувались наступ-
ним (табл. 1). У спортсменів як ІІ так і ІІІ груп рівень АТс 
був вірогідно вищим, ніж у студентів-неспортсменів. У 
ІІ групі 26% осіб мали значення цього показника біль-
ше ніж 130 мм рт ст та 11% нижче ніж 120 мм рт ст, у 
ІІ – відповідно 33% та 11%. У І групі 40% студентів 
мали систолічний артеріальний тиск нижче 120 мм рт 
ст.  Значення АТс вище ніж 140 мм рт ст та нижче 110 
мм рт ст у досліджуваних не реєструвались.

Діастолічний артеріальний тиск за цих умов між 
групами не відрізнявся. Потрібно відмітити, що се-
редні значення АТд були досить високими у порівнян-
ні з нормативними за рахунок значної кількості осіб з 
його підвищенням більше 80 мм рт ст у І групі – 33%, 
ІІ- 52% та ІІІ – 37%. Середній артеріальний тиск за-
кономірно був вищим у студентів-спортсменів у по-
рівнянні з особами контрольної групи.

Таким чином у студентів-спортсменів спостеріга-
ється помірний рівень підвищення артеріального тис-
ку у найбільшій мірі виражений у змінах систолічно-
го тиску. Це може може бути проявами погіршення їх 
функціонального стану, особливо в умовах дії як тре-
нувальних так і навчальних навантажень. За даними 
В.М.Ільїна та ін. [5] показано, що у 23,8 % обстежува-
них спортсменів спостерігаються ознаки поточного, а 
у 9,5% – хронічного стомлення.

При ортопробі описані вище відмінності у рівнях 
артеріального тиску між студентами-спортсменами та 
особами контрольної групи зберігаються. У ІІ групі 
рівень АТд стає вірогідно вищим, ніж у І, що обумов-

люється більшим його приростом на зміну положен-
ня тіла (відповідно 8,96±1,37% та 6,03±1,17%). При 
розумовому навантаженні у неспортсменів суттєво 
зростають АТс, АТд, АТсер (відповідно на 7,84±0,90%, 
6,90±1,51% та 7,21±0,97%), а у спортсменів не зміню-
ються у порівнянні з вихідним станом. Тому рівні АТд 
та АТсер у ІІІ групі стають нижчими, ніж у І групі, а 
інші відмінності нівелюються. Реактивність тиску на 
фізичне навантаження була найменшою у ІІІ групі, 
хоча структура відмінностей його показників між гру-
пами не змінюються від умов спокою.

Отже, існують певні відмінності у реактивності 
артеріального тиску на зміни положення тіла, розумо-
ве та фізичне навантаження у студентів-спортсменів 
як між групами з різною спрямованістю тренуваль-
них навантажень, так і в порівнянні з студентами-
неспортсменами.

Важливим є з’ясування не тільки кількісних та 
якісних особливостей змін артеріального тиску під 
впливом занять спортивною діяльністю в умовах 
навчання у ВНЗ, але і у поясненні механізмів цих 
зрушень. Для цього проводили аналіз тривалості 
серцевого циклу, його фазової структури, основних 
показників гемодинаміки при цьому (табл. 2). У спо-
кої лежачи спортсмени ІІІ групи мали вищі значен-
ня т-R-R, ЗПО, нижчий ХОК, ніж особи як І, так і ІІ 
груп. Згідно закону Хагена-Пуазейля більш високий 
у порівнянні з неспортсменами рівень артеріального 
тиску у них обумовлюється більшим периферійним 
опором судин. На думку В.В.Васильєвої [1], важка 
фізична робота призводить до підвищення тонусу 
скелетних м’язів, що згідно уявленням про моторно-

Таблиця 1
Рівні артеріального тиску у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувальних навантажень 

Показники
Групи досліджуваних

І (n=30) ІІ (n=27) ІІІ (n=28)
Спокій лежачи

АТс, мм рт ст 117,83±1,24 127,96±1,54* 127,04±1,89*
АТд, мм рт ст 80,17±1,43 82,22±1,17 81,30±1,05

АТсер, мм рт ст 92,72±1,24 97,47±1,19* 96,54±1,07*
Ортопроба

АТс, мм рт ст 123,62±1,47 129,44±1,61* 127,20±1,66*
АТд, мм рт ст 83,18±1,33 89,44±1,40* 87,60±0,96

АТсер, мм рт ст 96,59±1,09 102,78±1,39* 100,80±1,00*
Розумове навантаження

АТс, мм рт ст 127,24±1,37 125,21±1,72 124,00±2,10
АТд, мм рт ст 85,52±1,67 82,71±1,31 80,80±1,07*

АТсер, мм рт ст 99,43±1,45 96,88±1,27 95,20±1,25*
Фізичне навантаження

АТс, мм рт ст 133,16±1,96 146,30±1,64* 145,42±1,93*
АТд, мм рт ст 85,26±1,69 89,35±1,76* 88,33±1,03*

АТсер, мм рт ст 101,23±1,42 108,33±1,55* 107,36±1,08*
Примітка. * – р<0,05 у порівнянні з контрольною групою.
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Таблиця 2

Показники гемодинаміки у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувальних навантажень 

Показники
Групи досліджуваних

І (n=30) ІІ (n=27) ІІІ  (n=28)
Спокій лежачи

т-R-R, мс 912±16,9 936±27,0 1066±35,1*
т-Напр, мс 110,08±2,15 111,86±2,84 115,42±3,84
т-Вигн, мс 305,42±2,95 302,84±3,49 306,70±6,05

КН, у.о. 24,77±0,86 28,50±0,85* 24,37±0,87
ХОК, мл/хв 5063±241,6 5409±214,7 4409±252,4*

ЗПО, дін·см-1·с-5 1532±53,3 1501±54,7 1843±89,4*
Ортопроба

т-R-R, мс 725±16,9 743±15,4 884±27,8*
т-Напр 126,73±3,54 136,42±2,14* 146,16±2,06*
т-Вигн 246,19±3,26 245,64±3,36 256,32±4,16*
КН, у.о. 22,66±0,80 25,51±0,76* 21,99±0,79

ХОК, мл/хв 3661±127,2 3901±139,0 3284±146,6
ЗПО, дін·см-1·с-5 2206±76,1 2183±83,8 2474±91,3*

Розумове навантаження
т-R-R, мс 835±22,1 854±19,4 987±34,1*

т-Напр 119,12±3,26 126,32±2,36* 135,14±2,43*
т-Вигн 277,66±4,18 274,56±4,22 278,00±6,89
КН, у.о. 22,75±0,87 26,17±0,77 21,78±0,84*

ХОК, мл/хв 3659±173,8 3583±142,0 3014±196,5*
ЗПО, дін·см-1·с-5 2270±75,5 2142±127,9 2709±147,0*

Фізичне навантаження
т-R-R, мс 575±9,3 591±10,1 667±15,2

т-Напр 72,33±2,04 89,03±2,04* 96,74±3,48*
т-Вигн 263,72±4,55 248,21±4,15* 252,01±5,33*
КН, у.о. 22,42±0,79 26,16±0,80* 22,34±0,78

ХОК, мл/хв 6612±251,8 6536±254,3 5894±427,1*
ЗПО, дін·см-1·с-5 1324±70,4 1388±64,6 1542±102,4*

вісцеральні зв’язки повинно викликати рефлекторне 
збільшення тонусу гладеньких м’язів судинних стінок 
та сприяти підвищенню кров’яного тиску.

У пауерліфтерів формування більш високого рівня 
артеріального тиску може обумовлюватись більшим 
рівнем серцевого викиду у них. Підвищення ХОК у 
них може виникати за механізмом Франка-Старлінга 
внаслідок більш значного рівня кровонаповнення ле-
генів. Збільшення вмісту крові у легенях є пристосу-
вальним фактором до виконання фізичних наванта-
жень в умовах натужування. Разом з цим підвищення 
ЗПО у ІІ групі не спостерігається. 

Більш високий рівень АТсер у студентів-спортсменів 
приводить до зрушень у фазовій структурі серцевого 
циклу. Так у них більша тривалість фази напруження 
та її відношення до фази вигнання.

Отже, формування рівня артеріального тиску у 
студентів-спортсменів проходить за різними механіз-
мами в залежності від спрямованості тренувального 
процесу.

Висновки
Помірний рівень артеріальної гіпертензії, що 1. 
спостерігається у студентів-спортсменів зумов-
лений в основному за рахунок підвищеного рівня 
систолічного артеріального тиску.

Існують відмінності у реактивності артеріального ти-2. 
ску на зміну положення тіла, розумове та фізичне на-
вантаження між групами досліджуваних студентів.

Формування помірної гіпертензії у студентів видів 3. 
спорту на витривалість здійснюється за рахунок 
в основному підвищеного периферійного опору 
судин, а у студентів пауерліфтерів – за рахунок 
збільшеного рівня серцевого викиду. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються у 
проведенні вимірювань артеріального тиску та показ-
ників гемодинаміки у студентів-спортсменів в різних 
періодах річного циклу тренувань.
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Система восстановления работоспособности спортсменов  

в игровых видах спорта с помощью индивидуального 
применения лекарственных растений

Козина Ж. Л., Горчанюк Ю.А., Защук С.Г.
Харьковский национальный педагогический университет им.Г.С. Сковороды 

Харьковская государственная академия физической культуры 
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Аннотации:
Рассмотрены направления оптими-
зации работы адаптивных систем 
организма. В исследовании приняли 
участие 43 спортсмена. Определя-
лось содержание кортизола, инсули-
на и β-эндорфинов в крови. Показаны 
причины травматизма спортсменов. 
Отмечается, что по мере повышения 
ростовых показателей спортсменов 
увеличивается количество и тяжесть 
травм. Установлено, что основными 
причинами травматизма является 
наличие противоречия между сниже-
нием функциональных возможностей 
и повышением требований игры. 
Рекомендовано применение сборов 
лекарственных растений согласно ин-
дивидуальным особенностям функци-
онального и психофизиологического 
состояния спортсменов. Предложены 
рекомендации по нормализации ра-
боты адаптивных систем организма. 

Козіна Ж.Л., Горчанюк Ю.А., Защук С.Г. 
Система відновлення працездатності 
спортсменів в ігрових видах спорту за 
допомогою застосування лікарських 
рослин. Розглянуто напрямки оптимізації 
роботи адаптивних систем організму. У 
дослідженні взяли участь 43 спортсме-
на. Визначався зміст кортизолу, інсуліну 
й β-ендорфінов у крові. Показані причини 
травматизму спортсменів. Відзначається, 
що з підвищенням ростових показників 
спортсменів збільшується кількість і вага 
травм. Установлено, що основними причи-
нами травматизму є наявність протиріччя 
між зниженням функціональних можливо-
стей і підвищенням вимог гри. Рекомендо-
ване застосування зборів лікарських рослин 
згідно з індивідуальними особливостями 
функціонального й психофізіологічного 
стану спортсменів. Запропоновані 
рекомендації з нормалізації роботи адап-
тивних систем організму. 

Kozina Zh.L., Gorchaniuk Iu.A., 
Zashchuk S.G. System recovery 
from athletes in team sports 
with individual use of medicinal 
plants. We consider the direction of 
optimization of adaptive systems. In 
research was attended by 43 athletes. 
We determined the content of cortisol, 
insulin and β-endorphins in the blood. 
Showing cause injuries of athletes. It 
is noted that as the growth rates of 
athletes increases the number and 
severity of injuries. It is established 
that the main causes of injury is a 
conflict between reducing functionality 
and increasing requirements of the 
game. Recommended application 
fee of medicinal plants according to 
individual characteristics of functional 
and psycho-physiological condition of 
athletes. Recommendations on the 
normalization of the adaptive systems. 

Ключевые слова:
спорт, восстановление, лекарствен-
ные растения, индивидуализация, 
кортизол, инсулин.

спорт, відновлення, лікарські рослини, ін-
дивідуалізація, кортизол, інсулін.

sports, rehabilitation, medicinal plants, 
individualization, cortisol, insulin. 

Введение.1

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что современный процесс спортивной тренировки 
в игровых видах спорта требует максимального на-
пряжения деятельности организма спортсменов [2, 
3]. Процессы восстановления занимают центральное 
место в подготовке спортсменов-баскетболистов и 
требуют индивидуального применения эффективных 
и практичных методов, которые не вызовают побоч-
ных эффектов (Дубровский В.И., 1999). Именно та-
кими являются природные методы восстановления, 
которые используются с давних времен в практике 
народной медицины. Их соединение с эффективны-
ми тренировочными программами отвечает требо-
ваниям современного спорта, а экспериментальное 
подтверждение данного положения приобретает осо-
бую актуальность как для современного спорта, так 
и для спорта будущего. 

Применение лекарственных растений в оздорови-
тельной и спортивной практике очень часто предпо-
чтительней применения синтетических лекарствен-
ных препаратов, поскольку не вызывает побочных 
эффектов [1, 2, 5]. Травы ближе по своему химическо-
му составу к другим живым организмам, в том числе – 
и к человеку, и поэтому лучше усваиваются по сравне-
нию с синтетическими лекарственными препаратами. 
Кроме того, большинство синтетических препаратов 
представляют собой выделенные из лекарственных 
растений активные вещества [1, 2, 5].
© Козина Ж. Л., Горчанюк Ю.А., Защук С.Г., 2011

Как отмечают специалисты в области фитотерапии 
[1, 2, 5], эффективность применения лекарственных 
растений связана с тем, что они действуют целостно, 
поскольку содержат единый комплекс биологически 
активных веществ, в которых одни вещества органи-
чески связаны с другими, действуют совместно друг 
с другом.

Осуществить подобный эффект синтетическим 
путем гораздо сложнее. Поэтому лечение лекарствен-
ными растениями было и остается эффективным 
средством восстановления и сохранения здоровья и 
работоспособности.

В настоящее время для лечения различных заболе-
ваний и восстановления работоспособности спортсме-
нов лекарственные растения подбираются на основе 
химического состава. Однако при этом наибольшую 
сложность представляет взаимосочетание различных 
трав, поскольку одни вещества в лекарственных рас-
тениях могут как усиливать, так и тормозить действие 
других [5]. Поэтому, несмотря на развитие фитотера-
пии и биохимии растений, лечение и восстановление 
работоспособности с помощью лекарственных расте-
ний остается большей частью искусством, чем наукой, 
обучение которому требует многих лет практики под 
непосредственным руководством специалиста.

В этой связи методы подбора лекарственных рас-
тений в настоящее время сложно поддаются научному 
обоснованию. В настоящее время с помощью научных 
методов исследования происходит обобщение, анализ 
опыта многовековой народной медицины относитель-
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но применения лекарственных растений [1, 2, 5, 6], 
однако будущее – за слиянием научного анализа и ис-
кусства народной медицины.

Особую сложность представляет собой индивиду-
альный подбор лекарственных растений, поскольку 
одни и те же травы могут по-разному проявлять свое 
действие при их употреблении разными людьми. По-
этому индивидуализация применения лекарственных 
растений остается приоритетом интуитивного знания 
отдельных специалистов.

 Для того, что бы интуитивные знания народной 
медицины нашли свое продолжение, необходимо их 
выведение на научную основу, а задачей науки явля-
ется постижение основ народных традиций. 

В этой связи в работе предпринята попытка соеди-
нения научных знаний и искусства народной медици-
ны для формулирования принципов индивидуального 
подбора лекарственных растений.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины по 
теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивиду-
ализации учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов в игровых видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сформулировать систему восста-

новления работоспособности спортсменов в игровых 
видах спорта путем индивидуального применения ле-
карственных растений.

Методы исследования: теоретический анализ на-
учных данных, методы функциональной диагностики, 
биохимические методы исследования, метод матема-
тического анализа сердечного ритма, метод ортопро-
бы, методы педагогического тестирования, методы 
математической статистики

Результаты исследования.
На основе системного подхода, анализа литератур-

ных данных и личного опыта автора [3, 4] были сфор-
мулированы принципы индивидуального применения 
лекарственных растений:

Изучение причин ухудшения состояния здоровья 1. 
или снижения работоспособности и подбор ле-
карственных растений, способствующих устра-
нению этих причин.

Учет «совместимости» растений и человека на 2. 
основе свойств растений и особенностей психо-
физиологической организации человека.

Учет особенностей территориальной совместимо-3. 
сти растений.

В первой серии проведенных исследований при-
няли участие 21 баскетболистка – игроки команды 
«БК-ХАИ», из которых 10 спортсменок составили 
экспериментальную группу, 11 – контрольную. В экс-
периментальной группе применялась разработанная 
система восстановления работоспособности с помо-
щью применения лекарственных растений. 

Как показано в наших предыдущих исследовани-
ях (Козина Ж.Л., 2001-2005), статистический анализ 
случаев травматизма у спортсменов-игровиков, в 
частности, у баскетболисток, свидетельствует о том, 

что количество и тяжесть травм разные у спортсме-
нок разного амплуа. Так, за один из сезонов в сборной 
команде ХНПУ и команде БК-ХАИ зарегистрирова-
ны следующие травмы: на 3-х центровых игроков 
команды: 1 закрытый внутрисуставной перелом го-
леностопного сустава, 6 случаев растяжений связок 
голеностопного сустава, артроз коленного сустава; на 
10 крайних нападающим: 1 случай перелома лучевой 
кости, 1 случай травмы копчика и крестца, 1 случай 
травмы мениска, 2 случая растяжения связок голено-
стопного сустава, на 6 защитников – 1 случай хрони-
ческого артроза коленного сустава (случаи травм су-
ставов пальцев рук не фиксировались). 

Таким образом, можно сделать вывод, что количе-
ство и тяжесть травм наибольшие у центровых, затем 
идут крайние нападающие, и, наконец, защитники. 
Причины такого распределения случаев травматизма 
связаны, по мнению ряда авторов, с более высоким 
положением центра тяжести в крайних нападающих и 
центровых в сравнении с защитниками, а также сни-
жением показателей физической подготовленности. 
Одна из причин повышения травматизма баскетболи-
сток по мере увеличения длины тела – в биомеханиче-
ских и физиологических особенностях высокорослых 
людей. 

 Кроме того, результаты исследования особенно-
стей работы сердечно-сосудистой системы показали, 
что одна из причин увеличения травматизма по мере 
увеличения длины тела спортсменок связана также 
с особенностями функциональной работоспособно-
сти спортсменок, а также – особенностями работы 
сердечно-сосудистой системы. 

Полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости индивидуального подхода к дозированию 
нагрузок у игроков разного игрового амплуа. Особо-
го внимания и осторожности требуют высокорослые 
игроки в связи с их меньшей работоспособностью и 
в этой связи – с увеличенной склонностью к перетре-
нировке (Козина Ж.Л., Слюсарев В.Ф., Волков Є.П. 
2001-2003), и, следовательно, к травмам. 

Функциональные возможности баскетболисток по 
мере увеличения весоростовых показателей падают. 
Требования же, предъявляемые игрой в функциональ-
ной подготовке игроков, наоборот, растут по мере по-
вышения ростовесовых показателей. Так, центровые, 
играя главным образом, под щитом, пробегают за игру 
больше, чем крайние нападающие и защитники. Отсю-
да следует вывод, что по мере повышения длины тела 
спортсменок, их режим работы на тренировках и со-
ревнованиях все больше приближается к индивидуаль-
ному максимуму. Как известно [2], травмы возникают 
в основном при нагрузках, близких к максимальным. 
Поэтому повышенный травматизм центровых и край-
них нападающих игроков можно объяснить существу-
ющим противоречием между снижением функциональ-
ных возможностей и повышением требований игры к 
спортсменов по мере повышения их длины тела. 

При исследовании ортостатических реакций ба-
скетболисток (Козина Ж.Л., 2005) было обнаружено, 
что многие спортсменок неадекватно реагируют на 
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изменение положения тела. Так, у 4 из 21 баскетболи-
сток к проведению эксперимента было выявлено сни-
жение нижнее АД при переходе из горизонтального 
положения в вертикальное, из них – 2 случая ортоста-
тического коллапса. Следует заметить, что именно в 
этих спортсменок чаще возникают случаи травматиз-
ма. У некоторых спортсменок данное снижение было 
настолько сильным, что возникал обморочное со-
стояние, так называемый ортостатический коллапс. В 
литературе отмечается, что ортостатический коллапс 
сравнительно редко бывает у людей, занимающихся 
физической культурой и спортом. отмечается, однако, 
что у людей высокого роста и астенического телос-
ложения ортостатический коллапс – довольно частое 
явление. Поскольку большинство баскетболисток 
имеют высокий рост и астеническое телосложение, то 
явление ортостатического коллапса (другое название 
– гравитационный шок) для них вполне объяснимо. 
При беседе со спортсменками, у которых были выяв-
лены неадекватные реакции на ортостатическую про-
бу, было выяснено, что у них ортостатический кол-
лапс бывает достаточно часто при резких переходах 
из положения сидя или лежа в положение стоя. 

После 6-недельного применения мумие с лекар-
ственными растениями (Козина Ж.Л., 2003, 2005) у 
баскетболисток со склонностью к ортостатическому 
коллапсу данные нарушения значительно уменьши-
лись. Явление ортостатического коллапса исчезли со-
всем, остались только явления снижения нижнего АД. 
Данные улучшения произошли за счет повышения 
ЧСС на 34, 2% по сравнению с данными до проведе-
ния эксперимента, что свидетельствует о повышении 
компенсаторных механизмов ортостатической гипо-
тонии и благоприятном влиянии употребления мумие 
с лекарственными растениями [3, 4]. Данная методика 
может служить также мерой профилактики травма-
тизма в спортивных играх.

Результаты определения сердечного ритма в по-
кое у баскетболисток показали, что у всех обсле-
дуемых спортсменок показатели сердечного ритма 
свидетельствуют о преимущественном активности 
парасимпатической вегетативной нервной системы. 
Анализируя полученные данные, можно заключить, 
что баскетболистки по сравнению с баскетболиста-
ми [3] в состоянии покоя имеют более выраженные 
проявления деятельности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы, которые еще более 
повышаются при повышении уровня тренированно-
сти. Как известно [2], переход из состояния покоя в 
состояние физической деятельности сопровождается 
повышением деятельности симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Поэтому можно за-
ключить, что для предотвращения явлений недоста-
точной включенности симпатической нервной систе-
мы и связанной с этим недостаточной готовностью 
опорно-двигательного аппарата к физической рабо-
те [2, 3] спортсменкам по сравнению с мужчинами-
баскетболистами нужно больше внимания уделять 
разминке, что и будет мерой профилактики травма-
тизма. 

Применяемая методика восстановления после 
травм опорно-двигательного аппарата баскетболи-
сток достаточно эффективной, доступной, удобной 
в использовании и простой в освоении. Контроль 
интенсивности воздействия при массаже и нагрузки 
при занятиях ЛФК по субъективным ощущениям по-
зволяет индивидуализировать процесс лечения и тем 
самым избежать негативных побочных явлений, часто 
возникающих при массаже и занятиях ЛФК, особенно 
на начальных стадиях восстановления. 

Во второй серии исследований [4] приняли уча-
стие 43 спортсмена – представителей игровых видов 
спорта. У всех обследуемых спортсменов наблюда-
лось снижение работоспособности и эффективности 
соревновательной деятельности. Для определения 
индивидуальных составов растений мы выявили осо-
бенности каждого спортсмена на основе показателей 
вегетативного баланса и концентрации инсулина и 
кортизола в крови. Исследование проводилось под 
наблюдением врача. Анализ крови для регистрации 
уровня адаптационных возможностей спортсменов 
проводился на базе института мед. радиологии города 
Харькова, показатели вегетативного баланса опреде-
ляли в лаборатории спортивной физиологии ХНПУ 
им.Г.С. Сковороды. 

Результаты факторного анализа исследуемых по-
казателей свидетельствуют о том, что все измеряемые 
величины разбиваются на два фактора (табл. 1, рис. 
1). 

В первый фактор, который составил 50, 22%, вош-
ли показатели индекса напряжения, амплитуда моды, 
концентрации кортизола с высоким положительным 
коэффициентом корреляции и показатели вариацион-
ного размаха и моды длительности RR-интервалов с 
отрицательным коэффициентом корреляции, что ха-
рактеризует активность симпатического отдела нерв-
ной системы. Во второй фактор, который составил 37, 
34% от суммарной дисперсии, вошли показатели кон-
центрации инсулина, вариационного размаха и моды 
длительности RR-интервалов с высоким положитель-
ным коэффициентом взаимосвязи, что характеризует 
активность парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы (табл. 1). 

У обследуемых спортсменов была выявлена ин-
дивидуальная факторная структура активности адап-
тивных систем организма. И поэтому все испытуемые 
были разделены на три группы по индивидуальным 
особенностям функционирования адаптивных си-
стем.

Образовавшиеся группы испытуемых различались 
по содержанию кортизола, инсулина и β-эндорфина в 
крови и показателям вегетативного баланса. Одна из 
групп оказалась с высоким содержанием кортизола 
(500-650 нмоль/л), она была обозначена как группа 1 
и оценивалась как группа со слишком высокой актив-
ностью адаптивных систем, связанным с каким-либо 
стрессом; группа с низким содержанием кортизола 
(220-350 нмоль/л), она была обозначена как группа 2 
и оценивалась как группа с подавленностью адаптив-
ных систем в связи с переутомлением или авитами-
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нозом; остальные испытуемые вошли в группу 3, со 
средней концентрацией кортизола.

Следует отметить, что у испытуемых с высоким 
содержанием кортизола одновременно отмечалось 
низкое содержание инсулина, и, напротив, у испы-
туемых с низким содержанием кортизола отмечалось 
высокое содержание инсулина. У испытуемых с вы-
соким содержанием кортизола и низким содержанием 
инсулина одновременно отмечалась повышенная ак-
тивность симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы.

У испытуемых с высоким содержанием инсулина 
и низким содержанием кортизола отмечалась повы-
шенная активность парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы. Полученные данные под-
тверждают известный факт об отражении активности 
симпатического отдела нервной системы уровнем 
концентрации кортизола, и отображением активности 
парасимпатического отдела нервной системы, уров-
нем концентрации инсулина. Уровень концентрации 
β-эндорфина является отражением активности ре-
гуляторных механизмов работы адаптивных систем 
организма, наиболее высокий уровень концентрации 
β-эндорфинов был обнаружен в группах, где показа-
тели концентрации кортизола и инсулина достоверно 
отличались от средних величин.

Таким образом, снижение работоспособности и 
эффективности соревновательной деятельности у раз-
ных спортсменов определялось разными причинами, 
и при определении составов трав был применен пер-
вый принцип индивидуального подбора лекарствен-
ных растений.

Испытуемые каждой из трех образовавшихся 
групп были разделены на контрольные и эксперимен-
тальные (табл. 2). 

Экспериментальные группы тренировались с при-
менением индивидуальных средств восстановления 
работоспособности, в контрольных группах разрабо-
танная методика не применялась. Исследование дли-
лось 4 месяца. Лекарственные сборы применялись че-
тырьмя циклами по 21 дню с перерывами по 7 дней.

Для спортсменов, у которых преобладала актив-
ность симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, было рекомендовано применение средств 
восстановления работоспособности седативного ха-
рактера. Для этого применялся лекарственный сбор 
следующего состава: мята перечная, вероника лекар-
ственная, душица обыкновенная, боярышник кроваво-
красный, донник лекарственный, липа сердцевидная, 
чабрец ползучий, мать-и-мачеха. 

Для спортсменов, у которых преобладала актив-
ность парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы с признаками истощения адаптивных 
систем, было рекомендовано применение средств вос-
становления работоспособности нейтрального или 
тонизирующего характера. Для этого применялся ле-
карственный сбор следующего состава: зверобой про-
дырявленный, полынь обыкновенная, золотой корень 
(родиола розовая), крапива двудомная. 

Для спортсменов с нормальным вегетативным ба-

лансом рекомендовались сборы лекарственных расте-
ний нейтрального характера относительно активиза-
ции разных отделов вегетативной нервной системы.

Учитывались также и индивидуальные предпочте-
ния растений спортсменами согласно составленным 
описаниям психофизиологических свойств растений. 
Травяные сборы принимались в виде настоя по 250 мг 
в сутки.

Лекарственные растения применялись в сочетании 
с мумие – сильнейшим стимулятором регенеративных 
процессов в организме [1, 6].

Одним из центральных методов разработанной 
системы реабилитации в баскетболе был модифици-
рованный метод аутогенной тренировки. Приводим 
образец сеанса [4, 5, 8].

Закройте глаза. Слушайте мои слова и следуйте 
за ними. Вы плывете по большому-большому океану. 
Вы – маленькая капелька в бесконечном пространстве 
воды, и вместе с тем – огромное море. Вы растворяе-
тесь в его водах глубже и глубже. Вы полностью еди-
ны с океаном и со всей Вселенной. Этот океан – Ваша 
жизнь, и одно из его течений – спорт. Вы едины с 
Вашими партнерами и соперниками, быстро реаги-
руете на все их мысли и движения. Вам полностью 
подвластен мяч. Вы точно выполняете все броски из 
любых положений и в любых физических и психиче-
ских состояниях…

В качестве методик интегрального воздействия 
на восстановительные процессы и кинестетическую 
чувствительность применялась также пассивная и ак-
тивная форма песочной живописи – нового вида ис-
кусства, комплексно воздействующего на человека.

Результаты исследования показали, что разрабо-
танная система индивидуализации применения при-
родных средств восстановления спортсменов является 
модулятором активности адаптивных и регуляторных 
систем организма, о чем свидетельствует разное изме-
нение показателей концентрации кортизола, инсулина 
и β-эндорфина в крови у спортсменов контрольных и 
экспериментальных групп.

В первой экспериментальной группе наблюдалось 
достоверное снижение концентрации кортизола (р<0, 
001), достоверное повышение концентрации инсули-
на (р<0, 001) и достоверное повышение концентрации 
β-эндорфина (р<0, 05) [4].

В первой контрольной группе снижение концен-
трации кортизола оказалось не настолько выражен-
ным, как в экспериментальной (р<0, 05), повышение 
инсулина оказалось недостоверным, и повышение 
β-эндорфина менее выраженным по сравнению с экс-
периментальной группой.

Во вторых экспериментальных группах, напротив, 
отмечалось достоверное повышение концентрации 
кортизола (р<0, 001) и снижение концентрации инсу-
лина (р<0, 05).

Так, во второй экспериментальной группе повыше-
ние кортизола было достоверным при р<0, 001, а в кон-
трольной группе – при р<0, 05, снижение инсулина во 
второй экспериментальной группе было достоверным 
при р<0, 05, в то время как в контрольной группе дан-



63

2011

11

ное изменение оказалось недостоверным. Повышение 
концентрации β-эндорфина во второй контрольной и 
второй экспериментальный группах оказалось досто-
верным при р<0, 05, хотя в экспериментальной группе 
данное изменение выражено больше. 

В третьей экспериментальный, так же, как и в тре-
тьей контрольной группах изменение концентрации 
кортизола оказалось недостоверным (рис. 2), что мож-
но объяснить исходным значением его концентрации, 
близким к средним значениям нормы и отсутствием 
необходимости в подобном изменении. 

Таким образом, применение разработанных 
принципов индивидуального приема лекарственных 
растений оказало модулятивное действие на адап-
тивные системы организма спортсменов, вызвав ин-
дивидуально необходимые изменения функциональ-
ного состояния.

Выводы.
Количество и тяжесть травм увеличиваются по 

мере повышения ростовых показателей спортсменов. 
В качестве причин повышения травматизма по мере 
увеличения ростовых показателей баскетболисток 
можно отметить следующие: снижение показателей 
физической подготовленности, связанное с биоме-
ханическими особенностями; наличие противоречия 
между снижением функциональных возможностей и 
повышением требований игры к спортсменов по мере 
повышения их ростов показателей; ортостатическая 
гипотония спортсменов высокого роста и астениче-
ского телосложения; особенности деятельности веге-
тативной нервной системы. 

Разработанная система восстановления работо-
способности спортсменов в игровых видах спорта с 
помощью индивидуального подбора лекарственных 
растений позволяют найти оптимальные составы трав 
согласно индивидуальным особенностям функцио-

Таблица 1 
Результаты факторного анализа показателей концентрации кортизола и инсулина  
в крови и вегетативного баланса у представителей игровых видов спорта (n=26)

Показатели
Компоненты (Факторы)

Симпатический отдел н/с Парасимпатический  
отдел н/с

Индекс напряжения (ИН), у.е. 0, 99
Амплитуда моды RR-интервалов, % 0, 92
Концентрация кортизола нмоль/л 0, 60 -0, 44
Концентрация инсулина, пмоль/л 0, 99
Вариационный размах RR-интервалов, с -0, 63 0, 72
Мода RR-интервалов, с -0, 66 0, 69

Таблица 2
Распределение испытуемых на группы в результате кластерного анализа показателей  

сердечного ритма и концентрации инсулина и кортизола в крови

Группа Исходные данные Экспериментальное воз-
действие Результат эксперимента

1 контрольная
Высокая концентрация 
кортизола и низкая концен-
трация инсулина в крови, 
высокая активность симпа-
тического отдела н/с

Обычный тренировочный 
процесс

Эффект аналогично экспери-
ментальной группы, однако 
значительно менее выражен

1 экспериментальная Нетрадиционные методы 
восстановления

Снижение концентрации кор-
тизола, повышение концентра-

ции инсулина в крови

2 контрольная Низкая концентрация кор-
тизола и высокая концен-
трация инсулина в крови, 
низкая активность парасим-
патического отдела н/с

Обычный тренировочный 
процесс

Эффект аналогично экспери-
ментальной группы, однако 
значительно менее выражен

2 экспериментальная Нетрадиционные методы 
восстановления

Снижение концентрации инсу-
лина, повышение концентра-

ции кортизола в крови

3 контрольная Средняя концентрация кор-
тизола и средняя концен-
трация инсулина в крови, 
средняя активность симпа-
тического отдела н/с

Обычный тренировочный 
процесс

Эффект аналогично экспери-
ментальной группы, однако 
значительно менее выражен

3 экспериментальная Нетрадиционные методы 
восстановления

Концентрация гормонов в кро-
ви практически без изменений
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нального и психофизиологического состояния спор-
тсменов.

 Индивидуальный подход при выборе сборов ле-
карственных растений способствует оптимизации 
работы адаптивных систем организма спортсменов, 
о чем свидетельствует нормализация показателей ве-

гетативного баланса, а также концентрации в крови 
кортизола, инсулина и β-эндорфинов в эксперимен-
тальных группах. 

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается разработка средств восстановления работо-
способности на основе разработанной системы в дру-
гих видах спорта.
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функціональний стан нервово-м’язової системи  

у спортсменів гирьового спорту за різних типів погоди
Кульчицький З.Й.

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Анотації:
Розглянуто показники максималь-
ного темпу рухів кисті ведучої 
руки у спортсменів. У дослідженні 
приймали участь 16 спортсменів 
(III розряд) та 16 спортсменів (II 
розряд), чоловіки віком 19-22 роки. 
Дослідження проводили при погод-
них умовах I та III типів. Встановле-
но, що зміни погодних умов викли-
кали відхилення: функціонального 
стану рухового аналізатора, сили 
процесів збудження й рухливості 
головних нервових процесів у корі 
головного мозку. Зазначено, що 
зміни погодних умов супровод-
жувалися зниженням частоти та 
витривалості рухів кисті ведучої 
руки. Рекомендовано вплив погоди 
на організм спортсменів врахову-
вати у корегуванні ступеня наван-
тажень при проведенні тренувань, 
у профілактиці спортивного трав-
матизму і захворюваності.

Кульчицкий З.И. Функциональное состоя-
ние нервно-мышечной системы у спор-
тсменов гиревого спорта при разных 
типах погоды. Рассмотрены показатели 
максимального темпа движений кисти ве-
дущей руки у спортсменов. В исследовании 
принимали участие 16 спортсменов (III раз-
ряд) и 16 спортсменов (II разряд), мужчины 
в возрасте 19-22 года. Исследования прово-
дились при погодных условиях I и III типов. 
Установлено, что изменения погодных усло-
вий вызвали отклонения: функционального 
состояния двигательного анализатора, силы 
процессов возбуждения и подвижности глав-
ных нервных процессов в коре головного 
мозга. Отмечается, что изменения погодных 
условий сопровождались снижением часто-
ты и выносливости движений кисти ведущей 
руки. Рекомендуется влияние погоды на 
организм спортсменов учитывать в коррек-
тировке степени нагрузок при проведении 
тренировок, в профилактике спортивного 
травматизма и заболеваемости.

Kulthickiy Z.I. The functional state of 
the neuromuscular system in athletes 
weightlifting at different types of 
weather. Considered indicators of the 
maximum rate of the brush leading hand 
in athletes. The study involved 16 athletes 
(III level) and 16 athletes (II level), men 
aged 19-22 years. The studies were 
conducted in weather conditions, types 
I and III. It is established that changes 
in weather conditions have caused the 
variations: the functional state of the 
motor analyzer, strength of excitation and 
mobility of the main nervous processes 
in the cerebral cortex. It is noted that 
changes in weather conditions were 
accompanied by reduced frequency of 
hand movements and endurance leading 
hand. It is recommended to take into 
account the effects of weather to adjust 
the degree of stress during training in the 
prevention of sports injuries and illness.

Ключові слова:
функціональний стан, нервово-
м’язова система, спортсмени, ги-
рьовий спорт, погода.

функциональное состояние, нервно-
мышечная система, спортсмены, гиревой 
спорт, погода.

functional status, neuromuscular system, 
athletes, weight-lifting, weather.

Вступ.1

У гирьовому спорті, як і у інших видах спорту, 
об’єктом тренувальних процесів є людина з усією 
складністю функцій її організму, психіки та взаємодії 
її з оточуючим середовищем. Тому ефективність 
занять гирьовим спортом багато в чому залежить від 
ступеня відповідності використаних засобів і методів 
тренування індивідуальним особливостям кожного 
спортсмена, умовам навколишнього природного 
середовища (погоди, клімату).

Відомо, що успішна підготовка сучасних спортс-
менів є наслідком підвищення адаптаційних можли-
востей їх організму в різний умовах тренувань [1]. 
Тому, уміле врахування впливу погоди на організм 
спортсменів підсилить ефект спортивного тренуван-
ня, призведе до встановлення ними високих і стабіль-
них результатів, які є інтегральним показником розви-
тку різних функцій організму, динаміки адаптаційних 
процесів і взагалі здоров’я [2].

З огляду на зазначений стан проблеми, актуаль-
ність роботи зумовлена необхідністю проведення до-
сліджень для детального вивчення психофізіологічних 
функцій, а саме, сили нервових процесів у спортсме-
нів гирьовиків при зміні погодних умов. Актуальність 
цього дослідження полягає і в тому, що саме в пізнан-
ні закономірностей реагування організму спортсме-
нів на зміну погоди лежить шлях до вдосконалення 
існуючих практичних рекомендацій щодо тренувань, 
профілактики спортивного травматизму.

Дослідження впливу погоди на тренований орга-
нізм виконі в межах науково-дослідної тематики ка-
федри фізичного виховання і спорту Тернопільського 
© Кульчицький З.Й., 2011

національного технічного університету ім. Івана Пу-
люя ”Залежність психічного стану, фізичного розви-
тку і системи кровообігу від метеофакторів і фізичних 
навантажень”.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи. 
Мета роботи полягає у встановленні функціо-

нального стану нервово-м’язової системи, сили не-
рвових процесів у гирьовиків 3-го та 2-го спортивних 
розрядів при погодних умовах (метеорологічних ситу-
аціях) І і ІІІ типів.

Матеріали та методи досліджень. Силу нерво-
вих процесів у гирьовиків встановлювали за допомо-
гою розробленої нами діагностичної комп’ютерної 
тест-програми ”Теппінг-тест – 2005”, свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір № 14005. Даний 
тест грунтується на визначенні змін максимального 
темпу рухів кисті ведучої руки [3] та характеризує 
лабільність нервово-м’язової системи, а також силу 
процесу збудження й рухомість основних нервових 
процесів в корі головного мозку [3, 4, 5].

Перед тестуванням програма автоматично вста-
новлювала дату дослідження та робила запит про тип 
погоди і паспортні дані, які ми вносили у відповідні 
віконця: ”Тип погоди”, ”Прізвище”, ”Ім’я” та ”Вік” 
досліджуваного.

Після натиску кнопки меню “Пуск” чи клавіши 
(Enter) подавався звуковий сигнал, почувши який, 
обстежувані, протягом 40 секунд, якомога часто 
натискали клавішу ”Enter”. Кількість (частота) 
натискань на клавішу ”Enter” за кожен із чотирьох 
проміжків часу (по 10 секунд) відображався у 
відповідних віконцях програми («00–10», «10–20», 
«20–30», «30–40»). Після закінчення тестування 
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у віконці меню «00–40» з’являлося повідомлення 
про загальну кількість натискань (за всі 40 секунд). 
Результати тестування автоматично зберігалися в 
реєстрі файла даних ”Resultat.txt”.

Оцінювали функціональний стан нервово-м’язової 
системи за частотою рухів руки. Продуктивність 
рухів руки в межах 260-230 за 40 секунд оцінювали як 
відмінну, 229-200 – як добру, 199-170 – як задовільну 
[3].

За кількістю рухів кисті руки за кожен із чотирьох 
проміжків часу (по 10 секунд) ми будували криву, яка 
відображала силу та рухомість нервових процесів. 
Стабільність показника кількості рухів кисті руки від 
віконця до віконця, чи його прогресивне збільшен-
ня дає інформацію про добрий функціональний стан 
нервово-м’язової системи. Зменшення кількості рухів 
кисті руки у кожному наступному віконці свідчить 
про слабкість сили збудження й рухомості основних 
нервових процесів [4, 5].

Порівнювали зміни кількості м’язових рухів у 
спортсменів гирьовиків 3-го та 2-го спортивних роз-
рядів при метеорологічних ситуаціях І і ІІІ типів.

Результати дослідження.
Вивчаючи силу нервових процесів у гирьови-

ків 3-го спортивного розряду за різних медико-
метеорологічних ситуацій ми отримали наступні ре-
зультати.

Так, при погоді І типу загальна кількість зареєстро-
ваних нами рухів кисті руки у гирьовиків 3-го розряду 
становила (253,00 ± 2,27). А, при погоді ІІІ типу у цієї 
тестованої групи спортсменів загальна кількість рухів 
кисті руки достовірно зменшилась (Р < 0,05) і дорів-
нювала (243,60 ± 2,10) (рис. 1).

Вивчаючи отримані дані тестування гирьовиків 
3-го спортивного розряду, ми виявили, що при метео-
рологічній ситуації І типу кількість рухів їх ведучої 
руки у першому часовому відрізку (0-10 с) станови-
ла (69,36 ± 0,72); за другий період часу (10-20 с) вона 
складала (63,89 ± 0,74); за третій проміжок часу (20-30 
с) ми реєстрували (60,82 ± 0,64) рухів та за четвертий 
часовий період (30-40 с) кількість рухів кисті руки 
була – (58,93 ± 0,61). А, при метеорологічній ситуації 
ІІІ типу, у цієї групи спортсменів, середня кількість 
рухів відповідної руки у першому віконці програми, 
у часовому відрізку (0-10 с) становила (67,21 ± 0,68); 
за другий період часу (10-20 с) вона складала (61,57 ± 
0,77); у третьому проміжку часу (20-30 с) ми реєстру-
вали (58,57 ± 0,66) рухів та у четвертому періоді (30-
40 с) кількість рухів кисті руки була – (56,25 ± 0,59) 
(рис. 2).

Аналізуючи отриманий нами низхідний тип кри-
вих рухів руки при метеоумовах І і ІІІ типів (рис. 3) 
свідчить про недостатню стійкість нервово-м’язової 
системи у гирьовиків 3-го розряду. Але, як свідчать 
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Рис. 1. Загальна кількість рухів кисті руки (за 40 секунд) у 16-ти гирьовиків 3-го розряду  
при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів

Рис. 2. Кількість рухів кисті ведучої руки у 16-ти гирьовиків 3-го розряду  
при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів
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Рис. 3. Загальна кількість рухів кисті руки (за 40 секунд) у 16-ти гирьовиків  
2-го розряду при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів

Рис. 4. Кількість рухів кисті руки у 16-ти гирьовиків 2-го розряду  
при метеорологічних ситуаціях І та ІІІ типів
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результати, у цієї обстежуваної групи спортсменів 
при метеорологічній ситуації ІІІ типу, порівнюючи 
з метеоумовами І типу, достовірно зменшилась кіль-
кість рухів у кожному з відповідних відрізків часу.

Так, середня кількість рухів кисті руки реєстрова-
них у першому віконці програми, проміжок часу (0-10 
с) при метеоситуації ІІІ типу статистично достовірно 
(Р < 0,05) була менша, ніж кількість рухів за відповід-
ний проміжок часу при метеоситуації І типу; середня 
кількість рухів кисті руки за другий відрізок часу (10-
20 с) при метеоситуації ІІІ типу зменшилась (Р < 0,05), 
у порівнянні з кількістю рухів руки при метеоситуації 
І типу; середня кількість рухів кисті руки зафіксова-
них у третьому віконці комп’ютерної програми, про-
міжок часу (20-30 с) при погоді ІІІ типу зменшилась 
(Р < 0,05), по відношенню до кількості реєстрованих 
скорочень аналогічного віконця при погоді І типу; 
кількість м’язових рухів зафіксованих у четвертому 
віконці, період часу (30-40 с) при погоді ІІІ типу була 
менша (Р < 0,05), у порівнянні з даними відповідного 
віконечка при погоді І типу.

Отже, у гирьовиків 3-го розряду зміни погодних 
умов викликали суттєві відхилення функціонального 
стану рухового аналізатора, сили процесів збуджен-
ня й рухливості головних нервових процесів у корі 
головного мозку, що супроводжувалися зниженням 
частоти та витривалості рухів ведучої руки.

При дослідженні швидкості м’язових рухів руки 
у гирьовиків 2-го розряду при метеоситуаціях І та ІІІ 
типів ми отримали наступні результати.

У гирьовиків 2-го спортивного розряду в умовах 
метеорологічної ситуації І типу загальна величина за-
реєстрованих нами рухів кисті ведучої руки у часово-
му відрізку (0-40 с) становила (258,50 ± 2,37).

В умовах погіршення погоди, а саме при метео-
ситуації ІІІ типу, у порівнянні з метеоумовами І типу 
середня кількість рухів кисті відповідної руки досто-
вірно зменшилась (Р < 0,05) і дорівнювала (249,10 ± 
2,26) (рис. 3).

При метеорологічній ситуації І типу у групи ги-
рьовиків 2-го розряду середня кількість рухів кисті 
ведучої руки у першому часовому відрізку (0-10 с) 
становила (69,56 ± 0,67); за другий період часу (10-
20 с) вона складала (65,36 ± 0,65); за третій проміжок 
часу (20-30 с) ми зареєстрували (62,88 ± 0,65) рухи 
руки та за четвертий часовий період (30-40 с) – (60,68 
± 0,75) (рис. 5).

За метеоумов ІІІ типу (рис. 4) середня кількість 
рухів відповідної руки у першому віконці, часовому 
відрізку (0-10 с) становила (67,48 ± 0,67); за другий 
період часу (10-20 с) вона складала (63,28 ± 0,73); 
за третій проміжок часу (20-30 с) ми зареєстрували 
(60,28 ± 0,65) рухів руки та за четвертий часовий пері-
од (30-40 с) – (58,04 ± 0,70). 



68

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Аналізуючи (рис. 4), отриманий нами низхідний тип 
кривих, що відображають частоту рухів руки у гирьо-
виків 2-го спортивного розряду вказує на недостатню 
стійкість нервово-м’язової системи, як при метеоумовах 
І, так і ІІІ типу. Але, аналізуючи результати досліджен-
ня ми встановили, що при метеорологічній ситуації ІІІ 
типу, у порівнянні з метеоумовами І типу, у цієї обсте-
жуваної групи гирьовиків достовірно зменшилась кіль-
кість рухів кисті руки у кожному з відповідних відрізків 
часу (віконцях програми). Так, середня арифметична 
кількість рухів кисті руки у першому віконці за проміж-
ок часу (0-10 с) при метеоситуації ІІІ типу статистично 
достовірно була менша (Р < 0,05), ніж кількість рухів 
руки у відповідному віконці при метеоситуації І типу; 
кількість рухів у другому віконці, проміжок часу (10-20 
с) при метеоситуації ІІІ типу зменшилась (Р < 0,05), у по-
рівнянні з кількістю рухів руки відповідного віконця при 
метеоситуації І типу; кількість рухів кисті зафіксованих 
у третьому віконці програми, відрізок часу (20-30 с) при 
метеоситуації ІІІ типу зменшилась (Р < 0,05), по відно-
шенню до кількісті рухів реєстрованих в аналогічному 
віконці при метеоситуації І типу; кількість рухів зафік-
сованих у четвертому віконці, проміжоку часу (30-40 с) 
при погоді ІІІ типу була менша (Р < 0,05), у порівнянні з 
даними відповідного віконечка при погоді І типу.

Таким чином, у плавців 2-го спортивного розряду 
зміни погодних умов викликали відхилення функці-
онального стану рухового аналізатора, що супрово-
джувалися зниженням частоти та витривалості рухів 
ведучої руки.

Дані Теппінг-тесту у гирьовиків при різних метео-
ситуаціях були отримані вперше і аналізуючи їх, ми 
дотримувалися існуючих сучасних знань про психо-
фізіологічні основи швидкодії людини.

Вважається, що частота рухів, в основному, зале-
жить від частоти імпульсів, що посилаються з мото-
нейронів, тобто лабільності нервових центрів [3, 5, 
6]. Тому, на нашу думку, зниження частоти рухів кис-
ті руки у всіх досліджуваних групах гирьовиків при 
метеоситуації ІІІ типу, у порівнянні з І типом, можна 
пояснити зменшенням частоти та сили імпульсів, що є 
результатом переважання гальмівного процесу в корі 
головного мозку. 

Крім цього, при значному зниженні температури 
повітря, може відбутися також подразнення м’язів 
(глибоке охолодження) [1, 2, 5], що імовірно знизить 
і лабільність самих м’язів, а саме здатність м’язової 
тканини відповідати збудженням на кожний нервовий 
імпульс.

Висновки:
Отже, зміна погоди істотно впливає функціональ-

ний стан нервово-м’язової системи спортсменів, що 
характеризуються зниженням показників швидкості 
та витривалості (темпу) рухів кисті руки у всіх групах 
гирьовиків, незалежно від їх спортивного розряду.

Вплив погоди на організм спортсменів слід вра-
ховувати у корегуванні ступеня навантажень при 
проведенні тренувань, у профілактиці спортивного 
травматизму і захворюваності, у проведенні відбору 
метеорезистентних гирьовиків до змагань різних рів-
нів та у прогнозуванні їх спортивних результатів.

Перспективу організації подальших досліджень 
вбачаємо в вивченні впливу зміни погоди на основні 
показники психофізіологічного стану спортсменів 
за допомогою розроблених нами комп’ютерних про-
грамм, а також у розробці критеріїв відбору метео-
стійких спортсменів до змагань.
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після гострих респіраторних захворювань
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Анотації:
Розглянуто результати впливу віднов-
них велоергометричних тренувань на 
функціональний стан і фізичну пра-
цездатність плавців. У експерименті 
приймали участь 34 спортсмена. Було  
застосовано велоергометричний тест 
Наваккі. Рекомендовано при заняттях 
на велоергометрі враховувати рівень 
індивідуальної толерантності до фі-
зичного навантаження. Про адекват-
ність фізичного навантаження судити 
за частотою серцевих скорочень та 
зовнішніми ознаками втоми, які не 
повинні свідчити про швидку втому. 
Зазначено, що заняття необхідно 
організовувати як додаткові до тре-
нувального процесу. Встановлено, 
що методика тренувального процесу 
спортсменів з врахуванням їх інди-
відуального рівня толерантності до 
фізичного навантаження достовірно 
покращує метаболічну адаптацію.

Курко Я.В. Особенности физической реа-
билитации спортсменов после острых 
респираторных заболеваний. Рассмотре-
ны результаты влияния восстановительных 
велоэргометрических тренировок на функ-
циональное состояние и физическую ра-
ботоспособность пловцов. В эксперименте 
принимали участие 34 спортсмена. Был при-
менен велоэргометрический тест Навакки. 
Рекомендовано при занятиях на велоэрго-
метре учитывать уровень индивидуальной 
толерантности к физической нагрузке. Об 
адекватности физической нагрузки необходи-
мо судить по частоте сердечных сокращений 
и внешним признакам утомления, которые 
не должны свидетельствовать о скорой уста-
лость. Отмечено, что занятия необходимо 
организовывать как дополнительные к трени-
ровочному процессу. Установлено, что мето-
дика тренировочного процесса спортсменов 
с учетом их индивидуального уровня толе-
рантности к физической нагрузке достоверно 
улучшает метаболическую адаптацию.

Kurko Ya.V. Features of the physical 
rehabilitation of athletes after acute 
respiratory infections. The results 
of the influence of reducing bicycle 
ergometric exercise on functional 
status and physical fitness swimmers. 
The experiment involved 34 athletes. 
Was used bicycle ergometric test 
Navakki. Recommended for classes 
on bicycle into account the level of 
individual exercise tolerance. On 
the adequacy of physical activity 
should be judged by the heart rate 
and external signs of fatigue, which 
should not testify about the imminent 
exhaustion. It was noted that training 
should be organized as an extra to 
the training process. It is established 
that the methodology of the training 
process of athletes based on their 
individual level of exercise tolerance 
significantly improves metabolic 
adaptation.

Ключові слова:
фізична реабілітація, спортсмени, 
гострі респіраторні захворювання.

физическая реабилитация, спортсмены, 
острые респираторные заболевания.

physical rehabilitation, sportsmen, 
acute respiratory diseases.

Вступ.1

Фізичні і емоційні навантаження, характерні для 
сучасного спорту вищих досягнень, є стресовим чин-
ником, і ставлять високі вимоги до організму спортс-
мена [1]. Правильна оцінка і лікарський контроль 
здоров'я функціонального стану організму спортс-
мена дозволяє запобігти негативному впливу зна-
чних фізичних навантажень і своєчасно виявити зрив 
адаптації [2]. Це особливо важливо для спортсменів, 
які приступили до тренувань після гострих респіра-
торних захворювань, оскільки тренування в період 
реконвалесценції, може бути причиною розвитку пе-
ретренування [2].

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) займають 
провідне місце серед захворювань спортсменів, осо-
бливо у плавців із-за специфіки цього виду спорту (вод-
не середовище, загальне і місцеве переохолодження).

Аналіз захворюваності плавців, які перебували на 
диспансерному обліку у Тернопільському обласному 
лікарсько-фізкультурному диспансері, показав, що у 
структурі їх захворюваності провідне місце займали 
ГРЗ. При цьому частота ГРЗ протягом року у спортс-
менів вищої кваліфікації була більшою у 1,5 рази ніж 
у плавців низької кваліфікації. 

Наші дані узгоджуються зі спостереженнями ін-
ших авторів [3], які доводять, що не тільки під час ГРЗ, 
але і ще протягом 10-14 днів після ГРЗ спостерігаєть-
ся зниження імунітету, унаслідок чого тренування на 
цьому фоні може стати небезпечним. Тому надзвичай-
но важливим є виявлення ГРЗ у спортсменів-плавців 
та їх повноцінне відновне лікування з обов'язковою 
забороною тренувань та змагань до повного виду-
жання, а також визначення навантажувального режи-
© Курко Я.В., 2011

му, який повинен бути адекватним функціональному 
стану спортсмена після клінічного видужання до по-
вної спортивної реабілітації. При цьому заслуговує на 
увагу сучасна методологія фізичної реабілітації з ура-
хуванням індивідуальної толерантності до фізичного 
навантаження, що в спорті вищих досягнень фактич-
но не вивчена[4].

На сьогоднішній день відомо застосування спосо-
бів фізичного тренування при реабілітації хворих, в 
фізичному вихованні та оздоровчій фізичній культурі, 
що включають проведення тренування на велоергоме-
трі, коли після попереднього діагностичного велоер-
гометричного тесту визначають поріг толерантності 
до фізичного навантаження, застосовують комбіна-
цію різних методів навантаження з відмінним тем-
пом та потужністю педалювання при тренуванні на 
велоергометрі, яке проводять із урахуванням порогу 
толерантності індивідуально [5, 6, 7]. Однак їх засто-
сування не було передбачено при реабілітації плавців 
після гострих респіраторних захворювань.

Дослідження впливу відновлюваних велоергоме-
тричних тренувань на функціональний стан і фізичну 
працездатність висококваліфікованих спортсменів-
плавців після перенесених ними простудних захворю-
вань виконано в межах науково-дослідної тематики ка-
федри фізичного виховання і спорту Тернопільського 
національного технічного університету ім. Івана Пу-
люя ”Залежність психічного стану, фізичного розви-
тку і системи кровообігу від фізичних навантажень”.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи науково обґрунтувати і розробити 

спосіб фізичного тренування при фізичній реабілітації 
висококваліфікованих плавців після ГРЗ, який містить 
тренування на велоергометрі з урахуванням індивіду-
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альної толерантності до фізичного навантаження, для 
прискорення фізичної і спортивної реабілітації.

Результати дослідження.
Спочатку у 26 спортсменів, які перенесли ГРЗ та вже 

допущені до тренувань, визначали рівень толерантнос-
ті до фізичного навантаження. Для цього застосовували 
велоергометричний тест Наваккі, починаючи з наванта-
ження 1 Вт/кг маси тіла і через кожні 2 хв збільшували 
на цю ж величину. В момент «відмови» від продовження 
тесту через втому реєстрували максимально досягнуту 
потужність і час її утримання (в межах 2 хв). При цьому 
слідкували за тим, щоб в період проведення тесту частота 
серцевих скорочень (ударів за хв) не перевищувала вели-
чину, розраховану за формулою: «220 – вік спортсмена», 
а артеріальний тиск – 240/120 мм рт.ст. Використовуючи 
електрокардіографію, орієнтувались на критерії порогу 
толерантності за загальноприйнятими рекомендаціями 
ВООЗ. Досягнутий таким чином рівень потужності на-
вантаження вважали порогом толерантності і наванта-
ження припиняли.

Заняття на велоергометрі з урахуванням рівня 
індивідуальної толерантності до фізичного наванта-
ження організували як додаткові до тренувального 
процесу з плавання, їх проводили щоденно, або через 
1–2 дні індивідуально всього 10-12 разів на курс за 
наступною схемою (табл. 1).

При повторному методі навантаження чергували з 
періодами для відпочинку, де застосовували динаміч-
ні дихальні вправи до достатньо повного відновлення, 
при інтервальному – навантаження виконували з вста-
новленими періодами для відпочинку, які поступово 
зменшували, при рівномірному – навантаження з від-
носно постійною інтенсивністю, при перемінному ме-
тоді – навантаження безперервне зі змінами інтенсив-
ності типу «фартлек», яке чергували з імітаційними 
вправами різних стилів плавання [5]. Співвідношення 
вдиху та видиху в підготовчій та заключній частинах 
3:4, в основній – 3:3, 3:2 обертів педалі велоергометра.

Про адекватність фізичного навантаження судили 
за частотою серцевих скорочень та зовнішніми ознака-
ми втоми, які не повинні свідчити про швидку втому.

Крім цього, за модифікованою формулою М. Кар-
вона рекомендували визначення меж «робочого» 
пульсу в воді:

РПВ=[(ЧСС пор – ЧСС сп) × N]:100+ЧСС сп – 17,

де: РПВ – «робочий» пульс у воді (уд./хв), 
ЧССпор. – частота серцевих скорочень порогова 

при велоергометрії (уд./хв), 
ЧССспок. – частота серцевих скорочень у стані 

спокою (уд./хв), 
N – задана величина інтенсивності навантаження 

(від 60 до 100%).
Досліджували фізичну працездатність, аеробну 

продуктивність та темпи спортивної реабілітації за 
розробленими нами критеріями.

Отримані результати підлягали статистичній об-
робці за t-критерієм Стьюдента. При Р <0,05 різницю 
вважали статистично достовірною.

Після курсу відновних велоергометричних трену-
вань висококваліфікованих плавців після ГРЗ (осно-
вна група, n=17) відзначені позитивні достовірні зміни. 
Зокрема, індекс Робінсона зменшився на 15,1 % і склав 
222,08 ± 3,58 ум. од. (р<0,01), показник загальної 
фізичної робото-спроможності збільшився на 16,9 % і 
склав 4,63 ± 0,03 Вт/кг (р<0,01), ват-пульсу збільшився 
на 17,8 % і досягав 1,59 ± 0,05 Вт/уд., максимального 
споживання кисню збільшився на 13,4 % і склав 59,17 ± 
0,62 мл/хв/кг (р<0,01). Через 5 хв після тесту показник 
частоти серцевих скорочень зменшився на     7,6 % і 
складав 90,39 ± 1,60 уд./хв (р<0,01), систолічного арте-
ріального тиску зменшився на 7,9 % і становив 114,02 ± 
1,33 мм рт.ст. (р<0,01). В протилежність цьому в контр-
ольній групі (n =17) усі показники в порівнянні з вихід-
ними даними достовірно не відрізнялися.

Суттєвим є те, що темпи фізичної реабілітації 
спортсменів основної групи, у порівнянні з контроль-
ною, були швидшими (табл. 2).

Приклад. Спортсмен Н., 23 років, кандидат в май-
стри спорту з плавання переніс ГРЗ, в період якого 7 
днів проводилося лікування за загальноприйнятою 
схемою і ще на 30 днів було рекомендовано обмежен-
ня фізичних навантажень.

В цей період спортсмен виконував лише ранкову 
гігієнічну гімнастику в щадному режимі і тренування 
з плавання не відвідував. Через 40 днів після виник-
нення захворювання і відновного лікування був допу-
щений лікарем до тренувань з плавання. Одночасно 
з тренуваннями з плавання додатково після діагнос-
тичної велоергометрі (порогове навантаження 280 Вт) 
проведено 10 відновних велоергометричних трену-
вань за вищенаведеною схемою. Це дозволило йому 

Таблиця 1
Схема відновних тренувань на велоергометрі

Режим тренування
Потужність навантаження в порівнянні з пороговою в різних частинах заняття

Підготовча частина Основна частина Заключна частина

Перший: (3-4вело- ергоме-
тричних тренування)

40-50 % повторним мето-
дом

70 % інтервальним мето-
дом

50-40 % повторним 
методом

Тривалість 3 рази по 2 хв 5 разів по 2 хв 2 рази по 2 хв
Темп педалювання 40 об/хв 60 об/хв 40 об/хв.
Другий: (7-8 вело- ергоме-
тричних тренувань) 60% рівномірним методом 70-80-70-80% перемінним 

методом
50% рівномірним ме-

тодом
Тривалість 3-4 хв 4 рази по 3 хв 3-4 хв
Темп 40 об/хв 60 об/хв 40 об/хв
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в більш короткий час відновити спеціальну фізичну 
працездатність як плавцю.

Наші дані узгоджуються зі спостереженнями ін-
ших авторів [5,6], які після ретельного проведення 
аналізу показників системи антиоксидантного захисту, 
рівня АТФ еритроцитів, що відображає стан системи 
фосфорилювання і клітинних запасів АТФ тканин, 
суб'єктивних відчуттів плавців, часу відновлення пуль-
су після контрольних тренувальних відрізків вважа-
ють, що методика тренувального процесу спортсменів 
з врахуванням їх індивідуального рівня толерантності 
до фізичного навантаження, що визначається шляхом 
діагностичної велоергометрії, достовірно покращує 
метаболічну адаптацію. В результаті чого спортсмени 
швидше відновили спортивну «форму» і були краще 
адаптовані до тренувальних навантажень.

Висновки.
1. Відновні велоергометричні тренування дозволяють 

покращити показники гемодинаміки, підвищити 
загальну фізичну працездатність та аеробну 
продуктивність організму висококваліфікованих 

плавців, які хворіли на гострі респіраторні захво-
рювання та пройшли медичну реабілітацію і були 
допущені до тренувань з плавання.

2. Запропонований спосіб фізичної реабілітації 
забезпечує зменшення строків спортивної реабілітації 
плавців після перенесених ГРЗ і дозволяє запобігти 
перенапруженням та перетренуванням планомірно і 
якісно підготуватись до змагань.

3. Отримані результати дають підстави рекомендува-
ти даний спосіб відновного фізичного тренування 
висококваліфікованих плавців після ГРЗ для впро-
вадження в практику.
Перспективу організації подальших досліджень 

вбачаємо в удосконаленні методики тренувального 
процесу висококваліфікованих плавців шляхом діа-
гностичної велоергометрії, з врахуванням їх індиві-
дуального рівня толерантності до фізичного наван-
таження для покращення адаптації серцево-судинної 
системи, зменшення термінів спортивної реабілітації 
після гострих респіраторних захворювань.

Таблиця 2
Темпи спортивної реабілітації висококваліфікованих плавців після ГРЗ (М ± m)

Ознаки спортивної
реабілітації

Основна група Контрольна група Статистичні показники
(n = 17) (n =17) t Р

Реабілітація до плавальних навантажень 
на швидкість, дні 7,І7±0,13 7,51 ±0,1 7 1,61 > 0,05

Реабілітація до плавальних навантажень 
на витривалість, дні 15,91 ±0,43 19,68 ±0,59 5,16 < 0,01

Повна готовність чи участь  
в змаганнях, дні 22,96 ±0,43 27,49 ± 0,59 6,68 < 0,01

Відновлення спортивних результатів, 
абс, Р ± m% 31 (68 ± 7%) 17 (36 ±7%) 3,24 < 0,01
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Аналіз послідовності навчання  
технічним прийомам юних футболістів 

Матяш В.В., Мітова О.О. 
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто питання технічної під-
готовки футболістів. Виявлено, що 
відсоток браку при виконанні техніч-
них елементів достатньо великий у 
футболістів різних вікових категорій. 
У дослідженні використані дані тесту-
вання з технічної підготовки 40 юних 
футболістів 10-11 років. Встановле-
но, що навчальні програми різних ав-
торів, крім французьких, пропонують 
вивчати кожний технічний прийом 
окремо в різній послідовності, деякі 
з них мають схожість та відміннос-
ті між собою. Розроблено методику 
послідовного навчання технічним 
прийомам футболістів на етапі по-
передньої базової підготовки харак-
теризується об’єднанням декількох 
прийомів, які найчастіше сполучено 
виконуються під час змагальної ді-
яльності футболістів, ефективність 
якої буде перевірено щляхом педаго-
гічного експерименту на наступному 
етапі дослідження. 

Матяш В.В., Митова Е.А. Анализ последо-
вательности обучения техническим при-
емам юных футболистов. Рассмотрен во-
прос технической подготовки футболистов. 
Выявлено, что процент брака при выпол-
нении технических элементов достаточно 
высокий у футболистов разных возрастных 
категорий. В исследовании использованы 
данные тестирования по технической под-
готовке 40 юных футболистов 10-11 лет. 
Выявлено, что учебные программы разных 
авторов, кроме французских, предлагают 
изучать каждый технический приём отдель-
но в разной последовательности, а некото-
рые из них имеют схожесть и отличия меж-
ду собой. Разработанная нами методика 
последовательного обучения техническим 
приёмам футболистов на этапе предвари-
тельной базовой подготовки характеризует-
ся объединением нескольких приемов, со-
четания которых чаще всего выполняются 
во время соревновательной деятельности, 
Эффективность методики будет провере-
но путем педагогического эксперимента на 
следующем этапе исследования. 

Matyas V.V., Mitova E.A. Sequence 
analysis of learning technical skills 
of young footballers. It is analysed 
the question of technical training 
for football players. Revealed that 
the percentage of defects when the 
technical elements of a high enough 
players in different age categories. The 
study used data from testing of technical 
training of 40 young football players 10-
11 years. It is revealed that the training 
programs of various authors, but the 
French are invited to examine each 
technique separately in different order, 
and some of them have similarities 
and differences between them. We 
developed the technique of sequential 
learning technical skills players during 
pre-basic training is characterized by a 
combination of several techniques, the 
combination of which often performed 
at the time of competitive activity. The 
effectiveness of methods will be tested 
by the pedagogical experiment in the 
next phase of the study.

Ключові слова:
футбол, техніка, тактика, методи-
ка, підготовка.

футбол, техника, тактика, методика, по-
дготовка.

football, technique, tactics, method, 
training.

Вступ.1

Технічна підготовленість – ступінь освоєння 
спортсменом системи рухів, що відповідає особливос-
тям даного виду спорту й спрямована на досягнення 
високих спортивних результатів. Технічну підготов-
леність не можна розглядати окремо, а варто пред-
ставляти як складову єдиного цілого, у якому технічні 
рішення тісно взаємозалежні з фізичними, психічни-
ми, тактичними можливостями спортсмена, а також 
конкретними умовами зовнішнього середовища, в 
якому виконується спортивна дія. Давно відомо, що 
чим більшою кількістю прийомів володіє спортсмен, 
тим у більшій мірі він підготовлений до розв'язання 
складних тактичних завдань, які виникають у процесі 
змагальної боротьби, тим ефективніше він може про-
тидіяти атакуючим діям суперника (С. Голомазов, Б.Г. 
Чирва [2]; С.М. Журід [4]; В.М. Шамардін [10]; Jozef 
Sneyers [11] та інші).

Технічна підготовка не може бути випадковою 
сукупністю різних тренувальних засобів. Важливо 
вибрати ті з них, які мають необхідний позитивний 
вплив на успішне оволодіння технікою гри на кожному 
з етапів багаторічної підготовки [1].

Недостатньо міцно засвоєні ігрові прийоми на етапі 
початкового навчання негативно впливають на подаль-
шу підготовку футболістів. Спроби форсувати період 
планомірної підготовки найчастіше призводять до того, 
що особи, які займаються футболом не опановують не-
обхідні навички, і це негативно відбивається на рівні їх 
майбутньої професійної підготовленості [2].

© Матяш В.В., Мітова О.О., 2011

Навчання технічним елементам в ДЮСШ розпо-
чинається з першого року навчання в групах початко-
вої підготовки з 6 років, але всі прийоми вивчаються 
окремо (Футбол, навчальна програма для ДЮСШ, 
2003). Вже у віці 10-11 років відбувається відбір най-
більш обдарованих та перспективних спортсменів у 
навчально-тренувальні групи, що відповідає етапу по-
передньої базової підготовки багаторічного тренуван-
ня футболістів. Тому саме на етапі попередьої базової 
підготовки велику увагу необхідно приділяти техніч-
ній підготовці, а саме навчанню технічним прийомам 
способом об’єднання подібних елементів у сполучен-
ня, що найчастіше виконуються під час змагальної ді-
яльності команд майстрів.

 Вдосконаленням технічної підготовленості юних 
футболістів займалося багато науковців [1, 3, 4, 10], 
але даних щодо вдосконалення послідовності погли-
бленого навчання технічним прийомам на етапі по-
передньої базової підготовки виявлено недостатньо, 
тому дана тема є актуальною.

Дослідження виконуються згідно Зведеного пла-
ну НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
і спорту за темою: 2.6 «Теоретико-методичні основи 
удосконалення тренувального процесу та змагаль-
ної діяльності в структурі багаторічної підготовки 
спортсменів». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: розробити методику послідов-

ного навчання технічним прийомам футболістів на 
етапі попередньої базової підготовки з урахуванням 
змагальної діяльності.
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Об`єкт дослідження: технічна підготовка юних 

футболістів 10-11 років. 
 Предмет дослідження: засоби й методи послідов-

ного навчання технічним прийомам футболістів на 
етапі попередньої базової підготовки.

На даному етапі роботи вирішувалися такі за-
вдання:

1. Визначити відсоток браку при виконанні 
техніко-тактичних дій у футболістів на різних етапах 
багаторічної підготовки під час змагальної діяльнос-
ті. 2. Визначити сполучення технічних елементів, що 
найчастіше виконуються під час гри у футбол. 3. Про-
аналізувати послідовність навчання технічним при-
йомам у навчальних програмах вітчизняних та іно-
земних авторів. 4. Розробити методику послідовного 
навчання технічним прийомам футболістів на етапі 
попередньої базової підготовки з урахуванням зма-
гальної діяльності. 

Для розв’язання поставлених завдань нами були 
використані наступні методи дослідження: аналіз і 
узагальнення науково-методичної літератури, педаго-
гічне спостереження за змагальною діяльністю фут-
болістів, педагогічне тестування, методи математич-
ної статистики. 

Організація дослідження. У констатуючому екпе-
рименті було проаналізовано 10 ігор команди другої 
ліги «Дніпро-2» (м.Дніпропетровськ) та 10 ігор ко-
манди ДЮСШ№2 (м.Дніпропетровськ). У педагогіч-
ному тестуванні прийняло участь 40 футболістів 10-
11 років. 

Результати дослідження. 
Аналіз літературних джерел й узагальнення прак-

тичного досвіду навчання техніці володіння м’ячем у 
футболі в ДЮСШ, СДЮШОР та в загальноосвітній 
школі на уроках фізичної культури свідчить, що мето-
дика, яка використовується є складною для засвоєння 
програмного матеріалу, якісної здачі нормативів, тобто 
недостатньо ефективною та потребує вдосконалення. 

 Для визначення ефективності виконання техніч-
них елементів ми спостерігали за футболістами ко-
манди другої ліги та команди «ДЮСШ№2» (15-16 ро-
ків). Результати ефективності всіх техніко-тактичних 
дій виконаних під час змагальної діяльності протягом 
десяти зіграних матчів в Чемпіонаті України свідчать, 
що загальний відсоток браку у футболістів команди 
другої ліги «Дніпро-2» є достатньо великим (23,5 %), 
а у команди «ДЮСШ№2» ще більш великий – 37,6 %. 
Нами було виявлено, що найчастіше помилки відбу-
вались під час сполучень таких технічних прийомів, 
як: ведення м'яча – передача, ведення м'яча – обведен-
ня – удар, ведення – зупинка м'яча, передача –зупинка 
м'яча – передача, передача – удар ногою, гра головою 
– удари головою, відбір м'яча – передача, обманні рухи 
(фінти) – удар ногою, обманні рухи (фінти) – переда-
ча, вкидання м'яча через бічну лінію. 

Також, для визначення рівня технічної підготовле-
ності юних футболістів 10-11 років, які займаються в 
ДЮСШ та в СДЮШОР нами було проведене тестуван-
ня, результати якого свідчать, що показники технічної 

підготовленості експериментальної та контрольної 
груп відповідали рівню «нижче норми» за програмою 
ДЮСШ за всіма тестами та не мали вірогідної різни-
ці між собою. Крім того виявлено, що зміст кожного 
тесту розкривав ступінь володіння одним технічним 
елементом, а не сполученням декількох елементів, що 
найчастіше виконуються під час гри. Педагогічне спо-
стереження за змагальною діяльністю та тестування 
футболістів на різних етапах багаторічної підготовки 
виявило незадовільний рівень технічної підготовле-
ності.

На наступному етапі нами було проаналізовано по-
слідовність навчання техніці футболу в українських та 
російських навчальних програмах для футболістів на 
етапах початкової та попередньої базової підготовки 
ДЮСШ, СДЮШОР та загальноосвітніх шкіл різних 
років видання. Крім того, було проаналізовано про-
грами різних європейських країн, таких як: Франція, 
Німеччина, Угорщина з метою виявлення подібності 
або різниці у послідовності навчання технічним еле-
ментам (табл.1). 

Так, в навчальних програмах 1995 та 2003 років 
запропоновано таку послідовність навчання: удари по 
м'ячу ногою, удари по м'ячу головою, зупинка м'яча, 
ведення м'яча, обманні рухи (фінти), відбір м'яча, 
вкидання м'яча через бічну лінію, техніка гри ворота-
ря. Ця послідовність повністю співпадає з авторами 
радянських часів (Н.М. Люкшинов, М.С. Полиш-
кис, Н.Е. Воробъёв, 1987) та з російським автором 
С.Андрєєвим (2003).

 Також помічено, що в українській програмі з фі-
зичної культури для загальноосвітньої школи авторів 
Ю.Васькова та І. Пашкова (2003) до аналогічної по-
слідовності навчання додається жонглювання м'ячем 
між вкиданням м'яча через бічну лінію та технікою гри 
воротаря.

Російськіий автор навчальної програми А. Кузне-
цов (2007) пропонує зовсім стислу послідовність: зу-
пинка м’яча й ведення м’яча, удари (ногою, головою, 
фінти, відбір м'яча. 

В європейських навчальних програмах ми ви-
явили такі відмінності у послідовності у порівнянні 
з українськими. Так, наприклад, німецькі автори П. 
Гриндлер, Х. Пальке, Х. Хеммо (1996) представляють 
послідовність навчання, яка відрізняється тільки тим, 
що за ударами по м'ячу ногою, пропонується вивчати 
прийом (зупинку) м'яча, а потім удари по м'ячу голо-
вою, а не навпаки.

Угорська послідовність навчання (Янош Палфан, 
1973) відрізняється тим, що ударам по м’ячу головою 
пропонується навчати не одразу після навчання уда-
рам ногою, а після оволодіння майже всіма елемен-
тами техніки (удари по м'ячу ногою, зупинка м'яча, 
ведення м'яча, обманні рухи (фінти), відбір м'яча, уда-
ри по м'ячу головою, техніка гри воротаря, вкидання 
м'яча через бічну лінію).

Такі автори, як: Чесно Жан Люк та Дюре Жерар 
(2002) рекомендують французьку послідовність на-
вчання техніці, яка характеризується поєднанням двох 
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або трьох елементів, переважно у сполученні з веден-
ням м'яча або обведенням (ведення м'яча, ведення 
м'яча – передача, ведення м'яча – обведення, ведення 
м'яча – удар, передача – прийом (зупинка) – передача, 
обведення – захист м'яча, обведення – виведення су-
перника з рівноваги, удар, гра головою, зупинка м'яча). 
При цьому, зупинка м'яча вивчається останньою, що, 
на нашу думку, є не зовсім логічним, тому що при ви-
конанні попередніх сполучень елементів, таких як, 
передача – прийом (зупинка) – передача, вже необхід-
но володіти вмінням зупиняти м’яч. 

Аналіз доступних нам програм свідчить про те, 
що існують розходження у послідовності навчання 
технічним прийомам у футболі. 

Процес навчання техніці футболу розпочинається 
ще в групах початкової підготовки, але на етапі попе-
редньої базової підготовки, коли з кращих та перспек-
тивних юних спортсменів з різних дитячих команд 
формуються навчально-тренувальні групи, тренери, 
в багатьох випадках, розпочинають знову з початку 
розучувати всі технічні елементи, намагаючись досяг-
нути єдиного стилю та якості виконання, акцентуючи 
увагу на деталях технічних прийомів та їх логічних 
сполученнях, що найчастіше виконуюься під час зма-
гальної діяльності. Тому, саме у віці 10-11 років вини-
кає необхідність впровадження методики послідовно-

го поглибленого навчання технічним прийомам.
Послідовність навчання в розробленій нами мето-

диці передбачає навчання прийомам не тільки окремо, 
але й з об’єднанням декількох прийомів, які найчасті-
ше сполучено виконуються під час гри (табл.2). Також 
для навчання кожному сполученню технічних елемен-
тів розроблено комплекси засобів, що включають в 
себе вправи та рухомі ігри, з акцентом на швидкість 
переходу від однієї дії до іншої.

На наступних етапах нашої роботи буде проведено 
педагогічний експеримент з метою визначення ефек-
тивності розробленої методики навчання технічним 
елементам футболістів 10-11 років.

Висновки 
Виявлено, що відсоток браку при виконанні тех-

нічних елементів достатньо великий у футболістів 
різних вікових категорій. 

Встановлено, що програми різних авторів, крім 
французьких, пропонують вивчати кожний технічний 
прийом окремо в різній послідовності, деякі з них ма-
ють схожість та відмінності між собою.

 Розроблена нами методика послідовного навчання 
технічним прийомам футболістів на етапі попередньої 
базової підготовки характеризується об’єднанням де-
кількох прийомів, які найчастіше сполучено викону-
ються під час змагальної діяльності футболістів. 

Таблиця 2
Порівняння послідовності навчання технічним прийомам для юних футболістів 10-11 років

Автори  Експериментальна послідовність Програма ДЮСШ

1. Ведення м'яча – передача Удари по м'ячу ногою

2. Ведення м'яча – обведення – удар Удари по м'ячу головою

3 Ведення – зупинка м'яча

4. Передача –зупинка м'яча – передача Зупинка м'яча

5. Удари ногою Ведення м'яча

5. Передача – удар ногою Обманні рухи (фінти)

6. Гра головою – удари головою Відбір м'яча

7. Відбір м'яча – передача Вкидання м'яча через бічну лінію

8. Обманні рухи (фінти) – передача

9. Обманні рухи (фінти) – удар ногою

10. Вкидання м'яча через бічну лінію



76

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Література
Бойченко С. Взаимосвязь ловкости с техническим мастерством 1. 
футболистов. Київ, Теория и методика физического воспитания 
и спорта, 2005, № 2, С. 3-5.
Голомазов С., Чирва Б. Причины технического брака. Методиче-2. 
ские разработки для слушателей ВШТ, Вып.7. Москва.: РГАФК, 
1998. – 51 с.
Дулібський А. В. Техніко-тактична підготовка юних футболістів. 3. 
– Київ, Науково-методичний (технічний) комітет Федерації фут-
болу України, 2001, С. 61-65.
Журід С.М. Удосконалення техніко-тактичної підготовки 4. 
футболістів 15-17 років з використанням комплексів трену-
вальних завдань: Автореф. дис. …канд. наук з фізичного вихо-
вання та спорту: 24.00.01. – Олімпійський і професійний спорт 
– Харківськ.держ.акад.- К., 2007. – 20с.
Максименко И. Контроль физической и технической подготов-5. 
ленности футболистов в спортивных секциях школ и ДЮСШ, 
Спортивний вісник Придніпров`я, Дніпропетровськ.: 2004., № 7, 
С. 17-20.
Монаков Г. В. Техническая подготовка футболистов, Москва, 6. 
Физкультура и спорт, 2000, С. 102 – 106.
Овраменко В.Г., Бабарико О.Є., Гончаренко В.І., Джус О.Н.. Фут-7. 
бол. Навчальна робоча для ДЮСШ та СДЮСШОР, Киев, 2003, 
103 с. 
Палфан Янош. Подготовка молодого футболиста. Москва, Физ-8. 
культура и спорт, 1973, 215с.
Чесно Жан Люк, Дюре Жерар. Обучение базовой технике. Спор-9. 
такадемпресс, 2002, 77с.

Шамардін В. М. Характеристика рухової та ігрової діяльності 10. 
футболістів. Спортивний вісник Придніпров`я. Дніпропетровськ: 
2007, № 1, С. 87-89.

Jozef Sneyers . Soccer training an annouale programmе. 2002, p., 11. 
Oxford: Meyer und Meyer, (UK), 312 p.

Информация об авторах:
Матяш Вадим Владимирович

elenamitova@mail.ru
Днепропетровский государственный институт физической культу-

ры и спорта
Набережная Победы 10, г.Днепропетровск, 49094, Украина.

Митова Елена Александровна 
elenamitova@mail.ru

Днепропетровский государственный институт физической культу-
ры и спорта

Набережная Победы 10, г.Днепропетровск, 49094, Украина. 
Поступила в редакцию 27.09.2011г.

References:
Bojchenko S. 1. Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia i sportu 
[Theory and methods of physical education and sport], 2005, vol.2, 
pp 3-5.
Golomazov S., Chirva B. 2. Prichiny tekhnicheskogo braka [Reasons 
for Technical marriage], Moscow, RSAPC Publ., 1998, 51 p.
Dulibs’kij A. V. 3. Tekhniko-taktichna pidgotovka iunikh futbolistiv 
[Technical and tactical training of young players], Kiev, 2001, pp. 
61-65.
Zhurid S.M. 4. Udoskonalennia tekhniko-taktichnoyi pidgotovki 
futbolistiv 15-17 rokiv z vikoristanniam kompleksiv trenuval’nikh 
zavdan’ [Improving technical and tactical training of players 15-17 
years with complex training tasks], Cand. Diss., Kiev, 2007, 20 p.
Maksimenko I. 5. Sportivnij visnik Pridniprov’ia [Dnipro sports 
bulletin], 2004, vol.7, pp. 17-20.
Monakov G. V. 6. Tekhnicheskaia podgotovka futbolistov [Technical 
training players], Moscow, Physical Culture and Sport, 2000, pp. 102 
– 106.
Ovramenko V.G., Babariko O.IE., Goncharenko V.I., Dzhus O.N. 7. 
Futbol [Football], Kiev, 2003, 103 p. 
Palfan Ianosh. 8. Podgotovka molodogo futbolista [Preparing young 
footballer], Moscow, Physical Culture and Sport, 1973, 215 p.
Chesno Zhan Liuk, Diure Zherar. 9. Obuchenie bazovoj tekhnike [Learn 
basic techniques] Moscow, Sports Academic Press,  2002, 77 p.

Shamardin V. M. 10. Sportivnij visnik Pridniprov’ia [Dnipro sports 
bulletin], 2007, vol.1, pp. 87-89.

Jozef Sneyers . 11. Soccer training an annouale programmе, Oxford, 
Meyer und Meyer, 2002, 312 p.

Information about the authors:
Matyas Vadim Vladimirovich

elenamitova@mail.ru
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport 

Quay Victory 10, Dnepropetrovsk, 49094, Ukraine.
Mitova Elena Aleksandrovna

elenamitova@mail.ru
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport 

Quay Victory 10, Dnepropetrovsk, 49094, Ukraine.
Came to edition 27.09.2009



77

2011

11
Інтенсивність та тривалість оздоровчого бігу  

за показниками індексу фізичного стану студентів
Михайлов Віталій1, Коростильова Юлія2, Михайлов Володимир3

Національний університет “Львівська політехніка”1 

Львівський державний університет фізичної культури2 

Навчально-спортивна база літніх видів спорту МОУ3

Анотації:
Розроблено методику визначення 
частоти серцевих скорочень і три-
валості оздоровчого бігу на основі 
лінійного взаємозв'язку останньо-
го з індексом фізичного стану сту-
дентів. У дослідженні прийняло 
участь 27 студентів у віці 20-21 
року. Встановлено їх індекс фізич-
ного стану за Царді (1,31÷2,76). 
Студентам рекомендується до-
тримуватись частоти серцевих 
скорочень навантаження 138÷148 
уд/хв в 30 хв. оздоровчому бігу. 
Використання множинної лінійної 
регресії дозволяє підвищити точ-
ність і швидкість визначення фі-
зичного навантаження як за час-
тотою серцевих скорочень, так і 
за тривалістю оздоровчого бігу.

Михайлов В.В., Коростылёва Ю. С., Михайлов 
В.В. Интенсивность и продолжительность 
оздоровительного бега по показателям ин-
декса физического состояния студентов. 
Разработана методика определения частоты 
сердечных сокращений и продолжительности 
оздоровительного бега на основе линейной вза-
имосвязи последнего с индексом физического 
состояния студентов. В исследовании приняло 
участие 27 студентов в возрасте 20-21 года. 
Установлено их индекс физического состояния 
по Царди (1,31÷2,76). Cтудентам рекомендуется 
соблюдать частоту сердечных сокращений на-
грузки 138÷148 уд/мин в 30 мин. оздоровитель-
ном беге. Использование множественной ли-
нейной регрессии позволяет повысить точность 
и скорость определения физической нагрузки 
как по частоте сердечных сокращений, так и по 
продолжительности оздоровительного бега.

Mykhaylov V.V., Korostylova Y. S., 
Mykhaylov V.V. Jogging intensity and 
duration according to the students’ 
index of physical condition. A new 
method of heart rate defining and 
jogging duration is developed. It is 
based on the linear interconnection 
of the latter with the students’ Index 
of Physical Condition. 27 students of 
20-21 years old have taken part in the 
study. Their Index of Physical Condition 
is set using Cardi method (1.31÷2.76). 
Students are recommended to observe 
heart rate load 138÷148 beats per 
min in 30 min. jogging. The accuracy 
and the speed of physical workload 
defining (both heart rate load and 
jogging duration) are improved using 
multiple linear regression.

Ключові слова:
студенти, оздоровчий біг, індекс 
фізичного стану, Царді.

студенты, оздоровительный бег, индекс фи-
зического состояния, Царди.

students, jogging, Index of Physical 
Condition, Cardi.

Вступ. 1

Важливою умовою успішності проведення 
масового оцінювання фізичної підготовленості 
населення є швидкість обробки первинних матеріалів. 
Така вимога до проведення тестування стимулює 
пошук способів полегшення виконання цього 
завдання. У фізичному вихованні різних верств 
населення, зокрема студентської молоді, результати 
у вправах, як правило, оцінюються за дискретними 
шкалами, укладеними за нормами, які мають 5 або 
7 градацій оцінок [5]. Такі шкали дають певну зруч-
ність у користуванні, оскільки спрощують визначення 
рівня підготовленості однієї особи або групи в одній 
або декількох вправах, дозволяють повести комплек-
сне оцінювання розвитку людини. Прикладами такого 
оцінювання є державні тести з фізичної підготовки, 
рівні функціональної економічності або фізичного 
стану людини тощо. Необхідно зауважити, що ви-
користання у дослідженнях рівнів підготовленості 
хоча і дає повну уяву в цілому, але при цьому знижує 
точність оцінювання можливостей окремої людини, 
оскільки такий підхід нівелює індивідуальні показни-
ки тестування. Крім того, певні питання періодично 
виникають щодо норм, які покладені в основу рівнів 
підготовленості, оскільки їх необхідно час від часу 
переглядати та уточнювати з урахуванням особливос-
тей контингенту та вимог сучасності [2]. З цієї точки 
зору застосування комп’ютерних технологій надає до-
даткові можливості у підвищенні точності та швидко-
сті отримання результатів дослідження, дозволяє, там 
де потрібно, замінити дискретні шкали на безперерв-
не оцінювання досягнень. Безперервні шкали дають 
більш точні результати, краще враховують індивіду-
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альні особливості людини, забезпечують практични-
ми рекомендаціями не тільки конкретну групу, але і 
окрему особу, що особливо цінно в оздоровчому тре-
нуванні. 

Роботу виконано за планом науково-дослідної ро-
боти кафедри фізичного виховання Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Проблеми фі-
зичного виховання і спорту студентів вищих навчаль-
них закладів» на 2011-2016 рр., (номер державної реє-
страції ФВ-5 0110u004699).

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета дослідження – розробити методику визна-

чення частоти серцевих скорочень та тривалості оздо-
ровчого бігу для студентів на основі безперервної 
шкали оцінювання їх підготовленості. 

У дослідженні прийняло участь 27 студентів у віці 
20-21 року.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення да-
них науково-методичної літератури, тестування функ-
ціональних та фізичних можливостей, методи матема-
тичної статистики. 

Результати дослідження. 
Для визначення навантаження в оздоровчому бігу 

на основі безперервної шкали оцінювання використа-
но індекс фізичного стану (ІФС), отриманий за фор-
мулою К. Царді [3, 4]: 

ІФС = .

.

10 сп

відн

ЧССА
t ЧСС


 , 

 де t – час бігу на 1000 м;
ЧССсп. – частота серцевих скорочень у стані спо-

кою перед бігом;
ЧССвідн. – частота серцевих скорочень через 5 хв. 

після бігу на 1000 м;
А – вік студентів у повних роках. 
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У дослідженні формулу К. Царді представлено у 
вигляді рівняння лінійної множинної регресії. Для 
зручності обчислення ІФС використано програму MS 
Excel [1]: 

ІФС = 0,1633*ЧССсп. – 0,0894*ЧССвідн. – 
0,0089*tбігу+4,1354,

де ЧССсп. – частота серцевих скорочень за 10 с у стані 
спокою перед бігом;

ЧССвідн. – частота серцевих скорочень за 10 с через 
5 хв. після бігу на 1000 м;

tбігу – час бігу на 1000 м у секундах.
Рівні фізичного стану (РФС) та їхні взаємовідно-

шення з ІФС встановлено за таблицею 1 [3, 4]. 
Аналіз таблиці 1 показує, що різниця між ІФС, які 

визначають РФС, неоднакова і складає за К. Царді 0,5 
або 1,0 одиниці. Це приводить до того, що при розра-
хунку ЧССнав. порушується лінійний зв’язок з ІФС. У 
досліджені важливо було встановити та оцінити вели-
чину цього відхилення. Для цього розрахунок ЧССнав. 
провели двома способами. У першому, для ІФС з 1го по 
4й (див. табл. 1), які відповідають верхнім межам РФС 
(2,4; 3,0; 4,0; 4,5 од.), визначили ЧССнав. для 30 хв. оздо-
ровчого бігу та віку 20 років. Для розрахунку не засто-
совувався 5й ІФС оскільки у нього немає верхньої межі. 
Розрахунки проведені за формулою К. Царді: 

ЧССнав. = (190+5РФС) – (А + t),

де РФС – рівень фізичного стану; 
А – вік студента у повних роках; 
t – час оздоровчого бігу, хв. 
Здобуті значення ЧССнав. для чотирьох РФС – 145, 

150, 155, 160 уд/хв. використали як дані для пошуку 
ЧССнав. в оздоровчому бігу іншим способом. Для цьо-
го побудували графік залежності ЧССнав. від означених 
ІФС і отримали рівняння лінійної регресії. Результати 
двох способів обчислення представлені на рисунку 1: 
чотири точки показують ЧССнав. в оздоровчому бігу за 
К. Царді, а пряма лінія – ЧССнав. за рівнянням лінійної 
регресії.

Отримане рівняння лінійної регресії дозволяє роз-
рахувати ЧССнав. для тривалості оздоровчого бігу 30 
хв. і виконавців віком 20 років. Для цього замість “х” 
необхідно підставити ІФС виконавців у формулу:

ЧССнав. =6,7405x + 129,08.
Результати проведеного порівняння ЧССнав. дво-

ма способами у оздоровчому бігу показують, що для 
низького рівня фізичного стану (ІФС=2,4) К. Царді 
передбачає 145 уд/хв., рівняння лінійної регресії дає 
145,3 уд/хв.; для рівня нижче середнього (ІФС=3,0) – 
150 уд/хв., знайдено 149,3 уд/хв.; для середнього рівня 
(ІФС=4,0) – 155 проти 156,0 уд/хв.; для рівня вище се-
реднього (ІФС=4,5) – 160 і 159,4 уд/хв. відповідно.

Отже, ЧССнав. у бігу за рівнянням лінійної регре-

Таблиця 1
Рівні та індекси фізичного стану чоловіків віком 20-59 років за результатами бігу на 1000 м 

Назва 
рівня Низький Нижче

середнього Середній Вище
середнього Високий

РФС < 2,5 2,5-3,0 3,1-4,0 4,1-4,5 > 4,5
ІФС 1 2 3 4 5

Рис.1. ЧСС навантаження в оздоровчому 30 хв. бігу для студентів віком 20 років для чотирьох 
рівнів фізичного стану  (за К. Царді та рівнянням лінійної регресії) 

ЧСС, уд/хв.   
162  

160  

158  
Рівень вище   y = 6,7405x + 129,08  

156  середнього  R2 = 0,9841  
154  

Середній рівень152  

150  

148  Рівень нижче   
середнього  146  

144  
Низький рівень

142  

140  

ІФС, од.

2         2,5     3            3,5      4             4,5   5  
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сії або практично не відрізняється від вимог Царді (1й 
рівень), або перебуває у межах 1 уд/хв. (2й-4й рівні). 
Оцінювання цієї різниці для чотирьох РФС виконано 
за коефіцієнтом детермінації, а саме: D=R2x100% [5]. 
Значення R2 подано на рисунку 1 та дорівнює 0,984. 
Розрахунок показує, що на 98,4% вимоги К. Царді 
відповідають лінійному зв’язку між ЧССнав. та РФС, 
тобто сумарне відхилення складає всього 1,6%. Це до-
зволило у досліджені для визначення ЧССнав. в оздо-
ровчому бігу замість РФС, застосувати ІФС. З цією 
метою розрахували рівняння множинної лінійної ре-
гресії [1]. У рівнянні в якості функції представлені 
показники ЧССнав., що отримані за рівнянням лінійної 
регресії, а аргументами – рекомендації Царді про те, 
що збільшення віку виконавців на 1 рік, або тривалос-
ті оздоровчого бігу на 1 хв. зменшує ЧССнав. на 1 уд/
хв., а кожне наступне підвищення РФС супроводжу-
ється збільшенням ЧССнав. на 5 уд/хв. Дані обчислення 
ЧССнав. із зазначенням всіх статистичних показників 
рівняння подані у таблиці 2. 

У таблиці 2 всі параметри рівняння множинної 
регресії представлені у першому рядку у зворотному 
порядку. Формула має вигляд: 

ЧССнав. =-1*tбігу -1*вік +6,7405*ІФС +179,08, 
де tбігу  – тривалість бігу в хвилинах; 

вік – у повних роках; 
ІФС – в умовних одиницях. 
Коефіцієнт детермінації – R2 =1 вказує, що має 

місце дуже висока кореляція. Стандартна похибка 
рівняння дуже мала – 2,29E-15.

Для оцінювання переваги запропонованого 
способу пошуку ЧССнав. в оздоровчому бігу за ІФС, а 
не за РФС, провели порівняльний аналіз 27 студентів 
Національного університету «Львівська політехніка» 
віком 20-21 р. (табл. 3). Дослідження проведено на 
спортивній базі НУ «Львівська політехніка» під час 
навчальних занять, умови дослідження – ідентичні та 
типові для студентів. 

Для встановлення відповідності групи генеральній 
сукупності перевірили нормальність розподілу вибір-
ки. Обсяг досліджуваної групи вказує на доцільність 
застосування W-критерію Шапіра-Уілка. За нульовою 
статистичною гіпотезою припускалося існування 
нормального закону розподілу. Розрахунки проведені 
за допомогою програми Statistica 6.0. Розрахункове 
значення W-критерію за рівня істотності 0,05 та об-
сягу вибірки 27 дорівнює 0,956 при р=0,3. Отже, не 
має підстав для відхилення гіпотези про нормальність 
розподілу у досліджуваній генеральній сукупності. 
Значить, досліджувана вибірка студентів відповідає 
генеральній сукупності.

Встановлено, що за результатами бігу на 1000 м 
ІФС досліджуваних студентів перебуває у межах від 
1,31 до 2,76 од. (див. табл. 3). За існуючими РФС вони 
розподіляються на 2 групи (див. табл. 1). Найбільшу 
групу склали студенти, які мають низький рівень фі-
зичного стану – 20 осіб (74,1%); рівень нижче серед-
нього показали 7 студентів (25,9%). За вимогами К. 
Царді студенти віком 20 років, що мають низький рі-
вень фізичного стану, тобто в яких ІФС менше 2,5 од., 

виконують оздоровчий біг тривалістю 30 хв. на ЧССнав. 
145 уд/хв., а при рівні нижче середнього – ЧССнав. 150 
уд/хв. Застосування множинної лінійної регресії пока-
зало, що ті ж самі студенти мають в оздоровчому бігу 
дотримуватись ЧССнав. від 138 до 148 уд/хв. 

Для групи студентів, що має низький рівень фі-
зичного стану, ЧССнав. у бігу за рівнянням множинної 
регресії перебуває у межах 138÷145 уд/хв. Різниця у 
7 уд/хв. в середині означеного рівня фізичного стану 
дозволяє краще враховувати індивідуальну підготов-
леність студентів.

Розв’язання зворотного завдання, а саме: проведен-
ня розрахунку тривалості бігу за заданою ЧССнав. пока-
зує різницю тепер вже у тривалості виконання вправи. 
Для обчислення тривалості бігу скористались даними 
таблиці 2, у який поміняли місцями ЧССнав. і час вико-
нання вправи. Потрібне рівняння отримало вигляд:

tбігу =-1* ЧССнав. +6,7405* ІФС -1* вік +179,08.
Отриманий коефіцієнт детермінації (R2 =1) 

вказує існування дуже високої кореляції. Стандартна 
похибка рівняння лінійної множинної регресії – 
2,34E-15. За цим рівнянням знаходимо, що при 
однаковій ЧССнав., наприклад, 145 уд/хв. тривалість 
оздоровчого бігу для студента, який має ІФС 1,31 од. 
повинна бути 23 хв., а для студента з ІФС 2,41 од. – 
30 хв. Рівняння дає таку ж залежність що і формула 
К. Царді, а саме: при збільшенні ЧССнав. на 1 уд/хв. 
зменшується тривалість оздоровчого бігу на 1 хв. Цей 
факт підтверджує правильність обраної у дослідженні 
методики. Необхідно зауважити, що контролювати 
ЧСС в процесі оздоровчого бігу непросто [6]. Для 
цього необхідно використання спеціальних приладів, 
наприклад, індивідуальних пульсометрів (http://www.
pulsometr.ru.).

Висновки.
Встановлено, що індекс фізичного стану студентів 

перебуває у межах від 1,31 до 2,76 од. Вибірка студен-
тів відповідає генеральній сукупності (р=0,3). За існу-
ючими рівнями фізичного стану студенти розподілені 
на 2 групи: низький рівень – 20 осіб (74,1%), рівень 
нижче середнього – 7 осіб (25,9%). 

При проведенні самостійних занять студентам НУ 
«Львівська політехніка» рекомендується дотримува-
тись ЧСС навантаження. від 138 до 148 уд/хв в 30 хв. 
оздоровчому бігу. При збільшенні ЧСС навантажен-
ня на 1 уд/хв. тривалість виконання вправи потрібно 
зменшувати на 1 хв.

Розроблена на основі методики К. Царді безпе-
рервна шкала дозволяє встановити ЧСС навантажен-
ня в оздоровчому бігу безпосередньо за індексом, а не 
за рівнем фізичного стану виконавців. 

Використання множинної лінійної регресії надає 
можливість підвищити точність і швидкість визначен-
ня фізичного навантаження як за ЧСС, так і за трива-
лістю оздоровчого бігу. 

У подальших дослідженнях планується укладання 
оздоровчих тренувальних програм з використанням 
комп’ютерних технологій та електронних засобів 
контролю.
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Таблиця 2
ЧСС навантаження в оздоровчому бігу за рівнянням множинної лінійної регресії 

ЧССнав., уд/хв. ІФС, од. Вік, роки Тривалість бігу, хв.
145,3 2,4 20 30
149,3 3,0 20 30
156,0 4,0 20 30
138,3 2,4 22 35
142,3 3,0 22 35
149,0 4,0 22 35
130,3 2,4 25 40
134,3 3,0 25 40
141,0 4,0 25 40

-1,0000 -1,0000 6,7405 179,08
1,6284E-15 3,24E-15 1,16E-15 1,73E-14

1,00000 2,29E-15 #Н/Д #Н/Д
3,2869E+31 5 #Н/Д #Н/Д
516,102614 2,62E-29 #Н/Д #Н/Д

Таблиця 3
Результати розрахунку індексу фізичного стану студентів

С-ти Біг на 1000 м, 
хв., с

ЧССвідн. ЧССсп. ІФС, оди-
ниць

Вік,
рокиК-ть ударів за 10 с

1 4.35,0 28 13 1,31 20
2 3.50,0 26 12 1,72 20
3 3.50,0 25 12 1,81 20
4 4.16,0 23 13 1,92 20
5 4.40,0 26 16 1,93 20
6 4.00,0 28 15 1,95 20
7 4.20,0 22 13 1,98 20
8 4.10,0 21 12 1,99 20
9 3.41,0 20 10 2,01 21
10 4.00,0 27 15 2,04 20
11 4.00,0 25 14 2,05 20
12 4.20,0 23 14 2,05 20
13 4.30,0 22 14 2,05 20
14 3.30,0 24 12 2,08 20
15 4.15,0 25 15 2,08 20
16 3.48,0 24 13 2,08 20
17 3.34,0 21 11 2,15 20
18 3.37,0 19 11 2,30 20
19 3.30,0 21 12 2,35 20
20 4.00,0 21 14 2,41 20
21 4.20,0 22 16 2,47 20
22 4.40,0 21 15 2,54 20
23 4.15,0 18 14 2,54 20
24 3.30,0 22 14 2,59 21
25 3.30,0 23 15 2,66 20
26 3.40,0 22 15 2,66 20
27 3.20,0 21 14 2,76 20
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Современный взгляд на физическую реабилитацию при 
повреждении медиального мениска коленного сустава у спортсменов

Мохд Халил Мохд Абдель Кадер, Никаноров А.К.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены современные методики 
восстановительного лечения при по-
вреждении коленного сустава. Пока-
заны направления решения проблем 
нозологии спортивного травматизма, 
частоты травм опорно-двигательного 
аппарата, методов лечения и техно-
логий восстановления спортсменов. 
Установлено, что развитие малоин-
вазивных эндоскопических методов 
лечения позволяет минимизировать 
негативное воздействие послео-
перационных осложнений. Также 
максимально возможно сохранить 
структуру и функции поврежденного 
мениска, сократить сроки восстанов-
ления.  Акцентируется внимание на 
необходимость разработки системы 
реабилитационных мероприятий, по-
зволяющих восстанавливать специ-
фические двигательные качества и 
навыки спортсмена.

Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер,  Ніка-
норов О.К. Сучасний погляд на фізич-
ну реабілітацію при ушкодженні меді-
ального меніску колінного суглобу у 
спортсменів. Розглянуті сучасні методи-
ки відбудовного лікування при ушкоджен-
ні колінного суглоба. Показані напрямки 
вирішення проблем нозології спортивно-
го травматизму, частоти травм опорно-
рухового апарата, методів лікування й 
технологій відновлення спортсменів. 
Установлено, що розвиток малоінвазив-
них ендоскопічних методів лікування до-
зволяє мінімізувати негативний вплив 
післяопераційних ускладнень. Також мак-
симально можливо зберегти структуру й 
функції ушкодженого меніска, скоротити 
строки відновлення.  Акцентується увага 
на необхідності розробки системи реабі-
літаційних заходів, що дозволяють від-
новлювати специфічні рухові якості й на-
вички спортсмена.

Moh'd Khalil Moh'd Abdel Kader, 
Nikanorov A.K. The modern view 
of the physical rehabilitation 
of damaged medial meniscus in the 
knee joint in athletes. The modern 
methods of rehabilitation for the knee 
injury. It is shown the directions of 
problem solving nosology of sports 
injuries, the frequency of injuries of the 
musculoskeletal system, treatment and 
recovery technologies athletes. Found 
that the development of minimally invasive 
endoscopic treatment can minimize 
the negative impact of postoperative 
complications. Also, as much as possible 
to retain the structure and function of the 
damaged meniscus, reduce recovery 
times. Focuses on the need to develop 
a system of rehabilitation measures for 
restoring specific motor skills and the 
quality of the athlete.

Ключевые слова:
повреждение, мениск, спортсмен, 
малоинвазивный, артроскопия, вос-
становление.

ушкодження, меніск, спортсмен, 
малоінвазивний, артроскопія, 
відновлення.

damage, meniscus, athlete, minimally-
invasive, arthroscopy, recovery. 

Введение. 1

Одной из актуальных проблем современной 
спортивной медицины и физической реабилитации 
остаются травмы опорно-двигательного аппарата 
спортсменов, которые составляют 40-50% общей па-
тологии [3].  

 Высокая частота повреждений менисков коленно-
го сустава у спортсменов обусловлена большой долей 
нагрузки, приходящейся на них, а также особенно-
стями их анатомического расположения и функций. 
По данным различных авторов соотношение частоты 
повреждений медиального и латерального менисков 
составляет от 3:1 до 10:1. Данная патология нередко 
приводит к временной или стойкой утрате двигатель-
ной функции, что в условиях острой спортивной кон-
куренции может негативно сказываться на дальней-
шей карьере спортсмена [6].

Развитие современных малоинвазивных методов 
оперативного лечения позволяет значительно со-
кратить время пребывания больного в стационаре и 
последующую реабилитацию, снизить негативное 
влияние послеоперационных осложнений, предупре-
дить дальнейшее развитие патологического процесса, 
ускорить сроки возвращения к занятиям спортом.

Одним из основных приоритетов спортивной 
травматологии является максимальное сохранение 
структуры и функции поврежденного мениска [2]. 
Тактика оперативного лечения повреждений мени-
сков продолжает оставаться предметом постоянных 
исследований и дискуссий. На качество заживления 
мениска могут оказывать влияние локализация, про-
тяженность и анатомический вид разрыва, давность 
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повреждения и возраст пациента, наличие сопут-
ствующих повреждений. Сшивание мениска и пар-
циальная менискэктомия при  использовании артро-
скопической техники, по мнению ряда авторов [1, 2], 
обеспечивает большую перспективу восстановления 
функции коленного сустава. Разработка современных 
комплексных программ восстановительной терапии 
для данного контингента, направленных на восста-
новление специфических двигательных качеств спор-
тсмена является актуальной проблемой современной 
физической реабилитации. 

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является выявление наиболее пер-

спективных, патогенетически обусловленных, мето-
дов физической реабилитации при повреждении ме-
диального мениска коленного сустава у спортсменов. 

Для достижения поставленной цели был проведен 
анализ и обобщение зарубежной и отечественной спе-
циальной научно-методической литературы по вопро-
сам нозологии спортивного травматизма, современных 
малоинвазивных методов хирургического лечения и 
физической реабилитации при повреждении медиаль-
ного мениска коленного сустава у спортсменов.

Результаты исследования.
Современная система подготовки спортсмена ха-

рактеризуется высоким уровнем тренировочных и со-
ревновательных нагрузок. Суммарный годовой объем 
работы в различных видах спорта достигает 1300-1500 
часов [6]. Исключительно велики и соревновательные 
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нагрузки. Поступательный рост спортивных результа-
тов и усиление конкуренции оказывают значительное 
физическое и психоэмоциональное воздействие на 
организм человека, что в свою очередь приводит к ро-
сту спортивного травматизма.

В различных странах мира количество травм в 
спорте составляет 10-17% всех повреждений, тогда 
как число транспортных травм – 7,1% [3].

Изучение некоторыми авторами [7] вопросов нозо-
логии спортивного травматизма выявили, что основ-
ную массу повреждений составляют травмы опорно-
двигательного аппарата – около 45% (рис. 1). 

Согласно данным Международного олимпийского 
комитета, наибольшее количество травм приходится 
на нижние конечности спортсменов. На Олимпиаде в 
Пекине-2008 количество травм нижних конечностей 
составило 55% случаев от общего количества повреж-
дений опорно-двигательного аппарата. 

На основании анализа отечественной и зарубеж-
ной литературы было выявлено, что наиболее травми-
руемым в настоящее время остается коленный сустав, 
на долю которого приходится около 50% всей пато-

логии опорно-двигательного аппарата, из которой по-
вреждения менисков составляют от 49 до 92%  [3, 7].

Повреждения менисков коленного сустава встре-
чаются преимущественно у мужчин в возрасте 18-
30 лет и возникают вследствие непрямой травмы. 
Медиальный мениск менее подвижен, чем лате-
ральный, вследствие более прочного сращения с 
капсулой сустава глубокими пучками большеберцо-
вой коллатеральной связки сустава и краем сустав-
ной поверхности большеберцовой кости. Поэтому 
он повреждается в 8-9 раз чаще, чем латеральный. 
Наиболее частым механизмом травмы медиального 
мениска является резкая форсированная ротация ту-
ловища вместе с бедром кнутри при фиксированной 
стопе и одновременном разгибании ноги в коленном 
суставе [7]. Мениск может повреждаться и при рез-
ком приседании с элементом наружного отклоне-
ния голени и внутренней ротации бедра. При таком 
механизме травмы медиальный мениск попадает 
между суставной поверхностью бедренной и боль-
шеберцовой костей, ущемляется и раздавливается 
или разрывается.

Рис. 1. Нозология спортивных травм
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На сегодняшний день наиболее передовым мето-
дом диагностики и лечения внутрисуставной пато-
логии коленного сустава является артроскопия. По 
мнению большинства авторов [4, 6] информация о 
коленном суставе при артроскопии превосходит воз-
можности широкой артротомии.

Минимальная травматизация, низкий удельный 
вес осложнений являются характерными особенно-
стями артроскопии и общепризнанным фактом [2]. 
Особенно впечатляет сокращение сроков восстанов-
ления функции конечности после артроскопических 
операций по сравнению с артротомиями. По данным 
литературы, осложнения после артроскопии коленно-
го сустава имеют место в 0,2-9% случаев [1].

Основной целью физической реабилитации спор-
тсмена после оперативного лечения является полное 
восстановление спортивной работоспособности и 
скорейшее возвращение к спортивным нагрузкам.

Восстановление работоспособности спортсме-
нов для выполнения ими высококоординированных 
движений с большим физическим, психическим на-
пряжением, мобилизацией всех функциональных 
возможностей организма требует четкой, строго со-
гласованной деятельности различных звеньев двига-
тельного аппарата и способности организма к преодо-
лению максимальных физических нагрузок. 

Сохраняя многие черты, свойственные реабилита-
ции больных-неспортсменов, реабилитация спортсме-
нов в то же время остро специфична, прежде всего по 
конечным целям – восстановлению специфических 
двигательных качеств и навыков спортсменов, что 
требует иных форм организации, средств и методов 
восстановления [5].

В общем виде особенности реабилитации спор-
тсменов являются следующими:

раннее начало реабилитационных мероприятий;• 
комплексность используемых методов и средств • 
восстановления;
своеобразные этапы реабилитации;• 
 система долгосрочного планирования, включаю-• 
щая реабилитационный прогноз и сроки восстанов-
ления пациента;
система точного дозирования, оперативного контр-• 
оля и коррекции физической нагрузки;
экспертная оценка степени клинико-функционального • 
состояния спортсмена и его возможности возобно-
вить нормальный тренировочный процесс.

Важной особенностью лечения и реабилитации 
спортсменов после травм опорно-двигательного ап-
парата является достижение не только клинического, 
но и функционального восстановления с тем, чтобы 
обеспечить возможность включения спортсменов в 
тренировочный процесс без отрицательных послед-
ствий для здоровья, и добиться быстрейшего восста-
новления спортивной формы. Неполная реабилита-
ция после повреждений является причиной рецидива 
спортивных травм. 

В комплексе восстановительных мероприятий 

одно из основных мест занимает лечебная гимнасти-
ка, направленная на [6]:

профилактику мышечной атрофии (особенно атро-• 
фии мышц бедра);
профилактику деформирующего артроза коленного • 
сустава;
предупреждение перерастяжения травмированного • 
мениска поврежденной конечности (особенно по-
сле оперативного вмешательства на раннем этапе 
восстановления);
профилактику контрактур и тугоподвижности в ко-• 
ленном суставе;
профилактику образования внутренних спаек;• 
сокращение сроков восстановления двигательной ак-• 
тивности спортсмена, его трудо- и работоспособности.

Современная система физической реабилитации 
спортсменов после повреждения медиального мени-
ска коленного сустава характеризуется возможностью 
сокращения сроков восстановления, благодаря приме-
нению малоинвазивных хирургических методов лече-
ния и предусматривает ряд фаз     [6]:

Фаза I – острого посттравматического воспале-
ния, длящаяся не более одних суток, в ходе которой 
усиливается болевой синдром, появляется атония 
четырехглавой мышцы бедра. В этом периоде прово-
дятся изометрические и динамические упражнения, 
осуществляется полная нагрузка на оперированную 
конечность.

Фаза II – начального или первичного заживления, 
длящаяся 2-3 сутки после операции. На фоне сниже-
ния боли и уменьшения атонии четырехглавой мыш-
цы бедра расширяется двигательный режим, увеличи-
вается объем движений, проводится ходьба 3-4 раза в 
сутки по 3-5 мин.

Фаза III – позднего заживления. Длится с 4 по 21 
сутки. В этом периоде наблюдается отсутствие боле-
вого синдрома, нет выраженной атонии мышц бедра. 
В занятиях лечебной гимнастикой используются изо-
метрические упражнения, тренировка на велотрена-
жере, упражнения в воде, ходьба в течение 10-15 мин 
3-4 раза в день.

Фаза IV – восстановления. Начинается с 21-х 
суток и характеризуется восстановлением полно-
го объема движений в травмированной конечности, 
частичного восстановления силы и объема мышц 
бедра. Применяются изокинетические упражнения, 
занятия на тренажерах, ходьба на средние дистан-
ции несколько раз в неделю. Длительность фазы в 
среднем составляет 6 недель и при хорошей перено-
симости физических нагрузок, после ее окончания, 
пациентам рекомендуется постепенно увеличивать 
спортивные нагрузки.

Таким образом, развитие современных малотрав-
матичных методов хирургического лечения данного 
контингента больных требует разработки новых под-
ходов физической реабилитации, с учетом максималь-
ного сохранения структуры и функции поврежденного 
мениска, а также специфики избранного вида спорта.
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Выводы.
Повреждения менисков коленного сустава чаще 

всего встречаются у мужчин 18-30 лет и составляют 
от 49 до 92% патологии коленного сустава.

Наиболее современным методом хирургического 
лечения повреждений коленного сустава у спортсме-
нов является артроскопия, позволяющая снизить по-
слеоперационные осложнения и максимально сохра-
нить структуру и функции поврежденного мениска.

Физическая реабилитация спортсменов имеет ряд 
особенностей и направлена сокращение сроков восста-
новления, развитие специфических двигательных ка-
честв и навыков, присущих тому или иному виду спор-
та, поддержание физических кондиций спортсмена.

Дальнейшие исследования предполагается провести 
в направлении изучения проблем физической реабили-
тации спортсменов игровых видов спорта после рекон-
структивного восстановления медиального мениска.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Проблеми удосконалення підготовки майбутнього  
вчителя фізичного виховання до організації  

та проведення фізкультурно-оздоровчої  
та спортивно-масової роботи в загальноосвітній школі

Панченко Г.І. 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка

Анотації:
Розглянуто напрями перебудови 
системи фізичного виховання під-
ростаючого покоління. Наведено 
основні принципи такої перебу-
дови. В експерименті приймали 
участь 90 вчителів загальноосвіт-
ніх шкіл. Наведені дані про рівень 
компетентності вчителя фізичної 
культури при організації і про-
веденні спортивно-масової та 
фізкультурно-оздоровчої роботи. 
Виявлені чинники, які гальмують 
активізацію цієї важливої ланки 
фахової діяльності. Доведено, 
що для активізації позакласної 
оздоровчої роботи необхідно пе-
ренести акценти на поглиблення 
практичних знань щодо прове-
дення позаурочної фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової 
роботи. Також необхідно підви-
щити рівень знань із дисциплін 
медико-біологічного циклу та пе-
дагогіки спортивної і фізкультур-
ної діяльності.

Панченко Г.И. Проблемы совершенствова-
ния подготовки будущего учителя физи-
ческого воспитания к организации и про-
ведению физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в общеобра-
зовательной школе. Рассмотрены направле-
ния перестройки системы физического воспи-
тания подрастающего поколения. Приведены 
основные принципы такой перестройки. В 
эксперименте принимали участие 90 учителей 
общеобразовательных школ. Приведенные 
данные об уровне компетентности учителя 
физической культуры по организации и про-
ведению спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. Представлены 
факторы, которые тормозят активизацию 
этого важного звена профессиональной де-
ятельности. Доказано, что для активизации 
внеклассной оздоровительной работы необхо-
димо перенести акценты на углубление прак-
тических знаний относительно проведения 
внеурочной физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы. Также необ-
ходимо повысить уровень знаний дисциплин 
медико-биологического цикла и педагогики 
спортивной и физкультурной деятельности.

Panchenko G.I. Problems of improvement 
of preparation of future teacher of 
physical education to organization 
and conducting of athletic health and 
sporting mass work at general school. 
Directions of alteration of the system of 
physical education of rising generation 
are considered. Basic principles of such 
alteration are resulted. 90 teachers of 
general schools took part in an experiment. 
Resulted information about the level of 
competence of teacher of physical culture 
on organization and leadthrough sporting 
mass and to athletic-health-improvement 
works. Factors which brake activation of 
this important link of professional activity 
are presented. It is well-proven that for 
activation of extracurricular health work it is 
necessary to carry accents on deepening 
of practical knowledges in relation to a 
leadthrough outside of the appointed to 
athletic-health-improvement and sporting 
mass work. It is also necessary to promote 
the level of knowledges of disciplines 
of medical and biological  cycle and 
pedagogics of sporting and athletic activity.

Ключові слова:
здоров’я, школярі, 
вчитель,фізичне виховання. 

здоровье, школьники, учитель, физическое 
воспитание. 

health, schoolboys, teacher, physical 
education. 

Вступ.1

Соціально-економічні зміни в суспільстві, що про-
дукують процеси реформування освітньої галузі краї-
ни, визначають нові пріоритетні напрямки професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання. 
Особливого значення набуває спрямованість профе-
сійної підготовки на діяльність зі здоров’язбереження 
учнів загальноосвітніх шкіл.

Одночасно в світі проблема здоров’я піднесена до 
рангу глобальних, вирішення якої обумовить не тіль-
ки загальнолюдський прогрес, але й саме існування 
людини як біологічного виду. Тому здоров’я нації 
розглядається як один із найважливіших показників 
цивілізованості кожної країни. У національній док-
трині розвитку освіти фізичне виховання визначаєть-
ся як невід’ємна сторона освіти, що забезпечує мож-
ливості набуття кожною людиною необхідних знань 
про здоров’я та засоби його підтримання і зміцнення, 
на основі чого можливий дійсно різнобічний розви-
ток особистості. У зв’язку з цим одним з головних 
завдань системи освіти, що зазначено у Державній 
національній програмі «Освіта ХХІ століття» визна-
чено формування освіченої особистості, вихованої в 
дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і 
здоров’я оточуючих як найвищої індивідуальної і сус-
пільної цінності. Актуальність дослідження проблеми 
формування готовності майбутніх вчителів фізичного 
виховання до насамперед організації та проведення 
© Панченко Г.І. , 2011

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової робо-
ти зумовлена необхідністю подолання цивілізаційного 
протиріччя між подальшою інтенсифікацією навчаль-
ного процесу та катастрофічним погіршенням стану 
здоров’я учнів загальноосвітньої школи [3].

Зняти гостроту зазначеного протиріччя спромож-
ний тільки фахівець з високим рівнем сформованості 
сучасних знань, умінь, навичок організації та прове-
дення позаурочної роботи оздоровчої спрямованості.

Про відвертий занепад позакласної роботи з оздо-
ровчої фізичної культури свідчить той факт, що у но-
вій діючій навчальній програмі з фізичної культури 
для середньої та старшої школи про позаурочні форми 
роботи навіть не згадується [4].

При цьому є загальновизнаним, що два уроки фі-
зичної культури на тиждень не спроможні повноцінно 
розв’язати задекларовані навчальні, оздоровчі та ви-
ховні завдання [1, 2]. Без позаурочної фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи шкільний 
предмет «фізична культура» практично втрачає прин-
цип системності (який є провідним у багатьох діючих 
моделях саме системи фізичного виховання учнівської 
молоді різних країн світу), перетворюється в мало-
ефективне дійство, яке не може забезпечити навіть 
мінімального життєво необхідного рівня рухової та 
функціональної підготовленості організму школярів. 
Саме тому, на нашу думку, елементарне фізичне на-
вантаження із засобу оздоровлення перетворюється в 
гостре фізичне перенапруження, що створює критичні 
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ситуації на уроках не тільки під час складання навчаль-
них нормативів, але навіть при розминці у підготовчій 
частині уроку. «Смерть на уроці фізичної культури» – 
це той страшний штамп, який в останні роки ставить 
безжальну, але об’єктивну оцінку науковій, громад-
ській, батьківській обізнаності і компетентності в пи-
таннях учнівського здоров’язбереження, а також рівню 
підготовленості шкільного вчителя фізичного вихован-
ня щодо проведення оздоровчої роботи. Таким чином 
зміщення акцентів у домінуючих нині організаційно-
методичних формах підготовки майбутнього вчителя 
до уроку на сучасні підходи у активізації позаурочних 
форм оздоровчої роботи змусять нарешті запрацювати 
шкільну фізичну культуру як дієву, ефективну систему 
фізичного виховання учнів [5,6].

Робота виконана за планом НДР Кіровоград-
ського державного пелагічного університету ім. 
В.Винниченко.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в аналізі рівня компе-

тентності вчителя фізичного виховання при організа-
ції і проведення оздоровчої роботи, а також виявлен-
ні чинників, які гальмують активізацію позакласної 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової робо-
ти з учнями загальноосвітніх шкіл.

В процесі дослідження були використані аналіз 
літературних джерел та опитування. Для збору прак-
тичного матеріалу було проведено анкетування 90 
вчителів загальноосвітніх шкіл Кіровоградської об-
ласті – слухачів курсів підвищення кваліфікації Кі-
ровоградського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського.

Результати дослідження. 
Провідними фахівцями фізичного виховання ста-

виться питання про значну перебудову всієї системи 
фізичного виховування підростаючого покоління. 
Вважається, що ця перебудова повинна бути заснова-
на на наступних провідних принципах:

приділення особливої уваги особистості людини, як • 
найвищої соціальної цінності;
 учень з об’єкта соціально-педагогічного впливу • 
вчителя перетворюється на суб’єкт активної творчої 
діяльності, з опорою на розвиток внутрішніх моти-
вів до самовдосконалення та самовизначення;
 перехід у відносинах педагога та учня від авторита-• 
ризму до демократичного ставлення;
у кожній особистості необхідно формувати мотива-• 
цію різнобічного і гармонійного розвитку.

У процесі фізичного виховання підростаючого по-
коління необхідно в обов’язковому порядку врахову-
вати особливості індивідуальних морфофункціональ-
них і психологічних особливостей дітей, обов’язкову 
відповідність змісту занять ритмам вікового розвитку 
дітей, а також функціональним закономірностям ди-
наміки їх рухового потенціалу. 

Таким чином, погіршення стану здоров’я школя-
рів в наш час виникає через дію комплексу факторів, 
серед яких виокремлюють надмірні навчальні пере-
вантаження, недостатню рухову активність як у сім’ї, 
так і в школі, а також внаслідок низького рівня ком-

петентності вчителів фізичного виховання в питан-
нях оздоровчої фізичної культури учнів як головного 
здоров’язберігаючого чинника.

У зв’язку з цим, для виявлення причин недо-
статньої підготовленості вчителів при організації та 
проведенні позаурочної фахової роботи з оздоровчої 
фізичної культури школярів, нам було необхідно ви-
явити і вивчити труднощі, з якими вони зустрічаються 
при проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої 
та спортивно-масової роботи.

Перед розглядом цього питання видається дореч-
ним вивчити ставлення вчителя до фізичної культури 
в цілому і фізичного виховання зокрема, тому що від 
цього, на наш погляд, багато в чому залежить від-
даність своєму фаху, рівень реалізації «виробничої 
функції вчителя», врешті, психологічний настрій на 
щоденну працю. 

Результати анкетування представлені в таблиці 1. 
Відповідь на перше питання анкети свідчить про 

обізнаність щодо впливу фізичних вправ на організм 
сучасного школяра у абсолютної більшості респон-
дентів. Самостійними заняттями фізичними вправами 
у студентські роки «для душі» займалися систематич-
но четверта частина опитаних, а більше половини – 
68,9% тільки епізодично. Досить значна частина (як 
для фахівців) – 8% до самодіяльних занять фізични-
ми вправами за власними уподобаннями не дійшли. 
Щодо спортивної активності після закінчення навчан-
ня, то вона зберігається лише у третини вчителів фі-
зичного виховання, але при цьому 22,2% закінчують 
свою спортивну кар’єру ще на студентській лаві. Вра-
ховуючи зростаючу кількість різноманітних ветеран-
ських змагань, цю частину опитаних до вірних лица-
рів спорту відносити не можна.

Критичним, на наш погляд, для визначення рівня 
практичної відповідності фаху та особистій перекона-
ності у необхідності самостійних занять стало четвер-
те питання. Тільки третина опитаних вчителів і словом 
і ділом стверджують необхідність занять фізичними 
вправами особистим прикладом. Викликає занепоко-
єння те, що близько 38,9% (!) цим нехтує, або не може 
організувати для цього бюджет власного часу. 

Узагальнюючи отримані результати слід зазна-
чити, що у значної частини вчителів під час студент-
ського навчання не було сформовано стійкої потреби в 
самостійних заняттях фізичною культурою і спортом, 
тому вони не стали для них нагальними життєвими 
цінностями в подальшому професійному житті.

Не всі вчителі знайомі з вимогами, що визначають 
їх функціональні обов’язки. В зв’язку з цим вони об-
межують участь усіх педагогів в організації рухово-
го режиму школярів. Звідси поширена думка, що за 
організацію проведення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи повинен відповідати тільки 
вчитель фізичного виховання. Це пов’язано з тим, що 
на сьогоднішній день склався досить стійкий стерео-
тип сприйняття шкільної фізичної культури як явища 
примітивного. 

Таким чином, у загальноосвітній школі все ще 
переважає недооцінка значення фізичної культури, 
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Таблиця 1
Ставлення вчителів фізичного виховання до оздоровчої фізичної культури

№ №
 п / п Питання

 Відповіді
Так Ні іноді (не знаю)

опит. % опит. % опит. %

 1. Чи знаєте Ви про значення фізичної куль-
тури для організму сучасного школяра? 88 97,8 2 2,2 - -

2.
Чи займалися Ви в студентські роки 
самостійно фізичними вправами не для 
заліку а для себе?

20 22,2 8 8,9 62 68,9

3.
Чи приймали Ви участь у змаганнях після 
закінчення навчання як вчитель фізичної 
культури?

36 40 20 22,2 34 37,8

4. Чи займаєтесь Ви самостійно фізичними 
вправами зараз? 30 33,3 35 38,9 15 16,7

5.

Ви згодні з думкою про те, що весь 
педагогічний колектив загальноосвітньої 
школи повинен відповідати за фізичне 
виховання учнів?

37 41,1 24 26,7 29 32,2

6.

Чи вважаєте Ви, що вчителі-
предметники та класні керівники повинні 
організовувати і проводити фізкультурно-
оздоровчу та спортивно-масову роботу зі 
школярами?

15 16,7 45 50 30 33,3

7.
Чи вважаєте Ви, що заняття фізичною 
культурою і спортом допомагають у 
навчанні дітей?

52 57,8 17 18,9 21 23,3

у вчителів практично відсутня мотивація до акти-
візації процесу фізичного виховання за допомогою 
використання всього різноманіття форм та зміс-
ту фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи з метою зміцнення та збереження здоров’я 
школярів.

 Наступним етапом дослідження було виявлення 
труднощів, з якими стикаються вчителі фізичного ви-
ховання загальноосвітніх шкіл у питаннях організації 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової робо-
ти. Діяльність вчителів оцінювалась нами за ступенем 
труднощів, які відчуваються ними при організації 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової робо-
ти. Отримані результати представлені у таблиці 2. 

Отримані результати свідчать, що більше поло-
вини опитаних відчувають складнощі стосовно ви-
значення та тлумачення стану здоров’я школярів. Це 
пов’язується з кардинальними змінами у розподілен-
ні школярів на так звані медичні групи здоров’я за 
результатами щорічних медоглядів, які мають про-
ходити на початку навчального року. У 2010-2011 
навчальному році за даними проведеного медогляду 
співвідношення хворих дітей з різними відхиленнями 
у стані здоров’я до кількості здорових склало по Кі-
ровоградській області близько 70:30%. Для вчителя-
практика це означає, що провести звичайний урок 
фізичної культури за діючою навчальною програмою 

та нормативними документами, які регламентують 
проведення уроків, неможливо, оскільки діти, які 
віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи, мають займатися за окремими навчальними 
програмами та відповідними до своєї патології фі-
зичними навантаженнями. Ситуацію ускладнюють 
інструктивні листи міністерства, які прямо заборо-
няють займатися певними вправами та розвитком 
окремих рухових здібностей. Все це певним чином 
дезорієнтує вчителів, що безумовно позначилося у 
відповідях на перше питання анкети і передає всю 
критичність ситуації з організацією фізичного вихо-
вання школярів.

Звертає увагу, що до 66% вчителів не володіють, 
чи володіють недостатньо інформацією щодо норма-
тивних документів, які стосуються безпосередньо їх 
функціональних обов’язків. До недоліків фахової під-
готовки опитаних вчителів слід віднести недостатній 
рівень знань про тенденції розвитку теорії та методи-
ки фізичного виховання школярів, зокрема концепції 
спортизації системи фізичного виховання школярів 
та сучасних технологій здоров’язбереження, що за-
свідчує переважна більшість респондентів (понад 
65%).

Значні складнощі при плануванні, організації та 
проведенні фізкультурно-оздоровчої та спортивно-
масової роботи визначають близько 70% вчителів, 
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що є прямим свідченням прогалин у знаннях, умін-
нях, навичках випускників факультетів фізичного ви-
ховання. Ще більші складнощі виникають при необ-
хідності використання народних традицій та звичаїв 
у фізичному вихованні школярів, що засвідчує понад 
80% вчителів. 

Найлегшим видається респондентам уміння про-
водити бесіди на теми, пов’язані з фізичною куль-
турою і спортом, здоровим способом життя, про це 
стверджують 2/3 опитаних. Це, на наш погляд, може 
свідчити про високу комунікабельність, демократич-
ність, бажання поділитися з учнями своїми фаховими 
знаннями та життєвим досвідом.

Стосовно здатності до самооцінки знань та 
умінь у сфері організації і проведення фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи, то переваж-
на більшість опитаних (близько 80%) мають склад-
нощі при її визначенні. Це може вказувати на певну 
розмитість критеріїв оцінювання, а також певну недо-
оцінку власних здобутків в цій галузі фахової роботи. 

Висновки.
Результати проведеного дослідження дозволяють 

зробити наступні висновки.
Для активізації позакласної оздоровчої роботи із 

учнями загальноосвітніх шкіл необхідно суттєво під-
нести фахову підготовку майбутніх вчителів фізично-
го виховання, а саме:

перенести акценти у навчанні на поглиблення прак-• 
тичних знань, умінь, навичок щодо організації, 
управління, проведення найбільш дієвих форм по-
заурочної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-
масової роботи;
підвищити рівень знань із дисциплін медико-• 
біологічного циклу та педагогіки спортивної і фіз-
культурної діяльності.

Подальші дослідження передбачають обґрун-
тування методики підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури до проведення фізкультурно-
оздоровчої роботи на основі застосування сучасних 
здоров’язберігаючих технологій. 

Таблиця 2
Типові недоліки і проблеми вчителів загальноосвітніх шкіл Кіровоградської області, які відчуваються ними 

при організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

№ №

Характер труднощів

Відчувають
значні

труднощі

Відчувають
незначні
труднощі

Не
відчувають
труднощі

п / п

 
опит. % опит. % опит. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Знання стану здоров'я 
підростаючого покоління - - 2 2,2 88 97,8

2.
Знання керівних документів з 
організації фізичного виховання 
школярів (своїх обов’язків )

24 26,7 36 40 30 33,4

3.

Знання щодо спортизації та 
технологій здоров’язбереження 
в галузі сучасної теорії і мето-
дики фізичного виховання дітей 
шкільного віку

38 42,2 25 27,8 27 30

4.
Уміння планування заходів 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи

37 41,1 28 31,1 25 27,8

5.
Уміння організації та проведен-
ня фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботу

42 46,7 30 33,4 18 20

6.
Уміння використання народних 
традицій, традиційної культури у 
фізичному вихованні школярів

48 53,3 29 33,2 13 14,4

7.
Уміння проводити бесіди на теми, 
пов'язані з фізичною культурою і 
спортом, здоровим способом життя

5 5,6 18 20 67 74,4

8.
Уміння самооцінки знань і умінь 
у сфері організації і проведен-
ня фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи

36 40 32 35,6 22 24,4
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Современные аспекты физической реабилитации  

футболистов после повреждения  
капсульно-связочного аппарата коленного сустава

Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены наиболее характерные 
причины возникновения поврежде-
ний опорно-двигательного аппарата у 
футболистов. Показаны современные 
подходы физической реабилитации к 
восстановлению капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава спортсме-
нов после проведения оперативного 
лечения методом артроскопии. Рас-
смотрены различные средства восста-
новления и сроки их использования. 
Установлено, что широкое распростра-
нение артроскопии требует разработки 
сбалансированных комплексов фи-
зической реабилитации. Комплексы 
должны уменьшать послеоперацион-
ные осложнения и благоприятствовать 
поэтапной адаптации игрока к трени-
ровочным нагрузкам. 

Париш Мохаммад Реза, Никаноров О.К. 
Сучасні аспекти фізичної реабілітації 
футболістів після ушкодження 
капсульно-зв'язкового апарату колінного 
суглоба. Розглянуті найбільш характерні 
причини виникнення ушкоджень опорно-
рухового апарату у футболістів. Показані 
сучасні підходи фізичної реабілітації до 
відновлення капсульно-зв'язкового апа-
рату колінного суглоба спортсменів після 
проведення оперативного лікування ме-
тодом артроскопії. Розглянуті різні засо-
би відновлення й строки їх використання. 
Установлене, що широке поширення артро-
скопии вимагає розробки збалансованих 
комплексів фізичної реабілітації. Комплек-
си повинні зменшувати післяопераційні 
ускладнення й сприяти поетапній адаптації 
гравця до тренувальних навантажень. 

Parish Mokhammad Reza, Nikonorov 
O.K. Modern aspects of physical 
rehabilitation after football injuries 
of the capsule-ligament knee. It is 
considered the most typical causes of 
damage to the musculoskeletal system 
in football. Showing contemporary 
approaches to physical rehabilitation, 
reconstruction of the capsule-ligament 
knee athletes after surgery by 
arthroscopy. It is shown the various 
recovery tools and terms of use. It 
is established that the widespread 
development of arthroscopy, requires 
a balanced complex of physical 
rehabilitation. Complexes should 
reduce postoperative complications 
and gradual adaptation to favor the 
player to the training load.

Ключевые слова:
травма, реабилитация, связка, фут-
болист, восстановление.

травма, реабілітація, зв’язка, футболіст, 
відновлення.

trauma, rehabilitation, ligament, 
soccer, restoring.

Введение. 1

Современный спорт характеризуется  возрастани-
ем объемов и интенсивности тренировочных нагру-
зок, что предъявляет к организму спортсмена высокие 
требования и повышает степень риска получения им 
различных травмы [1, 7, 8].

Наиболее частыми среди травм опорно-
двигательной системы являются повреждения колен-
ного сустава. Они составляют 10-24% всех   повреж-
дений нижних конечностей  [1, 4, 9].

В настоящее время широко дискутируется вопрос 
о рациональном применении в борьбе с травматизмом  
комплекса средств физической реабилитации, их эф-
фективности, сроках назначения. Восстановительные 
комплексы, учитывающие характер повреждения, 
уровень функциональных возможностей и прочие 
факторы, в том числе степень нарушения функции, 
разработаны далеко не для всех случаев повреждений 
опорно-двигательного аппарата и их последствий.

Кроме того, в связи с появлением новых малоин-
вазивных методов хирургического лечения повреж-
дений коленного сустава и возможностью ранней 
осевой нагрузки на травмированную конечность, 
возникла необходимость в дальнейшей разработке и 
совершенствовании методик лечебного применения 
физических упражнений [3].

Несмотря на то, что в настоящее время проводит-
ся большое количество исследований, посвященных 
научно-практическим вопросам применения восста-
новительных средств в послеоперационном периоде 
при повреждениях коленного сустава [1, 3, 10], про-
блема восстановления футболистов после подобных 
травм с учетом специфики вида спорта до сегодняш-
него дня окончательно не решена.

© Париш Мохаммад Реза, Никаноров А.К., 2011

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обобщение специальных 

научно-методических данных, касающихся травма-
тических повреждений и методов восстановительной 
терапии капсульно-связочного аппарата коленного су-
става у футболистов. 

Для достижения поставленной цели использовал-
ся анализ отечественной и зарубежной литературы по 
вопросам причин возникновения наиболее характер-
ных травм нижних конечностей у футболистов и со-
временных средств физической реабилитации в спор-
тивной травматологии.

Результаты исследования. 
Проблеме возникновения спортивного травматиз-

ма посвящено большое количество работ в мировой 
литературе. Среди множества теорий возникновения 
спортивных травм, следует отметить многообразие их 
причин. Травма в широком смысле представляет со-
бой срыв адаптации (дезадаптацию) организма чело-
века, а в данном случае – спортсмена, к возрастающим 
спортивным нагрузкам под воздействием неблагопри-
ятных внешних факторов [1, 3]. Травма возникает в 
результате «слабости» (врожденной или приобретен-
ной) одной из функциональных систем организма. 

В ходе многолетнего тренировочного процесса 
в опорно-двигательном аппарате спортсмена могут 
появиться «слабые» места (т.е. малоупражняемые зве-
нья). При выполнении тренировочных упражнений 
концентрация нагрузок будет происходить в «слабых» 
звеньях, резко перегружая ткани этого слабого звена. 
Вместе с тем, опорно-двигательный аппарат и весь 
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организм человека наделены компенсаторными меха-
низмами. Часть функций слабого звена может взять 
на себя относительно сильное звено, отчего оно также 
может перегружаться и травмироваться. Например, 
если относительно слаба четырехглавая мышца бе-
дра, часть нагрузки возьмут на себя мениски и связки 
коленного сустава. От этой дополнительной нагруз-
ки может возникнуть патология менисков, связок, и 
капсулы. Поскольку каждая ткань имеет предел проч-
ности, возникает «конфликт» между возможностями 
тканей и предлагаемой нагрузкой, проявляющийся в 
острой или хронической травме. 

В тех же случаях, когда сила воздействия нагрузки 
ниже порога физиологической прочности тканей, при 
многократном повторении появляется кумулирующий 
эффект, приводящий к снижению прочности тканей, 
их «старению» и так называемым «спонтанным трав-
мам» [4]. 

Причины возникновения травм у спортсменов весь-
ма разнообразны. В изученной нами литературе нет их 
единой номенклатуры. Но в целом причины возникно-
вения травм можно разделить на три группы: 

организационные причины; • 
методические причины; • 
причины, обусловленные индивидуальными осо-• 
бенностями самого спортсмена. 

По статистике около трети травм (30,05%) обу-
словлены причинами организационно-методического 
характера и две трети (69,95%) -индивидуальными 
особенностями спортсмена [8]. 

Этим данным несколько противоречат цифры, 
представленные другими авторами [6], которые счи-
тают, что организационно-методические ошибки ве-
дут к травмам у представителей игровых видов спор-
та и этот показатель равен  44,1%. 

К организационным причинам возникнове-
ния травм можно отнести следующие: недостатки 
материально-технического обеспечения; неудовлет-
ворительные санитарно-гигиенические условия про-
ведения тренировок и соревнований; низкое качество 
судейства; недостатки теоретической и практической 
подготовки тренера. 

Кроме того, к повышению травматизма привели 
новые спортивные сооружения. Так тренировочная 
и соревновательная деятельность на искусственных 
покрытиях связана со значительно большей вероят-
ностью травм по сравнению с естественными. Напри-
мер, травмы получают 26% футболистов, тренирую-
щихся и соревнующихся на естественных покрытиях. 
Применение искусственных покрытий повышает ве-
роятность травм до 28-31%  [5]. 

К причинам методического характера специали-
сты относят: нарушение общих принципов трениров-
ки (постепенности, непрерывности и др.); ошибки 
спортивного отбора; недостатки врачебного контроля; 
недостаточная компетентность тренера при исполь-
зовании в подготовке упражнений из других видов 
спорта. 

К категории причин травматизма, обусловлен-
ных индивидуальными особенностями спортсменов, 

можно отнести: недостаточный уровень технико-
тактической подготовленности спортсмена; недоста-
точный уровень физической подготовленности; нару-
шения спортивных правил; нарушения спортсменами 
общего режима  [2]. 

Любой патологический процесс сначала является 
функциональным, а далее перерастает в анатомиче-
ский [5].

Систематическая перегрузка, особенно мягких 
тканей, костей, суставов, суставного хряща, мышц 
сухожилий, связок приводит к изменению структу-
ры и нарушению микроциркуляции соединительно-
тканных образований.

По данным Центра спортивной травмы [3] На-
ционального университета физического воспитания 
и спорта Украины 67% повреждений сухожилий, свя-
зок, мышц связаны с перегрузкой; 24,5% – с острой 
травмой и только 8,5% причиной были инфекции, 
врожденные пороки и др.

Исследования в области спортивной травматоло-
гии показывают, что около трети спортивных травм 
являются следствием неэффективной реабилитации 
после ранее перенесенных травм [7, 10]. У спортсме-
нов, перенесших серьезные острые или усталостные 
травмы, уменьшаются силовые возможности мышц, 
ухудшается гибкость суставов, нарушается мышеч-
ный баланс, возрастает тугоподвижность мышц и 
др. Естественно, что все эти изменения существенно 
сказываются на эффективности технико-тактических 
действий, способности выполнять широкоамплитуд-
ные движения с большой мощностью. Поэтому про-
цесс реабилитации, наступающий после лечения, 
должен быть достаточно длительным и целенаправ-
ленным, позволяющим восстановить двигательные 
возможности спортсмена до уровня, близкого к пред-
шествовавшему травме. Сокращение этого периода, 
стремление применять интенсивные тренировочные 
и соревновательные нагрузки до его завершения рез-
ко увеличивают вероятность повторной, часто значи-
тельно более тяжелой, травмы.

Методом выбора при лечении повреждений 
капсульно-связочного аппарата коленного сустава в 
современной спортивной травматологии, являются 
артроскопические операции и послеоперационная 
реабилитация спортсменов [4].

Артроскопическая аутопластика открывает воз-
можности ускорения послеоперационного восстанов-
ления, что особенно актуально для спортсменов, в 
частности, для профессиональных футболистов. 

В англоязычной литературе существует большое 
количество работ, посвященных реабилитации спор-
тсменов после подобного рода операций, однако 
работ, посвященных исключительно вопросам вос-
становления футболистов в англоязычной научной 
литературе нами не найдено, специальных научных 
исследований на русском языке, посвященных этому 
вопросу крайне мало, по существу, проблемы реаби-
литации спортсменов после таких операций разра-
ботаны весьма слабо. Отсутствует стройная, глубоко 
проработанная система методики педагогической тех-
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нологии послеоперационной реабилитации спортсме-
нов, в частности, футболистов, которые чаще других 
подвержены повреждениям связочно-капсульного ап-
парата коленного сустава.

Неполная реабилитация после повреждений яв-
ляется причиной рецидива спортивных травм. Про-
грамма реабилитации должна быть специфичной и 
предусматривать постепенное увеличение нагрузок на 
поврежденную конечность, а также поэтапную адап-
тацию игрока к возвращению на футбольное поле.

В  иностранной литературе за последние 10 лет 
представление о реабилитации после реконструкции 
связочного аппарата коленного сустава претерпело 
значительные изменения. Для купирования боли ис-
пользуется лед, продолжительные пассивные движе-
ния, мобилизация, мышечная стимуляция в течение 
первых 7-10 дней после оперативного вмешатель-
ства [8, 10]. Применяются активные или активно-
пассивные, пассивные циклические, мобилизующие 
упражнения для коленного сустава – 2-6 неделя. Позд-
нее рекомендуется тренировка на велосипеде, подъем 
на ступеньку, тренировка с обратной связью в изоки-
нетическом режиме, упражнения для мышц задней 
группы бедра с сопротивлением, проприоцептивные 
программы ходьбы и бега. Энергичная ранняя реаби-
литационная программа начинается после 6 недель, а 
полная программа реабилитации должна занимать от 
6 до 18 месяцев, и пациент должен иметь мотиваци-
онную установку и активно принимать участие в этом 
процессе [9]. Длительная иммобилизация оказывает 
негативное влияние на суставной хрящ и околосу-
ставные ткани. Адгезивный процесс снижает эластич-
ность соединительной ткани и может быть причиной 
контрактуры сустава [3]. Уменьшение нормальных 
движений и физических нагрузок может вызвать атро-
фию мышц, дезорганизует процесс заживления, вы-
зывает дегенеративные изменения в суставе. Иммо-
билизация также связана с нарушением нормального 
обмена веществ в коленном суставе. Ранние движения 
могут обеспечить альтернативное питание связочного 
аппарата. Активные и пассивные упражнения, направ-
ленные на разгибание, начинают выполнять с первого 
дня после операции, несмотря на то, что при полном 
разгибании крестообразные связки резко натянуты, 
пассивное разгибание коленного сустава не должно 
вызывать большого переднего смещения и возник-
новения нагрузок на связочный аппарат. Интенсив-
ность программы реабилитации зависит от прочности 
трансплантата и способа его фиксации и определя-
ется хирургом [7]. Кроме того, отек и боль в суставе 
могут затруднить напряжение четырехглавой мыш-
цы. Когда это отмечается, для восстановления навы-
ка рекомендуется использовать простые упражнения, 
физиотерапию и биологическую обратную связь. Для 
предотвращения стрессовых нагрузок на связочный 
аппарат выполняются упражнения без осевой нагруз-
ки вначале от угла сгибания 45°, тренировка мышц 
задней группы бедра также используется в ранние 
сроки, так как она способствует заднему смещению 
голени относительно бедра. Альтернативной и весьма 

популярной техникой укрепления мышц является ис-
пользование упражнений с закрытой кинематической 
цепью, которые рекомендуется выполнять сразу же 
после операции. Кинематическая цепь нижней конеч-
ности состоит из тазобедренного сустава, коленного и 
голеностопного и сегментов между ними. Эта цепь за-
крыта, если конечность (стопа) находится в контакте 
с поверхностью, например, при осевой нагрузке или 
если стопа давит на что-либо. Когда стопа находится 
в контакте с полом, сгибательный момент действует 
на тазобедренный, коленный и голеностопный сустав. 
В ответ мышцы задней группы бедра напрягаются для 
стабилизации тазобедренного сустава и таза, четы-
рехглавая мышца – для стабилизации связочного ап-
парата коленного сустава и трехглавая мышца голени 
– для стабилизации голеностопного сустава. Напря-
жение мышц задней группы бедра имеет вторичный 
эффект – сгибание коленного сустава и в результате 
направленный назад вектор силы.

Анализ данных  литературы [3, 6, 9]  показал,  что 
основными задачами, которые стоят перед врачами и 
специалистами в области  физической реабилитации 
при восстановительном лечении больных с поврежде-
ниями суставно-капсульного аппарата являются:
а) обеспечение максимально возможных условий для 

нормального протекания нарушенных рестуционно-
регенеративных процессов в месте травмы;

б) назначение комплексной медикаментозной тера-
пии и программ восстановления для нормализации 
нарушенного обмена веществ индивидуально для 
каждого больного;

в) предупреждение, а при необходимости своевремен-
ное лечение пролежней, атрофий мышц, контрактур 
опорно-двигательного аппарата;

г) профилактика и лечение методами кинезитерапии 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем;

д) проведение ранней и поздней психо-педагогической 
реабилитации: комплексное сочетание нормализи-
рующего влияния физических упражнений с педа-
гогическим воздействием; постепенное укрепление 
и развитие у пострадавшего веры в свои силы, стой-
кости в период перенесения болезненных ощуще-
ний и дискомфорта, мужества во время оператив-
ного вмешательства, настойчивости в преодолении 
возникающих функциональных расстройств;

е) выработка утраченных и нарушенных способностей 
спортивных и бытовых навыков, самостоятельного 
передвижения и др.;

ж) профессиональное обучение, а при необходимости 
и переобучение;

з) полная социальная, бытовая и трудовая реабилита-
ция.
Указанная категория больных нуждается в ком-

плексном реабилитационном восстановлении, эф-
фективность которого заключается в своевременном 
начале восстановительного лечения и применении 
возможно более полного сбалансированного комплек-
са методов и средств физической терапии.
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Выводы.
Широкое использование и распространение ме-

тода артроскопии коленного сустава стимулировало 
разработку новых методик послеоперационного вос-
становления. Однако до настоящего времени решение 
этой проблемы не имеет однозначного толкования в 
литературе.

Внедрение современных технологий в травмато-
логии несомненно положительно влияет на исходы 
лечения пострадавших. И все же среди этой катего-
рии больных, к большому сожалению, высок процент 
послеоперационных осложнений. Причинами ее, по 

нашему мнению, могут стать тактические ошибки в 
определении методов лечения, технические ошибки 
при выполнении оперативного вмешательства, неа-
декватно подобранные методы физической реабили-
тации, а также не корректное ведение дальнейшего 
амбулаторного лечения.

Дальнейшие исследования предлагается прове-
сти в направлении изучения влияния комплексных 
программ физической реабилитации футболистов с 
повреждением передней крестообразной связки ко-
ленного сустава на восстановление функции нижней 
конечности. 
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Личностная тревожность – детерминанта 

антропофункционального статуса студенток
Романенко В.А., Крайняя Н.В., Мосенз В.А., Приходько В.М.

Донецкий национальный университет 
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Аннотации:
Рассматривается проблема зависи-
мости физического статуса студенток 
от уровня их личностной (генетиче-
ской) тревожности. В эксперименте 
принимали участие 105 студенток 
в возрасте 19-21 год. Показано, что 
между генетической тревожностью и 
показателями антропофункциональ-
ного статуса студенток существуют 
неоднозначные зависимости. Эти 
зависимости детерминированы осо-
бенностями соматотипа, кислородно-
транспортной системы и механизмов 
энергетики. Установлено, что для 
тревожных студенток характерны 
пониженный уровень физического 
развития, недостаточный потенци-
ал кардио-респираторной системы. 
Этому соответствует такой же уро-
вень их физической работоспособно-
сти,  аэробной производительности и 
устойчивости к гипоксии. Эти законо-
мерности сохраняются и при оценке 
мощности и емкости гликолитическо-
го механизма энергообеспечения у 
тревожных и нетревожных студенток.

Романенко В.О., Крайня Н.В., Мосенз 
В.А., Приходько В.М. Особистісна 
тривожність – детермінанта 
антропофункціонального статусу 
студенток. Розглядається проблема 
залежності фізичного статусу студен-
ток від рівня їх особистісної (генетичної) 
тривожності. В експерименті брали 
участь 105 студенток у віці 19-21 років. 
Показано, що між генетичної тривожністю 
і показниками антропофункціонального 
статусу студенток існують неоднозначні 
залежності. Ці залежності детерміновані 
особливостями соматотіпу, киснево-
транспортної системи і механізмів 
енергетики. Встановлено, що для три-
вожних студенток характерні знижений 
рівень фізичного розвитку, недостатній 
потенціал кардіо-респіраторної систе-
ми. Цьому відповідає такий же рівень 
їх фізичної працездатності, аеробної 
продуктивності і стійкості до гіпоксії. Ці 
закономірності зберігаються і при оцінці 
потужності і ємності гліколітичного 
механізму енергозабезпечення у три-
вожних і нетревожних студенток.

Romanenko V.A., Krainya N.V., Mosenz 
V.A., Prikhodko V.M. Personal anxiety – 
the determinant of the anthropometric 
and functional status of female students. 
We consider the problem of dependence 
of the physical status of the students on 
their level of personal (genetic) anxiety. 
The experiment involved 105 students 
aged 19-21 years. It is shown that between 
anxiety and performance of the genetic 
status of the students there anthropometric 
and functional ambiguous dependence. 
These relationships are determined by the 
peculiarities of somatotype, the oxygen-
transport system and the mechanisms 
of energy. It is established that anxious 
students are characterized low level 
of physical development, insufficient 
capacity of the cardiorespiratory system. 
This corresponds to the same level of 
physical performance, aerobic capacity 
and resistance to hypoxia. These patterns 
remain when evaluating the power and 
capacity of the glycolytic mechanism 
of energy and non-anxious in anxious 
students.

Ключевые слова:
антропофизиологический статус, 
генетическая тревожность, кардио-
респираторная система.

антропофізіологічний статус, ге-
нетична тривожність, кардіо-
респіраторна система.

anthropometric physical status, genetic 
anxiety, cardio-respiratory system.

Введение. 1

Физическое состояние рассматривают как струк-
турированную совокупность взаимосвязанных сома-
тических, функциональных, психофизиологических, 
а в ряде случаев – и психических признаков [9]. Свя-
зи между различными составляющими этого статуса 
носят неоднозначный характер. В частности, уже в 
возрасте 6-8 лет у тревожных детей вследствие повы-
шенного уровня неспецифической активации мозга и 
доминирования симпатической регуляции понижен 
потенциал аппарата кровообращения [8]. Недостаточ-
ность этого потенциала в покое приводит к снижению 
емкости, мощности и эффективности аэробного меха-
низма энергообеспечения [8, 9]. Эти закономерности, 
установленные в препубертатный период, нельзя в пол-
ной мере экстраполировать на женщин зрелого возрас-
та, так как вклад переменных в формирование физиче-
ского статуса человека на различных этапах онтогенеза 
изменяется неоднозначно и гетерохронно [8, 9]. Тем-
пы этих структурно-функциональных преобразований 
определяются средовыми и генетическими факторами, 
к которым относится и личностная тревожность. 

Таким образом, существует необходимость в рас-
смотрении проблемы зависимости физического стату-
са студенток от уровня их личностной (генетической) 
тревожности.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого на-
ционального университета.
© Романенко В.А., Крайняя Н.В., Мосенз В.А.,  
    Приходько В.М., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключалась в определении 

особенностей антропофункционального статуса у 
студенток с полярными уровнями личностной тре-
вожности. 

Для достижения цели последовательно решали 
ряд задач: 
1. Дифференцировали студенток по уровню их тре-

вожности. 
2. Устанавливали корреляции между показателями 

антропофункционального статуса и уровнями тре-
вожности у студенток этих групп. 

3. Определяли особенности их антропофункциональ-
ного статуса.
С целью решения поставленных задач у 105 сту-

денток в возрасте 19-21 года с помощью опросника 
Спилберга, спортивно-педагогических и медико-
биологических тестов, функциональных проб, реги-
стрировали показатели антропометрического статуса, 
функционального состояния системы кровообраще-
ния и дыхания, нервной регуляции, механизмов энер-
гообеспечения, а также устойчивости к гипоксии [9]. 
Фактический материал обрабатывали с помощью про-
граммного пакета «STATISTIKA”.

Результаты исследований.
В аспекте решения первой задачи из общей вы-

борки (n = 105) были выделены полярные по уров-
ням личностной тревожности группы студенток. При 
их дифференциации за крайние значения изучаемого 
признака избирали его величины за пределами  X ± 
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0,67σ. При таком подходе полярные по тревожности 
группы составили по 27,5 % обследуемых студенток 
(n = 29). Корреляционный анализ между параметрами 
антропометрического статуса и показателем тревож-
ности у этих групп показал, что большее (10) количе-
ство связей характерно для тревожных по сравнению 
с нетревожными студентками (6). У первых антро-
пометрические и силовые характеристики связаны 
(0,31<r<0,83) с тревожностью положительно, а с ин-
дексами физического развития Эрисмана и грудной 
клетки, наоборот, отрицательно (0,62<r<0,64). У вто-
рой группы студенток масса тела, сила спины и индекс 
Кетле отрицательно коррелируют с тревожностью, 
в то время как остальные показатели положительно 
связаны (0,36<r<0,53) с этой темпераментальной ха-
рактеристикой. 

Эти корреляции позволяют предполагать, что 
тревожные и нетревожные студентки имеют опреде-
ленные различия в параметрах антропометрического 
статуса. Так, для тревожных студенток характерны 
пониженные значения массы тела (14,5%), окружно-
сти грудной клетки (8,4%) и силовых характеристик 
мышц спины (22,5; 35,3%) (табл.1). Судя по значениям 
индексов Эрисмана, Пинье, развития грудной клетки 
и стении, их отличает менее оптимальное соотноше-
ние массо-длиннотных и обхватных размеров тела, 
что трактуют как признак недостаточного физическо-
го развития [1-4, 7]. Установленные зависимости меж-
ду личностной тревожностью и антропометрическим 
статусом хорошо экстраполируется и на показатели 
функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы студенток. 

Так, у тревожных личностей установлены поло-
жительные связи для показателей эффективности, 
экономичности и нервной регуляции кровообращения  
(0,58 < r < 0,93), в то время как у нетревожных эти 
зависимости носят обратный  характер. Очевидно, с 
увеличением тревожности потенциал системы крово-
обращения снижается (табл. 2). У тревожных студен-
ток пониженное артериальное, пульсовое и среднеди-
намическое давление компенсируется повышенной 
частотой сердечных сокращений, большим ударным 
и минутным объемом крови за счет существенного 
доминирования у них симпатической регуляции. Это 
снижает потенциал их системы кровообращения при 

адаптации к действию стрессоров различной модаль-
ности [3, 5, 6], и особенно при мышечных нагрузках. 
На пятиминутную велоэргометрическую нагрузку 
мощностью 100 Вт (табл. 3) организм нетревожных 
студенток реагировал меньшим приростом пульса 
(-5,0%), оптимальным повышением параметров кро-
вяного давления при меньшем (-15,0%) влиянии сим-
патической регуляции на поддержание системного 
кровотока.

Кровообращение у нетревожных студенток в ответ 
на нагрузку было меньшим (-10,8%) в сравнении с их 
антиподами. Следовательно, у них сохранялся боль-
ший потенциал системы кровообращения (табл. 3).

Реакция респираторной системы студенток по-
лярных групп на нагрузку также не была идентичной. 
Повышенный на 18,8% уровень легочной вентиляции 
у тревожных студенток поддерживался за счет боль-
шего (24,7%) прироста частоты дыхания при меньшем 
(-12,2%) дыхательном объеме. Следовательно, для ор-
ганизма тревожных студенток характерна неэконом-
ная реакция респираторной системы на стандартную 
нагрузку (табл. 3). Очевидно, пониженный в покое, у 
тревожных студенток, потенциал их кислороднотран-
спортной системы достаточно ярко проявляется в по-
вышенной реактивности этой системы на нагрузку 
большой мощности. Те же закономерности просма-
триваются между тревожностью и показателями фи-
зического состояния и работоспособности (табл. 4).

У тревожных студенток отрицательные зависи-
мости (-0,54 < r < -0,84) между изучаемым свойством 
темперамента и показателями ИГСТ, МПК, оценкой 
физического статуса по системе КОНТРЭКС и Апана-
сенко Г.А. [2, 4, 9] свидетельствует о том, что с возрас-
танием личностной тревожности здоровье студенток 
ухудшается, снижается их физическая работоспособ-
ность и аэробная производительность. Обратные за-
висимости того же уровня характерны для группы 
нетревожных студенток. Эти зависимости  вполне 
удачно верифицируются абсолютными значениями 
показателей физического состояния, работоспособ-
ности, аэробной производительности и устойчивости 
к гипоксии у полярных по тревожности студенток. 
Тревожные девушки несколько уступают нетревож-
ным по уровню физического состояния, существенно 
(7,5%) по устойчивости к гипоксии, физической ра-

Таблица 1.
Особенности антропометрического статуса у тревожных и нетревожных студенток (X ±m) *

Показатели Тревожные Нетревожные Δ** Δ%
Масса тела, кг 53,9±1,94 61,7±2,29 7,8 14,5
ОГК, см 75,0±1,29 81,3±0,89 6,3 8,4
Сила спины, кг 60,6±4,47 82,0±3,83 21,4 35,3
Силовой индекс спины 112,9±4,65 138,3±3,65 25,4 22,5
Индекс Кетле, гр/см 324±10,08 368,7±28,36 44,7 13,8
Индекс Эрисмана, см -8,0±1,37 -1,9±0,4 6,1 76,3
Индекс Пинье, ед 37,1±2,74 23,4±2,11 -13,7 -36,9
Индекс развития грудной клетки, % 45,2±0,81 48,9±0,54 3,7 8,19

* Здесь и далее достоверность различий на уровне 0,01 < р < 0,05
** Здесь и далее Δ (разница) рассчитывалась относительно группы тревожных студенток.
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Таблица 2.

Особенности функционального состояния сердечнососудистой системы  
у студенток с полярными уровнями тревожности (X ±m)

Показатели Тревожные Нетревожные Δ Δ%
Пульс, уд/мин 79,1±1,01 74,8±1,27 -4,3 -5,44
АД сист, мм.рт.ст. 105,9±2,08 115,3±2,23 9,4 8,88
АД диаст, мм.рт.ст. 69,6±1,06 75,9±1,45 6,3 9,05
ПД, мм.рт.ст. 36,6±0,47 39,4±0,48 3,1 8,54
СДД, м.рт.ст. 87,8±1,77 95,6±1,58 7,8 8,88
УОС, мл 64,0±0,31 61,8±0,49 -2,2 -3,45
МОК, л 5,0±0,11 4,6±0,12 -0,4 -8,00
ВиК, ед. 10,0±4,35 -3,1±4,59 13,1 130,96

Таблица 3. 
Реакция кардио-респираторной системы у тревожных и нетревожных студенток  

на пятиминутную велоэргометрическую нагрузку мощностью 100 Вт

Показатели Тревожные Нетревожные Δ Δ%
Пульс, уд/мин 151,7±2,58 144,1±1,80 -7,60 -5,0
АД сист, мм.рт.ст. 129,9±1,63 137,5±1,08 7,6 6,0
АД диаст, мм.рт.ст. 72,2±2,06 79,5±2,28 7,3 10,1
СДД, мм.рт.ст 102,3±2,08 108,5±2,00 6,2 6,1
УОС, мл 73,2±0,99 69,0±0,63 -4,2 -5,7
МОК, л 11,1±0,15 9,9±0,27 -1,2 -10,8
КЭК, ед 8753,8±58,1 8358,0±63,3 -395,8 -4,5
ВиК, ед 51,9±2,30 44,2±2,18 -7,7 -14,8
МОД, л 27,6±1,06 22,4±0,72 -5,2 -18,8
ЧД, цикл/мин 25,1±0,13 18,9±0,14 -7,2 -24,7
ДО, л 1,06±0,02 1,19±0,03 -0,13 12,2

Таблица 4. 
Характеристика физического состояния и механизмов энергетики у тревожных и нетревожных студенток

Показатели Тревожные Нетревожные Δ Δ%

Физическое состояние  
по системе КОНТРЭКС-1, ед 174,9±1,77 180,7±1,18 5,8 3,3

Индекс Руфье, ед. 1,6±0,27 0,9±0,11 -0,7 -43,8

Задержка дыхания, с
на вдохе 53,3±2,05 61,7±2,09 8,4 15,8
на выдохе 24,7±1,66 31,8±1,69 7,1 28,7

Задержка дыхания после вен-
тиляции, с 

на вдохе 69,5±1,25 74,0±0,99 4,5 16,5

на выдохе 30,4±1,02 36,4±1,73 6,0 19,7

ИГСТ, ед. 55,4±1,22 62,4±1,53 7,0 12,6

МПК, мл/мин/кг 48,8±1,05 52,6±1,08 3,8 7,8

Гликолитический механизм

Поднимание и опускание туловища,  
количество циклов 34,0±0,78 40,0±0,81 6,0 17,6

Челночный бег 4×30 м, с 28,4±0,20 27,2±0,15 -1,2 -4,2

Бег 100 м, с 17,6±0,16 16,5±0,25 -1,1 -6,2

Бег 500 м, с 135,6±1,23 126,9±1,10 -8,7 -6,4

Аэробный механизм

Бег 2000 м, мин 13,4±0,10 11,9±0,11 -1,5 -11,2
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ботоспособности (12,6%), аэробной производитель-
ности (13,2%) и адаптивности сердечной мышцы к 
стандартной мышечной нагрузке (43,8%).

У нетревожных студенток, судя по значениям ин-
декса Гарвардского степ-теста, максимального потре-
бления кислорода и результатам бега на 2000 м, аэроб-
ные возможности превышают таковые у тревожных в 
среднем на 10,5%. Эти закономерности справедливы 
и при оценке мощности и емкости гликолитического 
механизма энергообеспечения (табл. 4). Исходя из ре-
зультатов двигательных тестов, мощность и емкость 
гликолитического механизма энергообеспечения пре-
вышает эти же показатели у тревожных студенток на 
8,6%. Результаты исследований позволяют сформули-
ровать определенные выводы.

Выводы.
Между генетической тревожностью и показате-

лями антропофункционального статуса студенток 
существуют неоднозначные зависимости различного 

уровня и направленности, детерминированные кон-
ституциональными особенностями их соматотипа, 
кислородно-транспортной системы и механизмов 
энергетики.

Для тревожных студенток характерно пониженное 
физическое состояние и развитие, недостаточный по-
тенциал кардио-респираторной системы, определяю-
щий такой же уровень их физической работоспособ-
ности,  аэробной производительности и устойчивости 
к гипоксии.

Эти закономерности относительно справедливы 
и при оценке мощности и емкости гликолитического 
механизма энергообеспечения у тревожных и нетре-
вожных студенток.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
определением параметров физического статуса у раз-
личных половозрастных групп в связи с их темпера-
ментальными свойствами.
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Особенности вестибулярной устойчивости  

у агрессивных и неагрессивных студенток гуманитарного вуза
Романенко В.А., Приходько В.М., Соколова В.Ю., Иванова С.В.

Донецкий национальный университет 
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Аннотации:
Излагаются результаты определения 
устойчивости организма студенток с 
полярными уровнями агрессивности 
на вестибулярные пробы с угловыми 
ускорениями. В эксперименте при-
нимали участие 168 студенток. По-
казано, что у агрессивных студенток 
устойчивость понижена на 29,3%. Это 
связано с недостаточно экономичным 
функционированием системы кро-
вообращения в базальных условиях. 
Установлено, что определенное на-
пряжение сердечно-сосудистой систе-
мы является неотъемлемым элемен-
том их генетической агрессивности и 
отражает готовность к действию. По-
казано, что агрессивность (как черту 
характера) следует рассматривать в 
качестве детерминанты пониженной 
устойчивости индивида к угловым 
ускорениям.

Романенко В.О., Приходько В.М., Со-
колова В.Ю., Іванова С.В. Особливості 
вестибулярної стійкості у агре-
сивних і неагресивних студенток 
гуманітарного ВНЗ. Викладаються ре-
зультати визначення стійкості організму 
студенток з полярними рівнями 
агресивності на вестибулярні проби з 
кутовими прискореннями. Показано, 
що в агресивних студенток стійкість 
знижена на 29,3%. Це пов’язано з недо-
статньо економічним функціонуванням 
системи кровообігу в базальних умо-
вах. Встановлено, що певна напруга 
серцево-судинної системи є невід'ємним 
елементом їх генетичної агресивності і 
відбиває готовність до дії. Показано, що 
агресивність( як рису характеру) слід 
розглядати як детермінанту зниженої 
стійкості індивіда до кутових приско-
рень.

Romanenko V.A., Prikhodko V.M., 
Sokolova V.Yu., Ivanova S.V. Features 
of vestibular resistance in aggressive 
and nonaggressive students of 
humanitarian university. Present the 
results of determining the stability of the 
organism levels of students with polar 
aggressiveness on the vestibular tests 
with angular accelerations. It is shown 
that the stability of aggressive students 
is reduced by 29.3%. This is due to 
insufficient cost-effective functioning of 
the circulatory system in basal conditions. 
It is established that a certain strain the 
cardiovascular system is an integral 
part of their genetic aggressiveness and 
reflects the willingness to act. It is shown 
that aggressiveness (as a character trait) 
should be considered as a determinant 
of reduced stability of the individual to 
angular accelerations.

Ключевые слова:
агрессивность, кровообращение, 
угловые ускорения.

агресивність, кровообіг, кутові приско-
рення.

aggression, blood circulation, the angular 
acceleration.

Введение. 1

Зависимости между показателями вестибуляр-
ной устойчивости и личностными характеристиками 
индивида показаны в ряде исследований [2]. В част-
ности установлено, что женщины с невротическим 
складом характера отличаются худшей вестибулярной 
устойчивостью в сравнении с эмоционально стабиль-
ными личностями [5], экстраверты более устойчивы к 
укачиванию, чем интроверты. 

Вместе с тем, для получения более полных све-
дений, имеет вполне определенный смысл в более 
подробном изучении проблемы определения устой-
чивости организма студенток с полярными уровнями 
агрессивности на вестибулярные пробы с угловыми 
ускорениями.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого на-
ционального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключалась в определении 

особенностей вегетативного реагирования агрессив-
ных и неагрессивных студенток на вестибулярные 
пробы с угловыми ускорениями. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 
1. Измеряли агрессивность у студенток 19-23 лет. 
2. Устанавливали зависимости между агрессивно-

стью и показателями функционального состояния си-
стемы кровообращения в базальных условиях. 

3. Определяли изменение гомеостатических кон-
стант этой системы в ответ на функциональные пробы 
с угловыми ускорениями.

Для достижения цели исследований у 19-20-
летних 168 студенток гуманитарного ВУЗа определя-
© Романенко В.А., Приходько В.М., Соколова В.Ю.,  
    Иванова С.В., 2011

ли уровень агрессивности и устойчивость к угловым 
ускорениям. На основании эмпирических данных рас-
считывали пульсовое давление (ПД), ударный (УОС) 
и минутный (МОК) объемы крови, коэффициент эко-
номичности кровообращения (КЭК), «двойное произ-
ведение» (ДП) и вегетативный индекс Кердо (ВиК). 
Интегральный показатель вестибулярной устойчиво-
сти (ИПВУ) рассчитывали из уравнения: ИПВУ = N 
(КЭК/100) ,  где N – количество вращений за время 
пробы, об.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Для решения первой задачи из общего континген-

та студенток были выделены группы с низкой и высо-
кой агрессивностью. Ранее [6] нами было показано, 
что у молодых агрессивных женщин понижены абсо-
лютные и терминальные пороги ощущений в слухо-
вом, зрительном и кожном анализаторах, и наоборот, 
повышены дифференциальные в двигательном. Эти 
зависимости экстраполируются и на вестибулярную 
устойчивость. Анализ корреляций между агрессивно-
стью и показателями реактивности организма студен-
ток на пробы с угловыми ускорениями показал, что 
характер и уровень связей у полярных по этому свой-
ству студенток неодинаков (табл. 1).

В частности, в группе агрессивных студенток чис-
ло корреляций высокого и среднего уровня в два раза 
превышает их количество у неагрессивных (табл. 1), 
у агрессивных студенток больше «жестких» связей 
показателей кровообращения с изучаемым конститу-
циональным признаком. Существенные различия в 
функциональном состоянии сердечно-сосудистой си-
стемы у полярных по агрессивности групп студенток 
проявляются уже в базальных условиях (табл. 2). У 
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агрессивных студенток выше значения пульса (5,4%) 
и ниже диастолическое давление (6,9%). Индекс Ро-
бинсона превышает таковой у их антиподов на 4,6%, 
а КЭК – на 6,0 %. У них доминирует симпатическая 
регуляция, в то время как у неагрессивных – парасим-
патическая (табл. 2). Идентичные закономерности, 
с несущественными вариациями установлены и при 
обследовании функционального состояния сердечно-
сосудистой системы перед пробой Барани (табл.3). 

Значение пульса, артериального давления и ВиК 
связаны с показателем агрессивности у полярных 
групп по-разному: у агрессивных студенток пульс и 
значение ВиК находятся в прямой зависимости, в то 
время как у неагрессивных – в обратной. Более жест-
кие связи между значениями артериального давления, 
механизмами его регуляции и агрессивностью (табл. 
4) подтверждают существенную генетическую со-
ставляющую в детерминированности их аппарата 
кровообращения.

Пониженная экономичность и эффективность 
функционирования системы кровообращения у агрес-
сивных студенток в состоянии покоя проявляется и в 
их реакциях на вестибулярные пробы. В ответ на про-
бу Яроцкого нарушение гомеостатических констант 
их сердечно-сосудистой системы выражается в при-
росте систолического давления (4,6 %), индекса Ро-
бинсона (4,1%) с одновременным снижением (38,2 %) 
значений ВиК (табл. 2). Сдвиг нервной регуляции в 
сторону снижения симпатических влияний на фоне 
некоторого повышения систолического давления и 
более напряженной работы миокарда приводит к не-
существенной интенсификации кровообращения, о 
чем можно судить по значениям коэффициента эконо-
мичности кровообращения. У неагрессивных студен-
ток наблюдается усиление вагусной  регуляции (5,8 
%). Это приводит к существенному (26,6 %) сниже-
нию пульсового давления и как следствие – более эко-
номной реакции системы кровообращения на пробу 
Яроцкого (табл. 2).

Идентичные закономерности установлены и 
при изучении реакции этих групп на пробу Бара-
ни (табл. 3). У агрессивных студенток спектр изме-
ненных констант кровообращения намного шире: 
прирост пульса составил 7,0%, систолического 
давления – 5,6%, индекса Робинсона – 13,0%, пуль-
сового давления – 22,7%, вегетативного индекса 
Кердо – 37,7%, коэффициента экономичности кро-
вообращения – 30,9%. У неагрессивных студен-
ток изменялись показатели нервной регуляции – 
ВиК (+314,3 %) и экономичности кровообращения  

(КЭК = +14,9 %). Большая экономичность реакции 
сердечно-сосудистой системы у неагрессивных деву-
шек на пробу обусловлена меньшим влиянием симпа-
тической регуляции на систему кровообращения. Аб-
солютные значения ВиК у этих студенток почти в 10 
раз меньше (табл. 3).

Сравнительный анализ абсолютных значений 
показателей реактивности организма студенток на 
пробы выявил те же закономерности. В частности, 
сердечно-сосудистая система агрессивных студенток 
реагирует на пробу Яроцкого более существенным 
снижением (8,8%) диастолического и повышением 
(7,8%) систолического давления, что естественно 
приводит к большему в сравнении с неагрессивными 
личностями, пульсовому давлению (58,5%), более на-
пряженной (11,9%) работе сердца и меньшей (64,5%) 
экономичности кровообращения. Со стороны нервной 
регуляции у агрессивных женщин наблюдается сни-
жение (38,2%) симпатической регуляции, в то время 
как у неагрессивных, наоборот, происходит усиление 
вагусных  влияний. У неагрессивных студенток на-
растание парасимпатической активности в регуляции 
вегетативной сферы может быть объяснено усилени-
ем связи вестибулярных ядер с ядром блуждающего 
нерва [2]. У агрессивных студенток такие связи отсут-
ствуют в базальных условиях, и не формируются при 
воздействии кратковременных угловых ускорений. 
Неодинаковое участие нервных механизмов в регуля-
ции системы кровообращения и детерминирует разли-
чия в реакции студенток обеих групп на пробу Яроц-
кого. Исходя из значений интегрального показателя 
(табл. 2), вестибулярная устойчивость у агрессивных 
студенток на пробу Яроцкого ниже на 31,0 %.

Реакция организма студенток на пробу Барани прак-
тически идентична предшествующей пробе. Сдвиги у 
агрессивных студенток выражаются в большей часто-
те пульса (24,4%), повышенном систолическом (7,5%) 
и пульсовом (42,1%) давлении, в более напряженной 
(33,8%) работе сердца, меньшей экономичности кро-
вообращения (76,3%) и более существенном (почти 
в 10 раз) доминировании механизмов симпатической 
регуляции. Их вестибулярная устойчивость на пробу 
Барани понижена на 27,5 % (табл. 4). 

В среднем по результатам двух проб, эта разница 
составляет 29,3 % в пользу неагрессивных студенток. 
Подобная реакция на угловые ускорения обусловле-
на пониженной экономичностью функционирования 
механизмов кардиогемодинамики в состоянии покоя 
у агрессивных студенток. По видимому, определенное 
напряжение сердечно-сосудистой системы в базаль-

Таблица 1. 
Количество, характер и уровень связей агрессивности с показателями вестибулярной устойчивости  

у полярных групп студенток

Агрессивные Неагрессивные
Низкие Средние Высокие Низкие Средние Высокие

Положительные связи
4 2 6 7 0 2

Отрицательные связи
2 4 3 7 3 2
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Таблица 2. 

Реакция организма агрессивных и неагрессивных студенток на пробу Яроцкого (X ±m)

Показатели Агрессивные (n=29) Неагрессивные (n=30)
Время пробы Яроцкого, с 34,8±11,08 37,3±11,92
Темп вращения головой, об/с 1,1±0,07 0,9±0,10
Общее количество вращений, об. 38,3±2,89 33,6±3,01
Интегральный показатель вестибулярной  
устойчивости, ед * 1,13±0,15 1,63±0,11

Пульс, уд/мин до* 79,8±1,32 75,7±1,23
после 79,4±2,57 76,5±3,10

АД систолическое, мм.рт.ст. до 112,3±1,17 113,2±2,96
после* 117,5±1,14 109,0±2,03

АД диастолическое, мм.рт.ст. до* 72,3±1,70 77,7±0,76
после* 75,0±2,70 82,2±1,70

Вегетативный индекс Кердо, ед до* 8,9±1,12 -2,6±0,93
после* 5,5±1,09 -7,5±1,11

Пульсовое давление, мм.рт.ст. до* 40,0±1,85 36,0±1,43
после* 42,5±1,15 26,8±1,84

Индекс Робинсона, ед. до* 89,6±0,85 85,7±1,05
после* 93,3±0,94 83,4±1,80

Коэффициент экономичности кровообра-
щения, ед.

до* 3192±111,0 2752±88,0
после* 3375±95,0 2052±91,0

* здесь и далее достоверность различий между группами 0,05<p<0,01

Таблица 3. 
Реакция организма агрессивных и неагрессивных студенток на вестибулярную пробу Барани (X ±m)

Показатели Агрессивные (n = 28) Неагрессивные (n = 29)
Время выполнения пробы, с 126,9 ± 15,4 113 ± 20,5
Темп вращения кресла, об/с 0,9 ± 0,01 0,9 ± 0,04
Общее количество вращений, об. 114,2 ± 6,13 100,2 ±7,01
Интегральный показатель вестибулярной  
устойчивости, ед* 2,82 ± 0,31 3,89 ± 0,29

Пульс, уд/мин до* 92,8 ± 2,12 76,8 ± 3,29
после* 99,3 ± 2,06 79,8 ± 2,27

АД систолическое, мм. рт. ст. до* 111,7 ± 1,19 105,5±1,43
после* 118,0 ± 2,17 109,8± 2,47

АД диастолическое, мм. рт. ст. до* 74,3 ± 2,29 76,3 ± 2,75
после* 72,1 ± 3,81 77,5 ± 1,92

Вегетативный индекс Кердо, ед. до* 19,9 ± 1,88 0,7 ± 0,20
после* 27,4 ± 1,45 2,9 ± 0,41

Пульсовое давление, мм. рт. ст. до* 37,4 ± 1,44 29,2 ± 1,50
после* 45,9 ± 1,83 32,6 ± 1,86

Индекс Робинсона, ед. до* 103,7 ± 3,01 81,0 ± 2,03
после* 117,2 ± 2,89 87,6 ± 3,30

КЭК, ед. до* 3471 ± 101,0 2243± 89,0
после* 4544±113,0 2578±120,0

Таблица 4. 
Связь показателей вестибулярной устойчивости с агрессивностью у студенток  

с полярными уровнями этого свойства*

Показатели Проба Яроцкого Проба Барани
Агрессивные Неагрессивные Агрессивные Неагрессивные

Исходные значения показателей
Пульс, уд/мин 49 -53 80 -50
Систолическое давление, мм.рт.ст 80 30 78 30
Диастолическое давление, мм.рт.ст 78 72 50 44
Вегетативный индекс Кердо, ед 39 -46 80 -79

Реакция на пробы
Время выполнения пробы, с -64 -40 -83 -32
Темп вращения, об/с -60 -51 -34 -70
Изменение пульса за время пробы, % 81 72 -60 35
Изменение СД за время пробы, % -80 -43 -33 30
Изменение СД за время пробы, % 63 38 38 31
Изменение ВиК,% -79 -39 -60 -38

* нули и запятые опущены
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ных условиях является неотъемлемым элементом их 
генетической агрессивности и отражает готовность к 
действию. Результаты исследований  позволяют сфор-
мулировать определенные выводы.

Выводы. 
1. Кратковременные (35 – 37 с) угловые ускорения в 

виде вращения головой и более длительные (111 – 
127 с) вращения на кресле вызывают у агрессивных 
и неагрессивных студенток однонаправленные из-
менения гомеостатических констант системы кро-
вообращения. 

2. Степень выраженности реакции этой системы на 
пробы определяется ее резервными возможностя-
ми, детерминированными нервными механизмами 
регуляции гомеостатических констант органзма. 
Влияние симпатической регуляции на параметры 
кровообращения наиболее выражено у агрессивных 

студенток, что существенно снижает их резервные 
возможности при действии угловых ускорений. 

3. Достаточно жесткие связи параметров гемодинами-
ки и нервных механизмов ее регуляции с агрессив-
ностью подтверждают генетическую детерминиро-
ванность аппарата кровообращения в обеспечении 
жизнедеятельности человека. 

4. Агрессивность следует рассматривать в качестве 
предиктора пониженной устойчивости организма 
молодых женщин к действию угловых ускорений 
различной модальности. Очевидно, адаптивные 
возможности индивида зависят от конституцио-
нальных факторов. 
Перспективы дальнейших исследований предпола-

гают изучение зависимостей между темпераменталь-
ными свойствами личности и действием стрессоров 
различной модальности.
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Сила м’язових груп тхеквондистів  

різної кваліфікації в статичному режимі
Саєнко В. Г., Мішельман С. В.

Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу  
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Анотації:
Наведено дані значущих сумарних 
показників прояву сили м’язових груп 
у спортсменів в статичному режимі. 
Показано характеристики м’язових 
груп руки (7), ноги (5), тулуба (2). 
У експерименті приймали участь 
110 спортсменів (стаж занять 1–5 ро-
ків, вік – 14–25 років). Встановлено 
кількісні показники, які інформативно 
відбивають індивідуальний рівень 
силової підготовленості спортсменів. 
Визначено оптимальні параметри си-
лових якостей спортсменів. Рекомен-
довано застосування у тренуваль-
ному процесі спеціальних методів 
силової підготовки (ізометричного, 
концентричного, ексцентричного, 
пліометричного, ізокінетичного). У 
тренуванні необхідно ураховувати 
величини опорів, швидкості рухів, су-
глобних кутів, кількості повторень в 
одному підході.

Саенко В. Г., Мишельман С. В. Сила мы-
шечных групп тхеквондистов различной 
квалификации в статическом режиме. При-
ведены данные значимых суммарных пока-
зателей проявления силы мышечных групп у 
спортсменов в статическом режиме. Показано 
характеристики мышечных групп руки (7), ноги 
(5), туловища (2). В эксперименте принимали 
участие 110 спортсменов (стаж занятий 1-5 
лет, возраст – 14-25 лет). Определены количе-
ственные показатели, которые информативно 
отражают индивидуальный уровень силовой 
подготовленности спортсменов. Определены 
оптимальные параметры силовых качеств 
спортсменов. Рекомендовано применение в 
тренировочном процессе специальных ме-
тодов силовой подготовки (изометрического, 
концентрического, эксцентричного, плиоме-
трического, изокинетического). В тренировке 
необходимо учитывать величины сопротив-
лений, скорости движений, суставных углов, 
количества повторений в одном подходе.

Saienko V. G., Michelman S. V. 
Power of the muscular group’s 
taekwondokas of the different 
qualification in steady-state mode. 
Data are given meaningful totals 
display of force the muscle groups in 
athletes in the static mode. Displaying 
characteristics of muscle groups, 
hands (7), legs (5), trunk (2).The 
experiment involved 110 athletes (1-5 
years experience training, age – 14-
25 years old). Quantitative indicators, 
which reflect the individual level of 
informative power trained athletes. 
The optimum parameters of power 
qualities of athletes. Recommended 
use in training of special methods of 
strength training (isometric, concentric, 
eccentric, plyometric, isokinetic). In 
training must take into account the 
resistance, speed, joint angles, number 
of repetitions of the same approach.

Ключові слова:
тхеквондо, кваліфікація, статич-
на, сила, м’язи, показники.

тхэквондо, квалификация, статическая, 
сила, мышцы, показатели.

taekwondo, qualification, steady-
state, power, muscles, factors.

Вступ.1

Як відомо, олімпійський вид східного єдинобор-
ства – тхеквондо ВТФ, за своєю специфічною суттю 
відноситься фахівцями до групи швидкісно-силових 
видів спорту. Тобто розвиток силових якостей у тхек-
вондистів є одним з пріоритетних напрямків у процесі 
багаторічного спортивного вдосконалювання. Проте 
виконання великого обсягу складнокоординаційних 
технічних елементів у змагальному поєдинку, які, як 
правило, застосовуються з численними стрибкови-
ми рухами може ускладнюватись для спортсменів з 
великою м’язовою масою власного тіла. Тому дослі-
дження оптимальних параметрів окремих м’язових 
груп тхеквондистів відповідно до їх кваліфікації є 
актуальним.

Наукові дослідження різних аспектів силової під-
готовки проводились багатьма авторами [1, 3, 4, 7]. 
Оптимальні параметри для розвитку сили м’язових 
груп спортсменів виявлені дослідниками в легкій ат-
летиці (Р.Ф. Ахметов, Г.М. Максименко), спортивних 
іграх (Г.А. Лисенчук, І.Г. Максименко, Ю.О. Подкол-
зин, Ю.В. Севастьянов), деяких видах єдиноборств [1, 
5-6]. Проте особливості силової підготовленості тхек-
вондистів досі розкриті лише фрагментарно. В наших 
попередніх роботах [2] висвітлювались окремі 
аспекти фізичної та техніко-тактичної підготовленості 
спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ. 
У даній роботі робиться спроба дослідження 
показників прояву сили м’язових груп тхеквондистів 
різної кваліфікації в статичному режимі.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
© Саєнко В. Г., Мішельман С. В., 2011

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 
на 2011 – 2015 рр.; тема „Удосконалення підготовки 
спортсменів в окремих групах видів спорту”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити рівень прояву сили 

м’язових груп тхеквондистів різної кваліфікації в ста-
тичному режимі.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і 
узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Педагогічне тестування (полідинамометрія). 3. Ме-
тоди математичної статистики.

Організація дослідження. У даному досліджен-
ні виявлявся прояв сили м’язових груп спортсменів 
різної кваліфікації в статичному режимі, які спеціалі-
зуються з тхеквондо ВТФ. Для виконання поставле-
ного завдання були відібрані 110 спортсменів (з яких 
7 – МСУ, 12 – КМСУ, 20 – 1 розряд, 30 – 2 розряд, 35 
– 3 розряд) з досвідом занять тхеквондо ВТФ від од-
ного року до п’ятнадцяти років. Вік випробуваних 
тхеквондистів становив від 14 до 25 років. Всім тхек-
вондистам було запропоновано виконати у змагаль-
ній обстановці спеціальні контрольні випробування, 
що інформативно відображають рівень їх сили окре-
мих м’язових груп, а саме: семи м’язових груп руки, 
п’яти м’язових груп ноги, двох м’язових груп тулу-
ба та сумарного показника чотирнадцяти м’язових 
груп.

Методика проведення зазначених тестів і 
доцільність їхнього застосування в контролі силової 
підготовленості обґрунтовані в джерелах [1, 4, 
7]. Обробка результатів тестування проводилася 
за допомогою методів математичної статистики з 
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розрахунком визначення вірогідності розходжень 
(Р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження. 
Результати тестування рівня прояву сили м’язових 

груп тхеквондистів різної кваліфікації в статично-
му режимі, наведені у таблиці 1. Аналізуючи дослі-
дження показників рівня розвитку силових якостей 
тхеквондистів, спостерігаються статистично значущі 
(P<0,05) результати від 3 розряду до 1 розряду, та між 
кандидатами у майстри спорту України та майстрами 
спорту України з тхеквондо ВТФ у всіх контрольних 
вимірюваннях. Між показниками розрядних груп кан-
дидатів у майстри спорту України і 1 розряду статис-
тично значущі (P<0,05) результати виявлені лише в 
сумарних показниках абсолютного прояву сили семи 
м’язових груп руки, п’яти м’язових груп ноги та чо-
тирнадцяти м’язових груп. За дослідженими показни-
ками прояву силових якостей тхеквондистів в процесі 
багаторічного спортивного вдосконалювання визна-
чена динаміка їх зростання (рис. 1):

сумарний показник абсолютної сили семи м’язових • 
груп руки – від 211,83 кг (21,62 Н) у спортсменів 
3 розряду до 382,86 кг (39,07 Н) у майстрів спорту 
України та сумарний показник відносної сили семи 
м’язових груп руки – від 3,03 кг (0,31 Н) у спортс-
менів 3 розряду до 5,37 кг (0,55 Н) у майстрів спорту 
України;
сумарний показник абсолютної сили п’яти м’язових • 
груп ноги – від 340,94 кг (34,79 Н) у спортсменів 
3 розряду до 525,43 кг (53,62 Н) у майстрів спорту 
України та сумарний показник відносної сили п’яти 
м’язових груп ноги – від 4,88 кг (0,50 Н) у спортсме-
нів 3 розряду до 7,36 кг (0,75 Н) у майстрів спорту 
України;
сумарний показник абсолютної сили двох м’язових • 
груп тулуба – від 224,14 кг (22,87 Н) у спортсменів 
3 розряду до 353,43 кг (36,06 Н) у майстрів спорту 
України та сумарний показник відносної сили двох 
м’язових груп тулуба – від 3,21 кг (0,33 Н) у спортс-
менів 3 розряду до 4,96 кг (0,51 Н) у майстрів спорту 
України;
сумарний показник абсолютної сили чотирнадцяти • 
м’язових груп – від 776,91 кг (79,28 Н) у спортсме-
нів 3 розряду до 1261,71 кг (128,75 Н) у майстрів 
спорту України та сумарний показник відносної 
сили чотирнадцяти м’язових груп – від 11,12 кг 
(1,13 Н) у спортсменів 3 розряду до 17,69 кг (1,81 Н) 
у майстрів спорту України.

Виходячи з досліджених показників, можна дійти 
висновку, що тхеквондисти у кожній спортивній роз-
рядній групі мають визначені параметри, що суттєво 
збільшуються зі зростанням кваліфікації та мають 
статистично значущі (P<0,05) розбіжності між собою. 
Слабке зростання більшості показників прояву сили 
окремих м’язових груп виявлено лише між групами 
тхеквондистів 1 спортивного розряду та кандида-
тами у майстри спорту України, що підтверджують 
досліджені статистичні дані (P>0,05). Тобто на етапі 
спеціалізованої базової підготовки, на відміну від по-

передніх етапів багаторічної спортивної підготовки, 
у тхеквондистів здійснюється уповільнене вдоско-
налювання силових якостей при збереженні загаль-
ної тенденції до їх зростання з наступним стрімким 
збільшенням результатів силової підготовленості 
спортсменів на етапі максимальної реалізації індиві-
дуальних можливостей. 

Дотримання тхеквондистами досліджених пара-
метрів силової підготовленості відповідних кваліфі-
кації надає змогу реалізовувати у поєдинках значний 
комплекс індивідуального технічного арсеналу. Опти-
мальний розвиток сили м’язових зусиль пропорційно 
пов’язаний з характеристикою сили удару спортсмена 
та швидкісно-силовими якостями, що є пріоритетни-
ми у більшості видах східних єдиноборств, і у тхек-
вондо ВТФ зокрема, завдяки можливості прояву 
яких формується увесь техніко-тактичний потенціал 
тхеквондиста у двобої. Тобто вдосконалення рівня 
силової підготовленості спортсменів, які спеціалізу-
ються у тхеквондо ВТФ, має щільний взаємозв’язок 
з їх спортивною майстерністю. Застосування у трену-
вальному процесі тхеквондистів спеціальних методів 
силової підготовки (ізометричного, концентричного, 
ексцентричного, пліометричного, ізокінетичного) з 
урахуванням величини опорів, швидкості рухів, ве-
личини суглобних кутів, кількості повторень в одно-
му підході або тривалості м’язової напруги, кількості 
підходів в одній серії, кількості серій у занятті, кіль-
кості застосовуваних вправ і їхньої спрямованості, 
послідовності впливу вправи на різні м’язи і м’язові 
групи, тривалості і характеру пауз між підходами, 
серіями і окремими заняттями сприяє розмаїтості та 
дозволяє значно тонше диференціювати режими ро-
боти м’язів при виконанні силових вправ, органічно 
погодити процес силової підготовки з особливостями 
змагальної і тренувальної діяльності в даному виді 
східних єдиноборств.

Висновки.
1. Виявлені статистично значущі сумарні показники 

прояву сили семи м’язових груп руки, п’яти 
м’язових груп ноги, двох м’язових груп тулуба 
та чотирнадцяти м’язових груп у тхеквондистів 
в статичному режимі зі зростанням кваліфікації, 
що свідчить про щільність взаємозв’язку 
спортивної майстерності із вдосконаленням силової 
підготовленості.

2. Отримані дані можуть служити орієнтиром рівня 
розвитку як абсолютної, так і відносної сили 
тхеквондистів на етапах багаторічної спортивної 
підготовки від третього розряду до майстра спорту.

3. Підвищення сумарних показників абсолютної 
і відносної сили чотирнадцяти м’язових груп 
тхеквондистів з кваліфікацією від третього розряду 
до майстра спорту свідчать про необхідність забез-
печення в процесі тренування всебічного фізичного 
розвитку.
Перспективи подальших розробок у даному на-

прямку. Планується дослідження кількісних показників 
рівня прояву рухових якостей у тхеквондистів різної 
кваліфікації.
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Рис. 1. Сумарні показники прояву абсолютної (а) і відносної (б) сили окремих м’язових 
груп тхеквондистів різної кваліфікації в статичному режимі
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Проблемы генетической диагностики: серологические маркеры 
в прогнозе развития скоростных способностей человека

Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.
Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ  

„Открытый международный университет развития человека „Украина” 
Херсонский государственный аграрный университет

Анотації:
Приведен материал об изучении ассо-
циативной связи между группами кро-
ви системы АВ0 и Rh с особенностями 
развития скоростных способностей у 
мужчин и женщин. В исследованиях 
принимали участие 822 школьника в 
возрасте 15–17 лет. Школьники выпол-
няли тесты: бег на 60 м (для мальчи-
ков и девочек в возрасте 15 лет) и на 
100 м (для юношей и девушек в воз-
расте 16–17 лет). Выявлен комплекс 
генетических маркеров, которые мож-
но использовать в индивидуальном 
прогнозе развития двигательных спо-
собностей человека. Среди них высо-
кую предрасположенность к развитию 
скоростных способностей маркируют 
0(I), A(II) группы крови и положитель-
ный резус-фактор.

Сергієнко Л.П., Лишевська В.М. Пробле-
ми генетичної діагностики: серологічні 
маркери у прогнозі розвитку швидкісних 
здібностей людини. Наведено матеріал 
про вивчення асоціативного зв'язку між 
групами крові системи АВ0 та Rh з особли-
востями розвитку швидкісних здібностей 
у чоловіків і жінок. У дослідженнях бра-
ли участь 822 школяра у віці 15-17 років. 
Школярі виконували тести: біг на 60 м (для 
хлопчиків і дівчаток у віці 15 років) і на 100 
м (для юнаків і дівчат у віці 16-17 років). Ви-
явлено комплекс генетичних маркерів, які 
можна використовувати в індивідуальному 
прогнозі розвитку рухових здібностей лю-
дини. Серед них високу схильність до 
розвитку швидкісних здібностей маркують 
0 (I), A (II) групи крові і позитивний резус-
фактор.

Serhiyenko L.P., Lyshevska V.M. 
Problems of genetic diagnosis: 
serological markers in the prognosis 
of the development of human speed 
abilities. It is given material to study 
the associative relation between blood 
groups AB0 and Rh systems with 
developmental speed capabilities of 
men and women. The study involved 
822 pupils aged 15-17. Pupils performed 
tests: running in 60 m (for boys and girls 
aged 15 years) and 100 m (for boys and 
girls aged 16-17 years). Identified a set 
of genetic markers that can be used 
individually forecast the development 
of motor abilities. Among them, high 
susceptibility to the development of 
high-speed capabilities labeled 0 (I), A 
(II) blood group and Rh positive.

Ключові слова:
группы крови, резус-фактор, гене-
тический прогноз, скоростные спо-
собности.

групи крові, резус фактор, генетичний 
прогноз, швидкісні здібності.

blood groups, rhesus, genetic progno-
sis, speed abilities.

Введение. 1

Диагностика (психологическая, медицинская, 
биологическая и т.п.) – это отрасль знаний, которая 
предусматривает изучение способов измерения и из-
учение критериев, оценки, прогноза индивидуальных 
отличий (психических особенностей, двигательных 
способностей, функциональных возможностей) раз-
вития человека [2]. Термин „диагноз” происходит от 
греческого слова diagnosis и означает „распознание”, 
„выявление” [1].

Спортивно-педагогическая диагностика – это 
научное направление, которое изучает индивиду-
альные отличия человека или группы людей по их 
двигательным способностям или определенным при-
знакам, способствующим формированию двигатель-
ного (спортивного) мастерства. Важной составляю-
щей спортивно-педагогической диагностики является 
прогноз двигательной одаренности детей и молодежи. 
Информативными критериями здесь могут оказаться 
генетические маркеры.

Такие генетические маркеры как группы и системы 
крови, дерматоглифика, особенности строения и цвет 
радужной оболочки глаза являются информативными 
маркерами в генетическом прогнозе индивидуальной 
изменчивости человека [5, 9]. Среди генетических мар-
керов наиболее изученной является дерматоглифика. 
Остальные генетические маркеры изучались фрагмен-
тарно. Поэтому проблему изучения в качестве марке-
ров групп крови и системы резус-фактора в системе 
спортивной диагностики мы считаем актуальной.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
В последнее время проведено несколько исследо-

ваний профессора Л.П. Сергиенко с учениками. Так 
изучено распределение групп крови у спортсменов 

© Сергиенко Л.П., Лишевская В.М., 2011

высокой квалификации, специализирующихся в ака-
демической гребле, в гребле на байдарках и каноэ, пу-
левой стрельбе [2, 5]. Определены отличия в диффе-
ренциации фенотипического проявления групп крови 
у спортсменов различных специализаций и уровня 
спортивного мастерства.

Изучена взаимосвязь между особенностями раз-
вития двигательных способностей и группами крови 
системы АВ0 [4]. В комплексном исследовании коор-
динационных, силовых, скоростных способностей, 
способности к выносливости и гибкости в суставах 
принимало участие 200 студенток (по 50 человек с 
различной группой крови) в возрасте 17–19 лет. На 
более значительной выборке студентов (999 человек, 
в том числе 490 мужчин и 509 женщин) изучена ас-
социативная связь между особенностями развития 
выносливости и группами крови совместно с систе-
мой резус фактора [7, 8]. Несколько позже [10] уже 
на выборке школьников 15–17 лет (обследовано 822 
человека) определены серологические маркеры (си-
стемы АВ0 и резус-фактора) особенностей развития 
силовых и анаэробных способностей. Однако подоб-
ных исследований проведено пока мало.

Поэтому была поставлена цель: определить серо-
логические маркеры особенностей развития скорост-
ных способностей человека.

Были поставлены следующие задачи:
Найти ассоциативные связи между группами крови и • 
скоростными способностями у юношей и девушек.
Определить взаимосвязь между скоростными спо-• 
собностями человека и серологической системой 
резус-фактора (Rh).
Изучить гендерные особенности фенотипов серо-• 
логических маркеров групп крови системы АВ0 и 
системы Rh.
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Методика исследования. Исследуемым школьни-
кам старших классов предлагалось выполнить сле-
дующие тесты: бег на 60 м для мальчиков и девочек 
в возрасте 15 лет и на 100 м для юношей и девушек 
в возрасте 16–17 лет. Бег осуществлялся с высокого 
старта, регистрация времени была с точностью до 0,1 
с. Испытуемым предлагали выполнить две попытки. 
В протоколе фиксировался лучший результат. В забе-
гах принимало участие не менее двух детей, с целью 
создания соревновательной обстановки.

В исследованиях принимали участие 822 школьни-
ка в возрасте 15–17 лет. Распределение исследуемых 
в соответствии с полом, возрастом и группой крови 
приведено в таблице 1.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты выполнения тестов бег на 60 и 100 м 

юношами и девушками в возрасте 15 и 16–17 лет при-
ведены соответственно в таблицах 2 и 3. Последова-
тельность снижения результатов в скоростных тестах 
у юношей и девушек в разном возрасте приведены в 
таблице 4. Как видим, тенденция фенотипического 
проявления скоростных способностей у юношей и де-
вушек во многом сходна. Лучшие результаты в тестах 
имеют представители 0(I) и А(II) групп крови, а худ-
шие – представители АВ(IV) и B(III) групп крови. По 
абсолютным показателям скоростных способностей 
юноши во всех возрастах, имеющие различные груп-
пы крови, превосходят девушек.

Фенотипическое проявление скоростных способ-
ностей у юношей с положительным и отрицательным 
резус-фактором в беге на 60 и 100 м соответственно при-
ведено в таблицах 5 и 6. Сравнивая идентичные пока-

затели у резус-положительных и резус-отрицательных 
юношей, отметим, что они более высокие у резус-
положительных. И хотя отличия средних значений не-
существенны (р > 0,05), однако показатели t наиболее 
значимы у 16-летних юношей (см. табл. 5 и табл. 7). 
Тенденция иметь более высокие результаты в скорост-
ных тестах у представителей 0(I) и А(II) групп крови 
по сравнению с юношами, которые имеют AB(IV) и 
B(III) группы крови, в основном  сохраняется во всех 
возрастах как для Rh+, так и для rh–.

Фенотипическое проявление скоростных способ-
ностей у девушек с положительным и отрицательным 
резус-фактором в беге на 60 и 100 м приведены соот-
ветственно в таблицах 8 и 9. Тенденция дифференци-
альных отличий скоростных способностей у девушек 
во многом аналогична той, которая отмечена для юно-
шей. Более высокое развитие скоростных способно-
стей отмечено у резус-положительных девушек, чем 
у резус-отрицательных. В беге на 60 метров для деву-
шек 15 лет, имеющих группу крови В(III) отмечены 
существенные различия (р < 0,05), а в беге на 100 м у 
девушек в возрасте 16 лет существенные отличия на-
блюдаются для групп крови A(II), B(III) и АВ(IV), а в 
возрасте 17 лет – для групп крови А(II) и В(III).

Сравнивая дифференциальные различия резус-
положительных и резус-отрицательных юношей и 
девушек, отметим, что более значительные отличия 
результатов в скоростных тестах имеют девушки. При 
характеристике общей популяции наиболее значимые 
отличия развития скоростных способностей наблюда-
ются у представителей групп крови А(II) и В(III). А 
возраст наибольших отличий – 16 лет.

Таблица 1
Распределение испытуемых школьников по полу, возрасту и наличию определенной группы крови

Возраст, лет Группы крови Всего0(I) A(II) B(III) AB(IV)
Юноши

15 24 21 26 22 93
16 49 45 34 31 159
17 31 29 27 24 111

Всего 104 95 87 77 363
Девушки

15 18 23 22 19 82
16 47 38 51 34 170
17 55 65 48 39 207

Всего 120 126 121 92 459
Сумма 224 221 208 169 822

Таблица 2
Результаты в тестах бег на 60 и 100 м у юношей в возрасте 15–17 лет с различными группами крови, с

Группы крови Статистические  
показатели

Возраст, лет
15 16 17

0(I)
X 9,20 14,79 14,47
±S 0,64 0,44 0,49
±m 0,13 0,06 0,08

A(II)
X 9,53 14,80 14,94
±S 0,57 0,44 0,49
±m 0,12 0,06 0,09

B(III)
X 9,63 15,63 15,09
±S 0,62 0,40 0,46
±m 0,12 0,06 0,09

AB(IV)
X 9,77 15,25 15,36
±S 0,56 0,40 0,59
±m 0,12 0,07 0,12
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Таблица 3
Результаты в тестах бег на 60 и 100 м у девушек в возрасте 15–17 лет с различными группами крови, с

Группы крови Статистические  
показатели

Возраст, лет
15 16 17

0(I)
X 9,89 16,85 16,31
±S 0,43 0,29 0,56
±m 0,10 0,04 0,07

A(II)
X 9,90 17,11 16,62
±S 0,39 0,39 0,47
±m 0,08 0,06 0,05

B(III)
X 10,14 17,14 16,94
±S 0,36 0,46 0,50
±m 0,07 0,06 0,07

AB(IV)
X 10,03 17,18 17,04
±S 0,44 0,41 0,45
±m 0,10 0,07 0,07

Таблица 4
Тенденция снижения результатов в скоростных тестах у юношей и девушек с различной группой крови

Пол Возраст, лет Тенденция

Юноши
15 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)
16 0(I) = A(II) > AB(IV) > B(III)
17 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)

Девушки
15 0(I) = A(II) > AB(IV) > B(III)
16 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)
17 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV)

Таблица 5
Результаты бега на 60 м у юношей в возрасте 15 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группы крови Статистические  
показатели

Резус-фактор
t p

Rh+ rh–

0(I)
X 9,12 9,30

0,668 > 0,05±S 0,61 0,69
±m 0,17 0,20

A(II)
X 9,40 9,70

1,201 > 0,05±S 0,56 0,56
±m 0,16 0,18

B(III)
X 9,80 9,51

1,211 > 0,05±S 0,56 0,65
±m 0,16 0,17

AB(IV)
X 9,73 9,83

0,405 > 0,05±S 0,59 0,55
±m 0,16 0,18

Материалы данных исследований во многом со-
гласуются с результатами предыдущей нашей рабо-
ты [10]. При исследовании у одной и той же выбор-
ки школьников серологических маркеров силовых 
(предложены тесты подтягивание на перекладине и 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа) и анаэроб-
ных (предложен тест подъем туловища из положения 
лежа за 30 с) способностей определена тенденция 
лучшего фенотипического выражения динамической 
мышечной силы и способности к анаэробной лактат-
ной мощности у людей с 0(I) и A(II) группой крови 
по сравнению с людьми, имеющими В(III) и AB(IV) 
группы крови, а также положительный резус-фактор. 
Это по видимому можно объяснить тем, что в ряде пу-
бликаций отмечается положительная корреляционная 
взаимосвязь между силовыми и скоростными способ-
ностями. Высокие результаты в тестах, определяющих 
развитие анаэробных способностей, также во многом 

зависят от развития скоростных способностей.
Описанные закономерности возможно использо-

вать в индивидуальном генетическом прогнозе при 
спортивном отборе. Предполагая то, что дифферен-
циальные различия в проявлении скоростных способ-
ностей формируются еще в детском возрасте, следует 
считать, что дети, имеющие 0(I) группу крови и Rh+ 
являются более перспективными для занятий двига-
тельной деятельностью (или в видах спорта), где ско-
ростные способности являются базовыми при форми-
ровании высоких результатов. Менее перспективными 
здесь могут быть дети AB(IV) группы крови.

Выводы: 
1. Определены ассоциативные связи между группами 

крови системы АВ0 и Rh с уровнем развития ско-
ростных способностей человека.

2. Доказано, что группы крови и система Rh могут 
быть генетическими маркерами высокой предрас-
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Таблица 6

Результаты бега на 100 м у юношей в возрасте 16–17 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группа крови Статистические  
показатели

Rh+ rh–
16 лет 17 лет 16 лет 17 лет

0(I)
X 14,70 14,40 14,90 14,60
±S 0,45 0,47 0,40 0,53
±m 0,08 0,10 0,08 0,16

A(II)
X 14,67 14,80 14,92 15,10
±S 0,45 0,55 0,41 0,39
±m 0,09 0,14 0,08 0,10

B(III)
X 14,81 15,00 15,03 15,21
±S 0,42 0,43 0,34 0,50
±m 0,10 0,11 0,08 0,15

AB(IV)
X 15,20 15,32 15,30 15,40
±S 0,38 0,60 0,44 0,60
±m 0,09 0,16 0,12 0,18

Таблица 7
Статистические отличия результатов бега на 100 м у юношей  

с различным резус-фактором в возрасте 16–17 лет

Возраст, лет Статистические  
показатели

Группы крови
0(I) A(II) B(III) AB(IV)

16 t 1,621 1,929 1,654 0,660
p > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

17 t 1,033 1,689 1,211 0,323
p > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

Таблица 8
Результаты в беге на 60 м у девушек в возрасте 15 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группы крови Статистические  
показатели

Резус-фактор
t pRh+ rh–

0(I)
X 9,81 10,00

0,926 > 0,05±S 0,44 0,42
±m 0,14 0,15

A(II)
X 9,92 9,89

0,186 > 0,05±S 0,39 0,40
±m 0,11 0,12

B(III)
X 10,01 10,30

2,004 < 0,05±S 0,33 0,34
±m 0,09 0,10

AB(IV)
X 9,90 10,20

1,473 > 0,05±S 0,42 0,45
±m 0,12 0,15

Таблица 9
Результаты бега на 100 м у девушек в возрасте 16–17 лет с различной группой крови и резус-фактором, с

Группа крови Статистические  
показатели

Rh+ rh–
16 лет 17 лет 16 лет 17 лет

0(I)
X 16,80 16,25 16,90 16,40
±S 0,27 0,55 0,30 0,48
±m 0,05 0,09 0,06 0,12

A(II)
X 17,00 16,50 17,25 16,77
±S 0,37 0,46 0,38 0,44
±m 0,08 0,07 0,09 0,08

B(III)
X 17,01 16,82 17,30 17,08
±S 0,41 0,53 0,47 0,45
±m 0,08 0,10 0,09 0,09

AB(IV)
X 17,00 17,00 17,41 17,11
±S 0,30 0,42 0,41 0,51
±m 0,07 0,08 0,10 0,13
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положенности к развитию скоростных способно-
стей у мужчин и женщин.

3. Определена тенденция лучшего фенотипического 
выражения скоростных способностей у людей с 
0(I) и А(II) группами крови по сравнению с людь-
ми, имеющими АВ(IV) и В(III) группу крови. За-
кономерность убывания предрасположенности к 
развитию скоростных способностей человека сле-
дующая: 0(I) > A(II) > B(III) > AB(IV).

4. Положительный резус-фактор является генети-
ческим маркером, позволяющим прогнозировать 
более высокую предрасположенность к развитию 

скоростных способностей, чем у людей, имеющих 
отрицательный резус-фактор.

5. Комплекс генетических маркеров системы крови 
АВ0 и Rh не имеет гендерных отличий.

6. Даны практические рекомендации в отношении ис-
пользования найденных закономерностей в системе 
спортивного отбора.
Возможным является в дальнейших исследованиях 

определить серологические маркеры особенностей 
развития координационных способностей, а также 
наследственной способности к гибкости в суставах 
человека.

Литература
Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой, 1. 
К.М. Гуревича. – СПб.: Питер, 2007. –652 с.
Романова Е.С. Психодиагностика / Е.С. Романова. – СПб.: Пи-2. 
тер, 2006. – 400 с.
Сергиенко Л.П. Генетическое прогнозирование развития двига-3. 
тельных способностей: группы крови у спортсменов высокого 
класса / Л. Сергиенко, Е. Стрикаленко // Актуальні проблеми 
юнацького спорту: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук. практ. 
конф. (25–26 вересня 2003 року). – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. 
– С. 24–27.
Сергієнко Л.П. Групи крові і фізичний розвиток особистості / 4. 
Л.П. Сергієнко, Е.А. Стрикаленко // Реалізація здорового спосо-
бу життя – сучасні підходи: Зб. наукових статей ІІ Міжнародної 
конф. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – С. 149–157.
Сергиенко Л.П. Основы спортивной генетики: Учебное пособие 5. 
/ Л.П. Сергиенко. – К.: Вища школа, 2004. – 631 с.
Сергієнко Л. Динаміка розвитку витривалості у веслярів 6. 
академістів високої кваліфікації з різними серологічними мар-
керами / Л. Сергієнко, В. Шакуров // Молода спортивна наука 
України: Зб. наук. праць в галузі фізичної культури і спорту. – 
Львів: НВФ „Українські технології”, 2004. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 
363–367.
Сергієнко Л. Генетичний прогноз здатності до витривалості 7. 
хлопців за серологічними маркерами системи Rh / Л.П. 
Сергієнко, В. Лишевська // Актуальні проблеми розвитку руху 
„Спорт для всіх”: досвід, досягнення, традиції (24–25 трав-
ня 2007 року): Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 
конф. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – Т. 1. – С. 193–199.
Сергієнко Л. Прогноз розвитку здібностей до витривалості дівчат 8. 
за серологічними параметрами резус-фактора / Л. Сергієнко, 
В. Лишевська // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 
2–3. – С. 127–131.
Сергієнко Л.П. Спортивна генетика: Підручник для студентів 9. 
вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Л.П. 
Сергієнко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 944 
с.
Сергиенко Л.П. Генетический прогноз развития силовых и анаэ-10. 
робных способностей у юношей и девушек по серологичным 
маркерам групп крови и системы резус-фактора / Л.П. Серги-
енко, В.М. Лишевская // Слобожанський науково-спортивний 
вісник. – 2011. – № 2. – С. 53–63.

Информация об авторах:
Сергиенко Леонид Прокофьевич

office@mmirl.edu.ua
Николаевский межрегиональный институт развития человека

ул. Котельная 2, г. Николаев, 54003, Украина. 
Лишевская Валентина Михайловна

student @minapk.gov.ua
Херсонский государственный аграрный университет

ул. Розы Люксембург 23, Херсон, 73006, Украина. 
Поступила в редакцию 04.10.2011г.

References:
Akimova M.K., Gurevich K.M. 1. Psikhologicheskaia diagnostika 
[Psychological diagnostics], Saint Petersburg, Peter, 2007, 652 p.
Romanova E.S. 2. Psikhodiagnostika [Psychognosis], Saint Petersburg, 
Peter, 2006, 400 p.
Sergienko L.P., Strikalenko E.A.  Geneticheskoe prognozirovanie 3. 
razvitiia dvigatel’nykh sposobnostej: gruppy krovi u sportsmenov 
vysokogo klassa [Genetic prediction of motor skills: a group of blood 
from high-class sportsmen]. Aktual’ni problemi iunac’kogo sportu 
[Actual problems of youth sports], Kherson, KSU Publ., 2003, pp. 
24–27.
Sergiienko L.P., Strikalenko E.A.  Grupi krovi i fizichnij rozvitok 4. 
osobistosti [Blood and physical development of the individual]. 
Realizaciia zdorovogo sposobu zhittia – suchasni pidkhodi 
[Implementing healthy lifestyle – modern approaches], Drogobych: 
Circle, 2003, pp. 149–157.
Sergienko L.P. 5. Osnovy sportivnoj genetiki [Foundations of sport 
genetics], Kiev, High School, 2004, 631 p.
Sergienko L.P. 6. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport 
science of Ukraine], 2004, T.1, vol.8,  pp. 363–367.
Sergienko L.P., Lishevs’ka V. Genetichnij prognoz zdatnosti do 7. 
vitrivalosti khlopciv za serologichnimi markerami sistemi Rh 
[Genetic prediction of endurance capacity in boys with serological 
markers of Rh]. Aktual’ni problemi rozvitku rukhu „Sport dlia vsikh” 
[Opportunities for development movement “Sport for All”], Ternopil, 
TNPU Publ., 2007, T.1, pp. 193–199.
Sergienko L., Lishevs’ka V8.  Sportivnij visnik Pridniprov’ia [Dnipro 
Sports Bulletin], 2007, vol.2–3, pp. 127–131.
Sergiienko L.P. 9. Sportivna genetika [Sports genetics],  Ternopil, 
Educational book-Bogdan, 2009, 944 p.

Sergienko L.P., Lishevs’ka V. Slobozhans’kij naukovo-sportivnij 10. 
visnik [Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2011, vol.2, pp. 
53–63.

Information about the authors:
Serhiyenko Leonid Prokof’evich

office@mmirl.edu.ua
Nikolaev Institute for Inter-regional Human Development 

Boiler room str. 2, Nikolaev, 54003, Ukraine.
Lyshevska Valentina Mikhajlovna

student @minapk.gov.ua
Kherson State Agrarian University 

Rosa Luxemburg str. 23, Kherson, 73006, Ukraine.
Came to edition 04.10.2011.

Таблица 10
Статистические отличия результатов бега на 100 м у девушек  

с различным резус-фактором в возрасте 16–17 лет

Возраст, лет Статистические  
показатели

Группы крови
0(I) A(II) B(III) AB(IV)

16 t 1,169 2,022 2,337 3,181
p > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01

17 t 0,944 2,381 2,004 0,691
p > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05
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Розвиток силових здібностей  

у молодших школярів засобами гімнастики
Стасенко О.А.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Розглянуто особливості індивіду-
ального розвитку організму дітей. 
Досліджено доцільність засто-
сування засобів гімнастики для 
розвитку силових здібностей мо-
лодших школярів. Обґрунтовано 
важливість розвитку силових зді-
бностей саме в цьому віці. Реко-
мендовано застосування спеціаль-
но підібраних гімнастичних вправ 
на уроках і позаурочних формах 
занять. Встановлено, що викорис-
тання гімнастичних вправ є одним 
із засобів оптимізації розвитку та 
удосконалення силових здібностей 
молодших школярів. Показано, що 
такий підхід покращує емоційний 
фон та підвищує інтерес до занять 
фізичними вправами.

Стасенко А.А. Развитие силовых качеств 
у младших школьников средствами гим-
настики. Рассмотрены особенности ин-
дивидуального развития организма детей. 
Исследована целесообразность примене-
ния средств гимнастики для развития си-
ловых способностей младших школьников. 
Обоснована важность развития силовых 
способностей именно в этом возрасте. Ре-
комендовано применение специально по-
добранных гимнастических упражнений на 
уроках и внеурочных формах занятий. Уста-
новлено, что использование гимнастиче-
ских упражнений является одним из средств 
оптимизации развития и совершенствова-
ния силовых способностей младших школь-
ников. Показано, что такой подход улучшает 
эмоциональный фон и повышает интерес к 
занятиям физическими упражнениями.

Stasenko A.A. The development of 
power quality in primary school children 
by means of exercises. It is shown the 
peculiarities of individual development 
in children. Investigated the usefulness 
of facilities for gymnastics development 
of strength abilities of junior school 
children. Substantiates the importance 
of the development of strength abilities 
in this age. Recommended the use of 
specially selected gymnastic exercises in 
class and extracurricular activities forms. 
Found that the use of gymnastic exercises 
is one way of optimizing the development 
and improvement of strength abilities of 
junior school children. It is shown that 
this approach improves the emotional 
background and the heightens interest in 
physical exercise. 

Ключові слова:
силові здібності, молодші школярі, 
гімнастичні вправи.

силовые качества, младшие школьники, 
гимнастические упражнения.

power quality, younger students, gym-
nastic exercises.

Вступ. 1

Одним із основних завдань держави у галузі осві-
ти є турбота про здоров’я нації, виховання фізично за-
гартованого підростаючого покоління. Цим зумовлена 
необхідність посилення виховної роботи у загально-
освітніх навчальних закладах України та обґрунту-
вання ефективних методик виховання учнів, здатних 
наполегливо навчатися у школі та систематично за-
йматися фізичною культурою і спортом [4].

Сучасні завдання гармонійного розвитку особис-
тості, потребують від фахівців у галузі фізичного ви-
ховання і педагогічних працівників постійного удоско-
налення системи заходів для подальшого покращення 
рівня здоров’я дітей та підлітків. Формування гармо-
нійного та всебічно-розвиненого молодого покоління 
із врахуванням змін у нашому житті, що вносяться 
соціальним й науково-технічним прогресом. Щоріч-
но змінюється об’єм та удосконалюється зміст знань, 
що підлягають засвоєнню учнями в загальноосвітній 
школі. Чим інтенсивніше відбувається цей процес, 
тим очевиднішою стає необхідність більш детальні-
шого вивчення особливостей розвитку фізичних зді-
бностей сучасних школярів для наукового аналізу 
комплексу заходів, що направлені на підвищення по-
тенціалу їхнього здоров’я, розумової та фізичної пра-
цездатності.

Шкільний вік обумовлений високим рівнем життє-
діяльності організму дітей в різні періоди онтогенезу. 
Але молодший шкільний вік відрізняється від серед-
нього та старшого низьким проявом функціональних 
та розумових можливостей, що викликано зміною умов 
навчання та виховання (перехід з дитсадку до школи) 
дітей на даному етапі життя [2]. У зв’язку з цим, по-
стає необхідність доповнення шкільної програми з 
© Стасенко О.А., 2011

фізичної культури інноваційними засобами фізичного 
виховання для формування рухових здібностей, а саме 
сили, з урахуванням морфо-функціональних, індиві-
дуальних та вікових особливостей, які б повніше за-
безпечували функціональну активність для оптималь-
ного фізичного та функціонального розвитку. Адже на 
даному етапі занять фізичною культурою і спортом, 
діти молодшого шкільного віку не мають змоги по-
вною мірою оволодіти вправами для розвитку сили. 
Вивчення науково-педагогічного досвіду та спираю-
чись на сенситивні періоди розвитку здібностей дітей, 
слід зазначати, що шкільна програма дещо обмежує 
можливість формування даної фізичної якості [3, 5].

Обмеженість шкільних уроків різноманітними 
вправами призводить у подальшому до погіршення 
в учнів старшого шкільного віку (13–14 років) показ-
ників рухових характеристик. Цей фактор негативно 
впливає на їхній загальний розвиток, а також заважає 
оволодінню життєво важливими руховими навички.

Одним з найефективніших шляхів та способів усу-
нення недоліків шкільної програми з фізичної культу-
ри учнів 1–4 класів, є поширене застосування мето-
дик оптимізації розвитку фізичних здібностей, а саме 
сили, з метою збільшення якісного показника у вико-
нанні вправ з дозованим навантаженням. Стан даного 
питання у фізичному вихованні молодших школярів, 
потребує провідної ролі вчителя, вимагає наукової де-
талізації та фундаменталізації з подальшим удоскона-
ленням [6].

Основні задатки майбутнього громадянина почи-
нають формуватися в шкільному віці, який передба-
чає відбір до занять спортом. Але перед цим вчитель 
фізичної культури оперуючи методикою розвитку тих 
чи інших здібностей з використанням елементів фі-
зичних вправ зобов’язаний підготувати учня до по-
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дальшої спортивної та трудової діяльності [7]. Врахо-
вуючи специфіку занять фізичною культурою в школі, 
слід зазначити, що однією із головних фізичних якос-
тей майбутнього спортсмена є сила – здатність вико-
нувати вправу чи зусилля з максимальним напружен-
ням м’язів.

Необхідність і достатній рівень силових можли-
востей у дітей молодшого шкільного віку покликаний 
забезпечити швидке і вірне запам’ятовування вправ з 
гімнастики (і не лише) на уроці фізичної культури, за-
побігаючи можливим ускладненням та неточностям 
у їхньому виконанні. Саме ця проблематика визначає 
актуальність даного дослідження.

Важливість визначеної для дослідження теми об-
ґрунтовується орієнтовним переходом до нових варі-
антів використання силових вправ на уроках фізичної 
культури, які вимагають активізації діяльності учнів, 
потребують раціонального поєднання силового на-
вантаження з активним відпочинком.

Дослідження виконано згідно з планом НДР ка-
федри теорії і методики фізичного виховання Кіро-
воградського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження є розробка та експеримен-

тальне обґрунтування методики розвитку силових зді-
бностей учнів молодшого шкільного віку (хлопчики). 

Основні завдання дослідження: на основі аналізу 
науково-методичної літератури підібрати гімнастичні 
вправи для молодших школярів із врахуванням їхніх 
рухових можливостей; дослідити ефективність за-
пропонованої методики розвитку силових здібностей 
засобами гімнастики. Для розв’язання поставлених 
завдань дослідження, використано такі методи: ана-
ліз науково-методичної літератури, педагогічний екс-
перимент, тестування, методи математичної обробки 
результатів.

Організація дослідження була спрямована на пе-
ревірку стану питання розвитку силових здібностей 
молодших школярів у науково-педагогічній літерату-
рі, обґрунтуванні необхідності розвитку силових зді-
бностей засобами гімнастики, а також визначенню та 
експериментальній перевірці ефективності впливу за-
пропонованої методики.

Результати дослідження. 
Аналіз літературних джерел дав змогу визначити 

вікові особливості розвитку рухових здібностей учнів 
з урахуванням біологічного віку, фізіологічних харак-
теристик та механізмів розвитку сили; обґрунтувати 
періоди функціональних змін для сприятливого та 
ефективного педагогічного впливу на розвиток сило-
вих здібностей; систематизація експериментальних 
даних матеріалів, дозволила визначити параметричні 
шляхи м’язового навантаження у процесі розвитку 
силових здібностей дітей; порівняльний аналіз мате-
ріалів дав змогу класифікувати одержані результати 
експерименту для визначення оптимальної величини 
силового навантаження у навчальному процесі молод-
ших школярів.

Характерною особливістю вікового розвитку мо-
лодших школярів є більш високий рівень розвитку 
сили м’язів тулуба в порівнянні з м’язами кінцівок. 
Звертає на себе увагу найбільш раннє зміцнення 
м’язів-згиначів верхніх кінцівок у порівнянні з розги-
начами передпліччя, а сила м’язів-розгиначів стегна 
вище сили їх антагоністів [8].

Під час проведення занять з фізичної культури 
серед учнів молодшого віку необхідно постійно здій-
снювати перевірку змін показників силових здібнос-
тей за допомогою спеціально підібраних тестів. В 
основі тестів, що використовуються у фізичному ви-
хованні є рухові дії (фізичні вправи, рухові завдання). 
Такі тести називаються руховими або моторними. Ми 
застосовували кондиційні тести для оцінки рівня роз-
витку сили м’язів згиначів ліктя, пальців, розгиначів 
плеча та депресорів плечового поясу.

Для визначення розвитку силових показників да-
ної групи м’язів, було використано такий фізичний 
засіб як підтягування. Враховуючи особливості до-
сліджуваних учнів подібне тестування застосовува-
лось у дещо спрощеному варіанті. Перекладина вста-
новлюється на рівні грудей учня, він хватом зверху 
спираючись ногами об гімнастичну лаву чи стінку (у 
горизонтальному положенні) виконує підтягування, 
зараховується максимальна кількість разів.

Наступна вправа вис на зігнутих руках, виконуєть-
ся для оцінки статичної сили м’язів верхнього плечо-
вого поясу. Учасник тестування стає на лаву і хватом 
зверху (долонями уперед) береться за перекладину зі-
гнутими руками так, щоб підборіддя знаходилося над 
перекладиною. Коли він зайняв вихідне положення і 
готовий виконувати тест, подається команда „Можна”, 
за якою учасник перестає опиратись ногами і повисає 
на зігнутих руках (підборіддя знаходиться над пере-
кладиною).

Крім цього застосовувалась така вправа як згинан-
ня і розгинання рук в упорі лежачи. Дана вправа у на-
шому випадку є найбільш адекватним способом оці-
нювання силових показників учнів молодшої школи. 
Показником є максимальна кількість розгинань рук 
в упорі лежачи а головна умова, утримання горизон-
тального положення осі тулуба.

Дослідження проводилось на базі „Навчально-
виховного об’єднання загальноосвітнього навчаль-
ного закладу І–ІІІ ст. №16, дитячо-юнацького центру 
„Лідер”.

У проведенні експерименту приймало участь 30 
дітей, хлопчиків 3–4 класів молодшої школи, жоден 
з яких не брав участі у спортивних секціях. Серед об-
раної кількості дітей, учнів було поділено на дві одна-
кові групи по 15 в контрольній та експериментальній. 
Рівень фізичної підготовленості в обох групах знахо-
дився у межах майже однакових параметрів. Заняття в 
експериментальній групі проходи в позаурочний час 
за новою методикою, контрольна група займалася у 
звичайному режимі. Експеримент тривав з жовтня по 
травень 2010-2011 навчального року, заняття проводи-
лись двічі на тиждень.
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Характерною особливістю гімнастики є можли-

вість вибірково впливати на окремі м’язові групи 
та суглоби, а також на різні частини тіла й системи 
організму. Існує безліч вправ, які відрізняються за 
руховою структурою, способами виконання й енер-
гозабезпечення та з яких складають комплекси для 
розв’язання багатьох оздоровчих, навчальних та ви-
ховних завдань.

Цілісний педагогічний процес розвитку сили но-
сить розвивально-виховний характер та складається з 
наступних принципів:

науковості, систематичності та послідовності;• 
зв’язку теорії з практикою;• 
свідомості, активності та самостійності учнів;• 
наочності, доступності, причинності знань, умінь та • 
навичок;
врахування індивідуальних особливостей в колек-• 
тивній діяльності.

Розвиток фізичних здібностей та навчання певним 
рухам складає цілісний педагогічний процес. В 
залежності від методу, спрямованого на розвиток 
фізичних здібностей, застосовуються стандартні та 
перемінні навантаження, до того ж воно може бути 
як безперервним, так й інтервальним, відпочинок 
– пасивним, або ж активним. Тривалість інтервалів 
відпочинку встановлюється згідно направленості дії 
та закономірностей відновних процесів. Відновлення 
систем організму має індивідуальні, статеві та 
вікові відмінності, що залежать від функціональних 
можливостей, фізичної підготовленості та інших 
соціальних й біологічних факторів.

Для розвитку та удосконалення силових 
здібностей у дітей молодшого шкільного віку 
необхідно оптимізувати цей процес за допомогою 
низки засобів видів спорту. У даному випадку, було 
застосовано гімнастичні вправи, для практичних цілей 
використовувались відповідні методи: повторних 
зусиль; максимальних зусиль; динамічних зусиль. Були 
використанні вправи з обтяженнями на повторне 
піднімання ваги: до вираженої втоми, піднімання 
білямежової ваги, піднімання не межової ваги з 
максимальною швидкістю. Учні виконували вправи з 
розбірними гантелями незначної ваги.

Метод повторних зусиль оснований на повторному 
підніманні обтяження, маса якого поступово збільшується 
у зв’язку зі зростом сили м’язів. Ефект таких занять 
залежить від пропріоцептивних відчуттів, якими 
супроводжується повільне переборювання ваги [1].

У тих випадках, коли необхідним стає швидкий 
прояв абсолютної сили, на занятті починають вико-
ристовувати метод короткочасних максимальних зу-
силь, тоді учні починають виконувати вправи з вагою 
в межах 35-40% від максимальної, що поєднується з 
підніманням меншої ваги.

Жоден з цих методів, з точки зору фізіологічних 
особливостей дітей 8–10 років, не є адекватним. Лише 
метод динамічних зусиль, як правило, є оптимальним 
для розвитку швидкісно-силових здібностей, або ж 
„вибухової сили”, дітей саме цього віку [5].

Під час виконання вправ силового характеру (осо-
бливо статичних) у дітей молодшого шкільного віку 
виникає швидке охоронне гальмування, яке викли-
кається не лише фізичними (у молодших школярів 
низькі показники м’язової сили) але й віковими осо-
бливостями, що обмежують застосування значних си-
лових вправ на уроках фізичної культури.

Хоча діти цього віку набагато краще переносять 
силові навантаження ніж старші. У даному випад-
ку, необхідно широко використовувати акробатичні, 
стрибкові, динамічні вправи на гімнастичних снаря-
дах. Правильне та раціональне застосування силових 
вправ сприяє покращенню загальної фізичної підго-
товки дітей, успішному розвитку інших рухових зді-
бностей.

На уроках фізичної культури необхідно також ви-
конувати вправи на силу, застосовуючи при цьому 
гантелі різної ваги, які є доступними для учнів школи. 
Дані вправи можуть бути включені в зміст основної 
частини уроку. Для цього учні діляться по групам з 
кількістю 4–6 чоловік. Окремі вправи комплексу ви-
конуються в 2 підходи з підніманням ваги по 4–5 ра-
зів у кожному. При повторному підході маса снаряду 
збільшується від 1,5 до 3 кг. На кожну чверть необ-
хідно використовувати приблизно 4–5 комплексів, що 
чергуються на заняттях.

На виконання комплексу всіма учнями на занятті 
відводиться до 15 хвилин, ефективність у відношен-
ні як до покращення нормативних показників, так і в 
стані здоров’я разом з фізичним розвитком є більшою. 
Ряд інших досліджень свідчить про те, що в молодшо-
му шкільному віці ефективним було б використання 
для розвитку швидкісно-силових здібностей вправ 
динамічного характеру.

На початку експериментального дослідження ми 
намагалися створити в учнів ґрунтовні уявлення про 
зміст занять фізичною культурою, виявити загальний 
фізичний розвиток дітей та наявність у них необхід-
них задатків стосовно занять спортом, виявити їхні 
стимули до занять фізичною культурою, загальна фі-
зична підготовка на даному етапі переважно акроба-
тичної спрямованості.

Широко використовуючи гімнастичні вправи на 
заняттях ми дотримувались методу повторного ви-
конання вправ. Головною особливістю саме цього 
методу є наявність робочих фаз з інтервалом відпо-
чинку між ними, у ході проведення певного навчально-
експериментального заняття. Згідно цього методу, 
робота обумовлена прогресивним збільшенням сили 
впливу виконання гімнастичних вправ, від самого по-
чатку до кінця проведеного заняття. Його можна до-
сягнути в результаті інтенсивності, або тривалості 
робочих фаз зі стандартизованими інтервалами відпо-
чинку.

Але основний зміст підготовки (крім вправ з об-
тяженнями) становили сугубо гімнастичні вправи, 
а саме: лазіння по похилій гімнастичній лаві та гім-
настичній стінці різними способами; вправи у висі 
стоячи і лежачи, згинання і розгинання ніг у висі на 
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гімнастичній стінці, підтягування у висі лежачи, під-
тягування на канаті із сіду ноги нарізно і з вису; впра-
ви в упорі лежачи, упорі стоячи на колінах та упорі 
(на коні, колоді, гімнастичній лаві), ігри та естафети 
з набивними м’ячами 1–2 кг; стрибки по розмітці на 
різні відстані, в довжину з місця, в довжину і висоту 
з розбігу, в глибину з висоти до 50 см, через скакалку, 
гімнастичні лави, багатоскоки; обов’язкове виконання 
в заключній частині занять вправ на відновлення.

В процесі занять також підбирались та проводи-
лись вправи з паралельним та послідовним розвитком 
сили і гнучкості. Для оптимізації навчального процесу 
спортивний зал був оснащений специфічними засоба-
ми спортивної гімнастики. В результаті чого відбува-
ється зміна не лише структури виконання вправ, але й 
разом з тим – їх навантаження, за рахунок збільшення 
інтенсивності виконання цих вправ.

Навчаючи гімнастичним вправам учнів молодшого 
шкільного віку, важливо пам’ятати про малу здатність 
їх до „виокремлення” рухів різними частинами тіла; 
про перевагу у дітей збудження над гальмуванням та 
необхідності дисциплінуючого впливу на організм 
дітей фізичних вправ. Починати необхідно з таких 
вправ, як фігурне марширування, найпростіші акро-
батичні вправи, рухливі ігри з елементами гімнасти-
ки, вправи з м’ячем та скакалкою і т. п. Виконання 
вправ на гімнастичних снарядах можна розпочинати 
лише при належному рівні фізичної підготовленості 
та доброму стані здоров’я учнів. Якщо м’язи плечо-
вого поясу та рук розвинуті не достатньо добре, слід 
проявляти обережність при навчанні вправам в упорі 
на руках. Неправильне утримання тіла при цьому не-
гативно впливає на вдосконалення рухових функцій, 
формує неправильну поставу на навичку.

Виконання деяких статичних силових положень 
мало систематичний, але не значний за тривалістю 
характер. Вправи виконувались серійним методом 
(за допомогою або страховкою вчителя), з утриман-
ням статичного положення в кінцевому результаті 
виконань. Тривалість виконання вправи визначалась 
появою перших болісних відчуттів у м’язах (4–5 с) з 
невеликим інтервалом відпочинку.

В результаті проведеного математичного аналізу 
результатів експерименту ми одержали такі дані (див. 
табл. 1).

Як видно з таблиці 1 середні показники результа-
тів тестування силових здібностей учнів КГ мають 
незначні зміни: підтягування на низькій перекладині 
середній показник покращився на 1 раз; вис на зігну-
тих руках на – 2 секунди; згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи на – 2 рази. Водночас, в ЕГ ці показники 
покращились наступним чином: підтягування на низь-
кій перекладині – на 5 разів; вис на зігнутих руках – на 
7 разів; розгинання рук в упорі лежачи – на 9 разів.

Висновки
Аналіз наукових досліджень і літературних джерел 

визначив особливості індивідуального розвитку орга-
нізму дітей (онтогенезу), що є результатом мобілізації 
спадкової програми генотипу, в умовах постійного се-
редовища. Закономірно, що такий підхід дає змогу ви-
значити необхідність своєчасного розвитку фізичних 
здібностей з метою гармонійного формування усіх 
компонентів фізичного та психічного здоров’я учнів 
молодшого шкільного віку.

Запропоновані та використанні контрольні тести, 
дали змогу визначити наявний рівень розвитку сило-
вих здібностей дітей на початку і в кінці педагогіч-
ного експерименту. У результаті застосування даної 
методики, яка ґрунтується на оптимізації процесу 
розвитку сили засобами гімнастики, нами були вияв-
лені певні зрушення у стані фізичної підготовленості 
учнів, які входили до ЕГ. Важливо відмітити покра-
щення емоційного фону, підвищення інтересу до за-
нять фізичними вправами та навіть поява ініціативи у 
значної кількості дітей до занять у спортивних секці-
ях як у школі так і поза її межами.

Проведення експерименту на загальноосвітнього 
навчального закладу дало змогу довести доцільність 
методики розвитку силових здібностей молодших 
школярів засобами гімнастики, що видно з одержаних 
результатів. Отже, використання гімнастичних вправ 
на заняттях з фізичної культури молодших школярів 
є ефективним і його можна розглядати як один із за-
собів оптимізації розвитку та удосконалення силових 
здібностей молодших школярів.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані 
на пошук, розроблення та обґрунтування нових мето-
дик щодо формування позитивної мотивації до занять 
фізичною культурою і спортом в учнів молодшого 
шкільного віку.

Таблиця 1
Середні показники результатів тестування силових здібностей у молодших школярів

Назва тесту Підтягування на низькій 
перекладині, разів

Вис на зігнутих 
руках, с

Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи, разів

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

До експерименту 4 4 13 14 16 15

Після експерименту 5 9 15 21 18 24
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Теоретико-методичне забезпечення навчального процесу 
студентів-пауерліфтерів за допомогою інтернет-ресурсів

Стеценко А. І. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянуто наукові видання, що 
мають вільний відкритий доступ. 
Досліджено інформаційний ресурс 
пауерліфтингу в Інтернеті. Акцен-
товано увагу на важливості вико-
ристання професійно-орієнтованих 
інформаційних ресурсів у на-
вчальному процесі. Встановлено, 
що в україномовному середовищі 
Інтернету пауерліфтингу приді-
ляється відносно значна увага, 
порівняно з іншими силовими ви-
дами спорту. Сформовано базу 
Інтернет-ресурсів для студентів 
фізкультурно-спортивних ВНЗ, які 
спеціалізуються в пауерліфтингу. 
Указано на необхідність продо-
вження і завершення роботи над 
створенням електронної бібліотеки 
з проблем фізичної виховання та 
спорту України.

Стеценко А. И. Теоретико-методическое 
обеспечение учебного процесса 
студентов-пауэрлифтеров с помощью 
Интернет-ресурсов. Рассмотрены научные 
издания, имеющие свободный открытый до-
ступ. Исследованы информационные ресур-
сы пауэрлифтинга в Интернете. Акцентиро-
вано внимание на важности использования 
профессионально-ориентированных инфор-
мационных ресурсов в учебном процессе. 
Установлено, что в украиноязычной среде 
Интернета пауэрлифтингу уделяется отно-
сительно значительное внимание по срав-
нению с другими силовыми видами спорта. 
Сформирована база Интернет-ресурсов для 
студентов физкультурно-спортивных вузов, 
специализирующихся в пауэрлифтинге. Ука-
зано на необходимость продолжения и за-
вершения работы над созданием электрон-
ной библиотеки по проблемам физического 
воспитания и спорта Украины. 

Stetsenko A.I. Theoretical and 
methodological support of 
educational process of students-
powerlifters using Internet resources. 
It is reviewed scientific journals that have 
free public access. Investigated the 
information resources of powerlifting on 
the internet. Accentuated the importance 
of using professionally-oriented 
information resources in the learning 
process. It is established that Ukrainian 
language environment of the internet 
in the sphere of powerlifting has been 
relatively much attention in comparison 
with other power sports. Formed the 
base of internet resources for students 
of physical culture and sports institutions 
that specialize in powerlifting. The need 
to continue and complete the work to 
create an electronic library on physical 
education and sport. 

Ключові слова:
Інтернет, пауерліфтинг, фахівці, 
фізична культура, спорт.

Интернет, пауэрлифтинг, специалисты, 
физическая культура, спорт.

Internet, powerlifting, specialists, physi-
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Вступ.1

Забезпечення підготовки сучасних фахівців у різних 
галузях суспільного життя неможливо без використан-
ня новітніх технологій. У даний час книжковий ри-
нок України пропонує майбутнім фахівцям з фізичної 
культури і спорту, які спеціалізуються в пауерліфтингу, 
всього лише декілька найменувань методичної літера-
тури, видану досить невеликим накладом. Тому Інтер-
нет є надзвичайно могутнім глобальним інструментом 
здійснення комунікації та отримання інформації сту-
дентською молоддю в процесі отримання вищої освіти. 
Враховуючи можливості Інтернету, саме його джерель-
на база може доповнити і розширити методичну базу 
підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 
спорту загалом і з пауерліфтингу, зокрема.

Робота виконана за планом НДР Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – дослідити інформаційне та теоретико-

методичне забезпечення навчального процесу профе-
сійної підготовки студентів фізкультурно-спортивних 
вищих навчальних закладів, які обрали своєю спеціа-
лізацією пауерліфтинг, у всесвітній мережі Інтернет.

Для розв’язання мети і завдань дослідження нами 
використовувалися наступні методи: аналіз науково-
методичної та спеціальної літератури, анкетування, 
Інтернет-пошук.

Результати дослідження.
Розвиток Інтернету надає педагогічному праців-

никові можливість отримувати новітню профільну ін-
формацію зі світових баз даних, здійснювати контак-
ти з колегами для професійного обміну і консультацій. 
Як показує світова і вітчизняна практики, включення 
сучасних комп’ютерних технологій у щоденну діяль-
ність студента позитивним чином позначається на ін-
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тенсивності та ефективності становлення майбутнього 
фахівця. У декількох ВНЗ України вже відкрито віль-
ний доступ до англомовної бази даних SPORTDiscus, 
що є найкрупнішим у світі джерелом повних текстів 
журналів (більше 520), присвячених питанням спорту 
та спортивної медицини.

На основі аналізу науково-методичної літератури 
та ресурсів Інтернету засвідчено відсутність публіка-
цій про наукові дослідження з інформаційного забез-
печення із застосуванням Інтернет-технологій у пау-
ерліфтингу, що потребує опрацювання.

Як зазначає В. П. Андрущенко, стратегічно вива-
жений курс України щодо трансформації національ-
ної системи вищої педагогічної освіти у напрямку 
європейського освітнього континууму відбувається 
відповідно до вимог Болонської декларації та проце-
сів світової глобалізації [1].

У зв’язку з цим, наголошує В. Г. Кремінь, європей-
ський вектор розвитку вищої освіти в Україні, про-
цеси гуманізації та демократизації суспільного життя 
потребують пошуку ефективних шляхів удосконален-
ня національної системи підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців до діяльності в умовах європейського 
та світового ринків праці [5].

У своїй роботі А. І. Кузьмінський підкреслює, що 
ХХІ ст. не лише висуває нові вимоги до освіти, але й 
надає нові можливості для освітньої діяльності, і пе-
редусім це пов’язано із сучасними інформаційними 
технологіями і комп’ютерною технікою [6].

Л. П. Сущенко вказує на те, що у цьому процесі 
особливе місце займають організаційно-педагогічні 
засади підготовки майбутніх спеціалістів фізичної 
культури та спорту [11]

П. К. Петров вважає, що інформатизація фізкуль-
турної освіти повинна бути спрямована на підвищення 
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рівня підготовленості фахівців через удосконалення 
технології навчання на основі використання сучасних 
інформаційних і комунікаційних технологій [8].

Роль і значення освітніх інформаційних ресурсів, 
розміщених у мережі Інтернет, постійно зростають. 
Серед небагатьох джерел вихідних кількісних даних, 
що описують Інтернет-ресурси, слід назвати великі 
Інтернет-портали, що мають загальнодоступні сервіси 
пошуку, каталогізації, рейтингування, статистики від-
відувань. Навіть та частина інформації таких порталів, 
яка знаходиться у відкритому доступі, може станови-
ти інтерес для дослідників фізкультурно-спортивного 
Інтернет-контенту, оскільки є цілком об’єктивною і 
представницькою [10].

Інтернет є найбільшим інформаційний ресурсом у 
світі, який постійно оновлюється, що, в свою чергу, 
дає можливість необмеженого пізнання навколишньо-
го світу.

Проблеми інформаційного забезпечення галузі 
фізичної культури і спорту, чим далі, привертають до 
себе більшу увагу вітчизняних і іноземних науковців. 
Зокрема, на необхідність створення єдиного інформа-
ційного простору звертає увагу С. С. Єрмаков [3], про-
те ця проблема залишається поки що нерозв’язаною.

За результатами опитування студентів, які спеціа-
лізуються з пауерліфтингу, було зафіксовано, що всі 
опитані прагнуть знайти додаткову літературу, яка ви-
ходить за межі навчальних завдань. Як з’ясувалося, в 
основному, це Інтернет-ресурси (60%) та спеціальна 
література (40%). Водночас досліджуючи чи влашто-
вує студентів-пауерліфтерів рівень доступної інфор-
мації для самоосвіти ми встановили, що лише 50% 
респондентів „влаштовує повністю”, 38% – „скоріше 
влаштовує, ніж не влаштовує”, а 12% студентів „не 
влаштовує повністю”.

Незважаючи на очевидні переваги, Інтернет, вод-
ночас, має ряд недоліків, до яких, насамперед, відно-
сять безсистемне розташування інформації в багато-
мовному середовищі та складний процес її пошуку.

Відомо досить багато засобів і методик, в яких 
автори говорять про вдосконалення доступу до освіт-
ніх Інтернет-ресурсів, пропонують шляхи підвищен-
ня якості інформаційного пошуку шляхом побудови 
моделей і розробки методів автоматизації пошуку 
інформації у глобальній мережі з використанням іс-
нуючої інфраструктури пошукових механізмів, а та-
кож удосконалення систем інформаційного пошуку 
мережі Інтернет [2, 7, 9]. Однак, користування ними, 
як засвідчує практика, не завжди є раціональним та 
ефективним, що ускладнюється також платним досту-
пом до інформації і є несприйнятливим для більшості 
студентів.

З метою дослідження інформаційного ресурсу па-
уерліфтингу в Інтернеті було використано популяр-
ні пошукові системи Google, Yahoo, Апорт, Яндекс, 
Рамблер, Мета. Проведений пошук українською, 
російською та англійськими мовами за ключови-
ми словами, які відповідали назві силовим видам 
спорту „важка атлетика”, „бодібілдинг”, „гирьовий 
спорт”, „богатирське багатоборство” („стронгмен”). 
У результаті дослідження встановлено, що станом 
на 01.01.2011 р. найбільше посилань за всіма видами 
спорту дає пошукова система Google (табл. 1). 

В українськомовному середовищі пауерліфтинг ви-
явився найбільш згадуваним серед усіх силових видів 
спорту, тоді як в англомовному цей показник, навпа-
ки, був найнижчим. У російськомовному середовищі 
пауерліфтинг згадувався також відносно нечасто, хоча 
трохи частіше, ніж гирьовий спорт. Така розбіжність 
результатів дослідження може свідчити про неодна-

Таблиця 1
Кількість посилань відповідно до назв силових видів спорту

Пошукова 
система

Пауерліфтинг Важка атлетика Бодібілдинг

Англ. Рос. Укр. Англ. Рос. Укр. Англ. Рос. Укр.

Google 7.210.000 5.110.000 703.000 12.600.000 2.900.000 430.000 88.800.000 7.100.000 347.000

Yahoo 3.710.000 196.000 4.350 17.200.000 726.000 42.000 32.000.000 1.240.000 5.810

Апорт 4.000.000 2.000.000 18.645 3.582.940 6.000.000 21.286.253 6.000.000  

Яндекс 2.000.000 2.000.000 13.000 3.000.000 6.000.000 111.000 18.000.000 5.000.000 9.751

Рамблер 3.000.000 2.000.000 15.000 4.000.000 6.000.000 120.000 15.000.000 6.000.000 11.000

Мета 58.500 1.450.000 4.900 10.800 212.000 71.700 191.000 316.000 5.000

Пошукова 
система

Гирьовий спорт Стронгмен/
Богатирське багатоборство

Англ. Рос. Укр. Англ. Рос. Укр.

Google 12.500.000 459.000 54.500 9.380.000 8.670.000 40.800

Yahoo 4.610.000 149.000 6.460 5.280.000 15.900 1.760

Апорт 2.229.619 92.200  5.312.627 80.000

Яндекс 2.000.000 1.000.000 12.000 5.000.000 50.000 2.962

Рамблер 3.000.000 91.000 12.000 5.000.000 64.000 3.000

Мета 2.500 1.298.000 1.216.000 17.600 28.900 3.000
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ковий рівень популярності пауерліфтингу як у різних 
країнах, так і різних мовних середовищах Інтернету. 
Одним із найбільше наповнених є портал Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (www.
nbuv.gov.ua), який надає можливість ознайомитися з 
повнотекстовою базою наукових статей і авторефера-
тів дисертацій з різних галузей науки, у т.ч. й тих, де 
висвітлюються питання фізичного виховання і спорту 
(біологія, педагогіка, психологія, соціологія, фізичне 
виховання та спорт тощо). Відмінною особливістю 
бібліотеки є надання послуг безкоштовно. Проте, по-
чинаючи з 2010 р., припинено розміщення таких до-
кументів на Інтернет-ресурсі бібліотеки.

Найбільшим російським інформаційним порталом 
у галузі науки, технології, медицини та освіти є наукова 
електронна бібліотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru), 
що містить реферати та повні тексти понад 14 млн. на-
укових статей та публікацій. На платформі eLIBRARY.
RU доступні електронні версії більше 2200 росій-
ських науково-технічних журналів, у тому числі понад 
1100 журналів у відкритому доступі. На 121 з них є по-
силання за ключовим словом „пауэрлифтинг”.

Порівняння кількості посилань на ресурсах Наці-
ональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
(www.nbuv.gov.ua) і наукової електронної бібліотеки 
eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) за ключовими сло-
вами, що відповідають назвам деяких видів спорту, 
з’ясувалося, що пауерліфтинг значно поступається та-
ким популярним видам спорту як легка атлетка, фут-
бол, баскетбол (рис. 1). Серед силових видів спорту 
більш дослідженою є важка атлетика. Проте ще менш, 
ніж пауерліфтингу, українські дослідники приділяють 
увагу бодібілдингу й гирьовому спорту. В українській 
спортивній науці пауерліфтинг вивчають більш інтен-
сивніше, ніж у Росії. Жодної наукової публікації не 
знайдено на цих ресурсах щодо питань богатирського 
багатоборства або стронгмену.

Досить багато інформаційних джерел накопиче-
но в бібліотеках вищих навчальних закладів, у яких 
ведеться підготовка фахівців з фізичної культури та 
спорту. Так, наприклад, чи не найбільший в Україні 
електронний каталог спортивної літератури розташо-
вано на сайті Національного університету фізичного 
виховання і спорту України (www.uni-sport.edu.ua/
uk/library/search). Проте, доступу до повнотекстових 
матеріалів бібліотека університету поки що не надає, 
окрім авторефератів дисертацій, захищених в цьому 
ВНЗ, починаючи з 2009 р. (http://www.uni-sport.edu.
ua/uk/science/protected-dissertations). Аналогічну ін-
формацію викладено на сайті Львівського державного 
університету фізичної культури (http://ldufk.edu.ua/
index.php/inPage97/siteTheme/photoGallery/.html).

Досить цінну інформацію можна також знайти 
на спеціалізованих ресурсах, присвячених пауерліф-
тингу, або силовим видам спорту. Так, наприклад, на 
сайті Національної федерації пауерліфтингу України 
(www.powerlifting-upf.org.ua) розміщено офіційну до-
кументацію, правила змагань з пауерліфтингу, розряд-
ні нормативи, новини, календар змагань, номінації, 
протоколи змагань, рейтинг ФПУ, рекорди, фото та 
відео подій пауерліфтингу, посилання на сайти регі-

ональні федерацій. Однак, на нашу думку, необхідно 
здійснити оновлення і доповнення цього сайту, за ра-
хунок таких розділів як:

новини від міжнародної федерації;• 
обліковий склад збірної країни із зазначенням най-• 
ближчого резерву;
календар регіональних змагань;• 
результати внутрішніх змагань (чемпіонати та пер-• 
шості регіонів України, інших країн);
рейтинг спортсменів у поточному сезоні;• 
персональні сторінки лідерів збірної, посилання на • 
споріднені сайти тощо);
проведення Інтернет-конференцій і форумів для • 
тренерів і спортсменів;
створення шкіл молодих тренерів та молодих суд-• 
дів;
створення сторінок, присвячених теорії і методики • 
тренування, спортивній психології, фармакології.

На форумі порталу „Powerlifting.org.ua” (http://
forum.powerlifting.org.ua/index.php?sid=f4c1624ee0b1
2ed4eeae20b834b40a4a) обговорюються проблеми па-
уерліфтингу та інших силових видів спорту.

Зусиллями російських і українських фахівців ство-
рено сайт Allpowerlifting.com (www.allpowerlifting.
com), який містить одну з найбільших баз даних про-
токолів, відомостей про пауерліфтерів, рекордів та 
їх хронологію, календарі змагань, фото і відео тощо. 
Інформація викладається англійською, німецькою, ро-
сійською та українською мовами.

Офіційні протоколи міжнародних змагань з пауер-
ліфтингу та деякі статистичні характеристики пропо-
нує ресурс „GOODLIFT | Live!” (www.goodlift.info), що 
співпрацює з Міжнародною федерацією пауерліфтингу 
(IPF) та створений українськими фахівцями. Цей ре-
сурс також надає можливість спостерігати за перебігом 
змагань (протокол змагань та відео) в он-лайн режимі.

На сайті „Методики тренировок в пауэрлифтинге” 
(http://plbaza.narod.ru) розміщено базу даних програм 
тренувань провідних пауерліфтерів світу.

Різнобічну інформацію з проблем пауерліфтингу 
представлено на спеціалізованих англомовних сай-
тах: „Powerlifting Watch” (www.powerliftingwatch.
com/?from=10); „EliteFTS − Powerlifting And Strength 
Training Products And Knowledge For Lifters„ (www.
elitefts.com/articles/Powerlifting/default.asp); „Dragon 
Door Publications” (www.dragondoor.com/articles/
strength_and_powerlifting).

Найбільш популярний спеціалізований журнал 
„Powerlifting USA Magazine” (www.powerliftingusa.
com) пропонує в режимі он-лайн окремі публіцистич-
ні статті та статистичну інформацію.

На своїх персональних сайтах розміщують ін-
формацію для пауерліфтерів американські фахівці 
Dr. Fred Hatfield, більш відомий як Dr. Squat (www.
drsquat.com/index.php) та Rickey Dale Crain (www.
crain.ws/articles_routines.html).

Корисним для студентів може бути ряд російських 
Інтернет-ресурсів, серед яких:

Портал науково-видавничого центру „Теория и 
практика физической культуры и спорта” (www.
teoriya.ru/whoweare), де можна ознайомитися як 
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із повнотекстовими, так і анотованими публікаці-
ями. Знайдено 13 посилань за ключовим словом 
„пауэрлифтинг”.

Електронний каталог Центральної галузевої біблі-
отеки з фізичної культури і спорту (http://lib.sportedu.
ru/Catalog.idc), що є чи не найбільш доступною елек-
тронною бібліотекою з фізичної культури і спорту. 
Хоча, як встановлено, з пауерліфтингом на цьому 
ресурсі пов’язано лише 25 публікацій. Якщо раніше 
ця бібліотека більшість своїх послуг надавала безко-
штовно [4], то починаючи з 2007 р. доступ до повно-
текстової інформації став лише на платній основі.

Проект „Російська Спортивна Енциклопедія” 
(www.libsport.ru), що створений для забезпечення до-
ступності інформації з питань фізичної культури та 
спорту, популяризації спорту і пропаганди здорового 
способу життя. Тут знайдено 59 сторінок зі словом 
„пауэрлифтинг”.

На сайті „Наукова електронна бібліотека дисерта-
цій и авторефератів” (www.dissercat.com) розміщено 
фрагменти російських дисертацій и авторефератів зі 
спеціальності „Теорія і методика фізичного вихован-
ня, спортивного тренування, оздоровчої й адаптивної 
фізичної культури”, 13.00.04. 70 документів цього ре-
сурсу містять слово „пауэрлифтинг”.

У результаті комплексного дослідження система-
тизовано вихідні дані про розташування в мережі Ін-
тернет у вільному доступі повнотекстових наукових 
статей журналів і тез конференцій, матеріали яких 
можуть бути використані у навчальному процесі 
студентів-пауерліфтерів (табл. 2).

Пошук повнотекстових матеріалів, присвячених 
проблемам фізичної культури і спорту (за винятком 
спеціалізованих видань з педагогіки, біології, пси-
хології, соціології тощо), які розміщено у вільному 
доступі в мережі Інтернет, виявив 24 україномов-
них і російськомовних журналів та збірників науко-
вих статей станом на 01.09.2011 р. Аналіз динаміки 
кількості таких видань показав, що перші публікації 
датуються 1996 р. Починаючи з 2005 р. кількість їх 
стрімко збільшувалася і досягла позначки 22 у 2008 р. 
Проте, починаючи з 2009 р. деякі видання, що раніше 
надавали вільний доступ до своїх публікацій, пере-
стали розміщувати повнотекстові матеріали. А станом 
на 01.09.2011 р. залишилося лише 9 таких ресурсів. 
Таким чином, встановлено, що останнім часом спо-
стерігається зменшення кількості відкритих джерел 
спортивно-наукової інформації.

Інтернет також дає можливість дізнатися про ви-
дання нових підручників, книг, монографій з фізичної 
культури та спорту, серед яких зустрічається літерату-
ра з пауерліфтингу. Така інформація розміщується на 
сайтах видавництв „Олімпійська література” (www.
olympicpress.com.ua/catalog) і „ОВС” ТОВ, (Харків) 
(www.ovc.kharkov.ua) та Інтернет-магазину „Спорт-
книга” (www.sportkniga.kiev.ua).

Існує також цілий ряд Інтернет-ресурсів, на яких 
студентам пропонуються реферати, деякі з них навіть 
розміщено у вільному доступі. Проте якість їх вико-
нання не завжди відповідає належному рівню.

Досить розгалуженою є мережа англомовних 
Інтернет-ресурсів, на яких студенти можуть знайти 

Рис. 1. Кількість публікацій з різних видів спорту, до яких є доступ  
на основних електронних інформаційних ресурсах України і Росії
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Таблиця 2
Наукові статті, матеріали конференцій (повні тексти, вільний доступ)  

з проблем фізичної культури та спорту, які розміщено в мережі Інтернет

№
з/п Назва журналу, збірника Веб-адреса

Роки 
публі-
кацій

Наукові журнали, збірники наукових праць, що видаються в Україні
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного вихо-
вання і спорту: Науковий журнал Харківського обласного відділення 
національного олімпійського комітету України

http://www.sportpedagogy.org.
ua/

1996-
2011

Физическое воспитание студентов: Науковий журнал Харківського об-
ласного відділення національного олімпійського комітету України http://www.sportedu.org.ua/ 1996-

2011
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: 
Збірник наукових праць Волинського національного університету імені 
Лесі Українки

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Fvs/index.html

2008-
2010

Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Збірник наукових праць 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Fkszn/index.html

2006-
2009

Теорія і практика фізичного виховання: Науково-методичний журнал 
Донецького національного університету

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Tipfv/index.html

2008-
2009

Теорія і методика фізичного виховання і спорту: Науково-теоретичний 
журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/TMFVS/index.html

2007-
2008

Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал 
(м. Харків)

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/TMFV/index.html

www.tmfv.com.ua/tmfv_arh.htm

2003-
2009
2001-
2007

Спортивна наука України: Електронне наукове фахове видання 
Львівського державного університету фізичної культури

www.nbuv.gov.ua/e-journals/
SNU/title.html

2005-
2011

Спортивний вісник Придніпров’я: науково-теоретичний журнал 
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_
gum/svp/index.html

2005-
2008

Слобожанський науково-спортивний вісник: Збірник наукових праць 
Харківської державної академії фізичної культури

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Snsv/index.html

2003-
2011

Молода спортивна наука України: збірник наукових праць Львівського 
державного університету фізичної культури

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/MSNU/index.html

1998-
2011

Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: 
Збірник наукових праць Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_
gum/krgf/index.html

2007, 
2009

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Збірник наукових праць 
Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Apfks/index.html; http://
dndifks.ucoz.ua/index/2011_

rik/0-35

2006-
2008

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і 
спорт): Збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Nchnpu_15/index 2008

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені 
Т. Г. Шевченка: Збірник наукових праць

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Vchdpu/ 2009

Наука в олимпийском спорте: Международный научно-теоретический журнал 
Национального университета физического воспитания и спорта Украины

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/NOS/index.html

2007-
2009

Спортивна медицина: Науково-теоретичний журнал Національного 
університету фізичного виховання і спорту України

www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_
Biol/SMed/index.html

2007, 
2008

Молодіжний науковий вісник (фізичне виховання і спорт): Збірник 
наукових праць Волинського національного університету імені Лесі 
Українки

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Mnv/index.html

2007, 
2008

Фізична активність, здоров’я і спорт: Науковий журнал Львівського 
державного університету фізичної культури

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_
gum/Fazis/index.html

2010-
2011

Матеріали наукових конференцій
Конференции: спортивная наука www.sportsscience.org/html/

sconf.html
2005-
2008

Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали наукових 
конференцій Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди

www.tmfv.com.ua/tmfv_konf.
htm

2006-
2010

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали наукових 
конференцій Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди

www.tmfv.com.ua/tmfv_konf.
htm

2005-
2010

Моделювання складних систем у галузі механіки людини, фізичного 
виховання і спорту: Матеріали наукових конференцій Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

www.tmfv.com.ua/tmfv_konf.
htm

2007-
2010

Наукові журнали, збірники наукових праць, що видаються в Росії
Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта: Научно-
теоретический журнал Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта

www.lesgaft-notes.spb.ru 2005-
2011

Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал 
Российского Государственного Университета физической культуры, спор-
та и туризма, Центра спортивной подготовки сборных команд России

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
Archive.htm

1996-
2006

Вестник спортивной науки: Всероссийского научно-исследовательского 
института физической культуры и спорта

www.bmsi.ru/source/d6189538-
a182-446f-a368-e90d0392945d

2003-
2010

Вестник спортивных инноваций: Журнал Центра инновационных спор-
тивных технологий Москомспорта

www.bmsi.ru/source/844b2a17-
d72d-47b8-8010-8924ae4aada7

2010-
2011

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Научно-
методический журнал Российской Академии Образования

http://lib.sportedu.ru/Press/
FKVOT

1996-
2007
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корисну інформацію, присвячену питанням фізич-
ної культури та спорту, у т.ч. й пауерліфтингу. Се-
ред них, зокрема журнали British Journal of Sports 
Medicine (www.bjsm.bmj.com), Human Kinetics (www.
humankinetics.com), Versita Publications – Journal 
(http://versita.metapress.com/content/121734) та ін.

Висновки.
Важливим елементом професійних знань та вмінь 

майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту 
має бути спроможність проводити Інтернет-пошук й 
контент-аналіз професійно-орієнтованих інформацій-
них ресурсів, у т.ч. й з обраного виду спорту.

Необхідно продовжити і завершити роботу над 
створенням електронної бібліотеки з проблем фізич-
ної виховання та спорту України.

Останнім часом зменшується кількість повнотек-
стових україномовних джерел наукової інформації, 
що розміщуються на Інтернет-ресурсах і мають віль-
ний доступ. Не зважаючи на те, що загалом в україн-
ському Інтернеті недостатньо швидко накопичуються 
інформаційні ресурси фізичного виховання та спорту, 
пауерліфтингу приділяється відносно значна увага.

Сформовано базу Інтернет-ресурсів, де студенти 
фізкультурно-спортивних ВНЗ, які спеціалізуються 
в пауерліфтингу, можуть знайти корисну інформацію 
для професійного удосконалення.

У подальших дослідженнях передбачається ви-
вчити інші проблеми методичного забезпечення під-
готовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та 
спорту, які спеціалізуються з пауерліфтингу.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Деятельность людей по удовлетворению разнообразных 
потребностей в использовании физических упражнений  
– основа механизма саморазвития физической культуры

Сутула В.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Анализируются особенности социаль-
ной деятельности людей по удовлет-
ворению потребностей. Рассмотрена 
схема саморегулирующего процесса де-
ятельности людей по удовлетворению 
биологических, социальных и биосо-
циальных потребностей. Показано, что 
все разнообразие человеческих потреб-
ностей подразделяется на три группы: 
биологически и социально обусловлен-
ные потребности, потребности на осно-
ве биосоциальной природы. Показано, 
что в обществе на основе конкурентного 
взаимодействия людей формируется 
система отношений. Эти отношения яв-
ляются основой развития физической 
культуры. Отмечается, что в этом про-
цессе общественная оценка выступает 
как механизм отбора из всего разноо-
бразия социальных явлений. В основе 
процесса конкурентных взаимоотноше-
ний между ними отображает процесс 
возникновения и развития общественно 
значимых явлений. К таким явлениям 
относятся разные формы социального 
проявления физической культуры (физи-
ческого воспитания, спорта, физической 
рекреации, физической реабилитации и 
адаптивной физической культуры). 

Сутула В.О. Діяльність людей щодо 
задоволення різноманітних потреб у 
використанні фізичних вправ – осно-
ва механізму саморозвитку фізичної 
культури. Аналізуються особливості 
соціальної діяльності людей по задово-
ленню потреб. Розглянута схема само-
регулюючого процесу діяльності людей 
по задоволенню біологічних, соціальних 
і біосоціальних потреб. Показано, що вся 
різноманітність людських потреб підроз-
діляється на три групи: біологічно й со-
ціально обумовлені потреби, потреби на 
основі біосоціальної природи. Показано, 
що в суспільстві на основі конкурентної 
взаємодії людей формується система 
відносин. Ці відносини є основою роз-
витку фізичної культури. Відзначається, 
що в цьому процесі суспільна оцінка 
виступає як механізм добору з усієї різ-
номанітності соціальних явищ. В основі 
процесу конкурентних взаємин між ними 
відображується процес виникнення й 
розвитку суспільно значимих явищ. До 
таких явищ відносяться різні форми 
соціального прояву фізичної культури 
(фізичного виховання, спорту, фізичної 
рекреації, фізичної реабілітації й адап-
тивної фізичної культури). 

Sutula V.A. Human activities to 
meet the diverse needs in the use of 
physical exercises – the basis of the 
mechanism of self-development of 
physical culture. The features of social 
activities to meet the needs of people. A 
scheme for self-regulatory process of the 
people to respond to biological, social 
and biosocial needs. It is shown that the 
diversity of human needs is divided into 
three groups: biologically and socially 
determined needs, the needs-based 
biosocial nature. It is shown that in a 
society based on competitive interaction 
of people, a system of relations. These 
relationships are the basis for the 
development of physical culture. It is 
noted that this process acts as a public 
evaluation mechanism for the selection 
of the variety of social phenomena. At 
the heart of the process of competitive 
interactions between them reflects the 
process of emergence and development 
of socially significant events. These 
phenomena are different forms of 
social manifestations of physical culture 
(physical education, sport, physical 
recreation, physical rehabilitation and 
adaptive physical education). 

Ключевые слова:
деятельность, потребность, лич-
ность, самоорганизация, физическая 
культура, развитие.

діяльність, потреба, особистість, са-
моорганізація, фізична культура, роз-
виток.

activities, needs, personality, self-
organization, physical education, 
development.

Введение. 1

Познание общих закономерностей деятельности 
людей по совершенствованию своей телесной и ду-
ховной сущности есть важным шагом на пути пони-
мания сущности современной системы физической 
культуры. Такая деятельность, которая характеризует 
целенаправленную и определенным образом мотиви-
рованную активность субъекта в разные интервалы 
времени (прошлое, настоящее и будущее), обуслов-
лена необходимостью удовлетворения разнообразных 
потребностей человека в двигательной активности. 
Следовательно, структура потребностей человека, 
принципы их формирования, их взаимосвязи и взаи-
мовлияние, закономерности их изменений в процессе 
исторической эволюции является ключом к правиль-
ному пониманию особенностей исторического разви-
тия физической культуры [Демин В.А. Методологиче-
ские вопросы исследования спорта в аспекте теории 
деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Демин 
Валерий Андреевич. – М. : ВНИИФК, 1975. – 26 с.]. 

Для решения данной задачи необходимо выделить 
социальный механизм действия закона, сформули-
рованного в свое время Н.Пономаревым, который 
констатирует, что развитие физической культуры 
обусловлено социально-экономическими и полити-
ческими условиями, складывающимися на том или 
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ином этапе общественного развития. При этом з не-
обходимо использовать социокультурологический 
подход, а также теорию деятельности и теорию по-
требностей, на что акцентировалось внимание в ис-
следованиях ряда ученых (Демин, 1975; Спиркин, 
1999; Маслоу, 1999; Ильин, 2006; Лубышева, 2001; 
Л.Матвеев, 2009; Николаєв 2004, 2005, 2008; Выдрин, 
2004, 2008 и др.). 

Очевидно, что решение обозначенной пробле-
мы важно для понимания причин возникновения и 
особенностей современного развития социально-
педагогической системы физической культуры. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – заключается в осмыслении 

биосоциальной сущности человека через призму его 
практической деятельности.

Методика исследования. Исследования базирова-
лось на анализе специальной литературы, в которой 
рассматриваются социальные механизмы саморазви-
тия физической культуры.

Результаты исследования. 
Как показывает проведенный анализ основная дви-

жущая сила, которая определяет социальный и биоло-
гический вектор в развитии человека связанная с удо-
влетворением целого спектра личных потребностей. 
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По этому поводу известный философ А.Спиркин [11] 
замечает, что «вся наша жизнь находится в фатальной 
зависимости от удовлетворения наших потребностей: 
без этого жизни гибнет». Человек взаимодействует с 
окружающим миром, прежде всего, через реализацию 
своих потребностей. Разнообразие человеческих по-
требностей определяет разнообразие ценностей куль-
туры, которая в конечном итоге и является средством 
удовлетворения этих потребностей [9]. Совокупность 
потребностей присущий конкретному человеку – это 
отражение свойств его личности, поскольку суть лич-
ности проявляется в конкретной предметной деятель-
ности, деятельность же определяется мотивами, а 
мотивы деятельности формируются на основе потреб-
ностей. Следовательно, потребности человека харак-
теризуют его личность, отображая его биологическую 
и социальную природу  [8]. Н. Пономарев [10] считает, 
что потребности – источник деятельности человека, 
а соответственно и источник формирования в обще-
стве особых социальных отношений. Если исходить 
из того, что природа человека имеет биологическую и 
социальную основу [6, 10], то тогда все разнообразие 
человеческих потребностей условно можно разделить 
на три группы: биологически обусловленные потреб-
ности, социально обусловленные потребности и по-
требности, которые имеют биосоциальную природу. 

Выделенные группы потребностей достаточно 
сложно взаимосвязаны, тем не менее, в своем целост-
ном выражении именно они определяют сущность 
человека. К потребностям, которые имеют биологи-
ческую природу можно отнести, например, потреб-
ность в дыхании, в пище, в движении, в размножении 
и много других. А.Маслоу [7] назвал такой тип по-
требностей человека физиологическими. Очевидно, 
что они не зависят от личных качеств человека, по-
скольку связанны с процессами, которые определя-
ют его естественную жизнедеятельность. Такие по-
требности по своей сути характеризуют человека как 
представителя биологического вида. Если учесть, что 
анатомо-физиологические параметры человека почти 
не изменились с момента появления около 100 тысяч 
лет тому Homo Saрiens [Фоули Р. Еще один неповто-
римый вид. Экологические аспекты эволюции чело-
века: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 368 с.; Фром Э. 
Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с. ] (человече-
ство эволюционирует путем изменения своей соци-
альной организации), то можно прийти к выводу о 
том, что биологически обусловленные потребности, 
как характеристики биологического вида, изменяют-
ся достаточно медленно. Можно сказать, что изме-
няется в большей мере не их сущностная основа, а 
форма их реализации, которая зависит от социально-
экономических условий, которые формируются в 
обществе. 

Вторая группа потребностей человека, которые 
определяют окончательно характер его деятельно-
сти, имеют выраженную социальную направленность 
(социально обусловленные потребности). В них ото-
бражается диалектическое единство, с одной сторо-

ны, потребностей личности, а с другой – потребно-
стей общества. Такие потребности значимы как для 
конкретного человека, так и для общества в целом. 
Социально обусловленные потребности являются 
отображениям социально-экономических, политико-
правовых и культурных традиций которые сформиро-
валась на том или ином этапе общественного разви-
тия. Они изменяются в соответствии с изменениями 
общественных отношений, следовательно зависят от 
характера протекания социокультурной эволюции. 

Третья группа потребностей человека имеет био-
социальную природу. Их особенность проявляется в 
том, что они, имея биологическую природу, реализу-
ются в специфической форме в социальной среде. Это 
наиболее сложные для анализа потребности, посколь-
ку в них отображается биологическая и социальная 
сторона сущности человека. К ним можно отнести, 
например, потребность в самовыражении, потреб-
ность в здоровье, потребность в физической актив-
ности, потребность в познании окружающего мира 
и ряд других. Из всего разнообразия биосоциальных 
потребностей человека выделим две – потребность в 
здоровье и потребность в самовыражении. Первая из 
обозначенных потребностей (потребность в здоровье) 
является потребностью биологически обусловлен-
ной, но осознанной в обществе и такой, что опреде-
ляет основную направленность развития современ-
ной социально-педагогической системы физической 
культуры. 

Вторая из отмеченных выше потребностей чело-
века (потребность в самовыражении) занимает осо-
бое место в спектре биосоциальных потребностей. Ее 
анализ необходим, поскольку в социуме она служит 
причиной конкурирующих взаимоотношений между 
его членами, что является основой и движущей силой 
процесса общественного развития. Надо признать, 
что человеческое стремление к самоутверждению, 
стремление быть достойно оцененным только и воз-
можно посредством взаимоотношений с окружающи-
ми, тоесть в социальной среде. Известный психолог 
Д.Карнеги отмечал, что если бы наши предки не име-
ли этого пламенного стремления к собственной зна-
чимости, то не было бы и цивилизации [Демин В.А. 
Методологические вопросы исследования спорта в 
аспекте теории деятельности: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук / Демин Валерий Андреевич. – М. : ВНИ-
ИФК, 1975. – 26 с.]. Итак, стремление человека к са-
моутверждению, к самовыражению, которое только 
может реализоваться в социальной среде благодаря 
конкурентной деятельности, является важной сторо-
ной его сущности. Конкурентные взаимоотношения 
между людьми присутствуют на всех этапах онтоге-
нетического развития человека (Губин В.Д. Человек 
и его бытие в природе, истории и культуре: Учебное 
пособие / В.Д. Губин. – М.: Международная педаго-
гическая академия, 1992. – 85 с.) [1] и проявляются 
во всех сферах общественной жизни: политике, науке, 
культуре, искусстве и даже в быту [2]. 

Выделение потребностей человека приоритетных 
для исследуемой проблемы – это решение важной ме-
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тодологической задачи, поскольку на основании по-
требностей (биологически обусловленных, социально 
обусловленных и биосоциальных) формируются мо-
тивы и основные направления практической деятель-
ности людей по удовлетворению этих потребностей 
[2]. Поскольку человек является одновременно субъ-
ектом и объектом процесса исторического развития 
общества, то можно прийти к выводу о том, что в об-
ществе все разнообразие человеческих потребностей 
реализуется в форме индивидуальной или групповой 
деятельности людей. Такая деятельность создает в 
обществе особые взаимоотношения между людьми, 
которые при определенных условиях являются осно-
вой механизма их самоорганизации и приводят к по-
явлению в обществе разных социальных явлений, ко-
торые могут трансформироваться в соответствующие 
социальные институты. Этот процесс можно описать 
следующим образом. Стремясь удовлетворить кон-
кретную потребность, человек вступает в отноше-
ния с другими людьми, в которых есть аналогичные 
устремления. 

Такое взаимодействие может привести к объеди-
нению этих людей с целью добывания необходимых 
благ и ценностей для удовлетворения общих потреб-
ностей. Оно оказывает влияние на образование со-
циальных групп, которые характеризуются относи-
тельной целостностью и являются самостоятельным 
субъектом социального действия [2]. Таким образом, 
на основе конкретных индивидуальных потребностей 
человека формируются групповые потребности, кото-
рые являются более стойкими и более постоянными в 
отличие от индивидуальных. Этот процесс – одна из 
форм социальной реализации естественной потреб-
ности человека в принадлежности к группе [7]. 

Как показывают примеры из истории развития фи-
зической культуры, деятельность людей по удовлет-
ворению групповых потребностей организационно 
может закрепляться в форме создания, например, спе-
циальных физкультурно-спортивных клубов, школ, 
кружков, общественных движений и т.п. (Пономарев 
Н.И. Возникновение и первоначальное развитие фи-
зического воспитания / Н.И. Пономарев. – М.: Физ-
культура и спорт, 1970. – 248 с. ) [2, 10]. Групповые 
потребности могут сформироваться, а процесс их удо-
влетворения приобрести систематический характер и 
развиваться в социальной среде лишь после получения 
надлежащей общественной оценки. Если групповые 
потребности которые сформировались в процессе дея-
тельности людей по удовлетворению индивидуальных 
потребностей не получают положительной обществен-
ной оценки, то это может привести к свертыванию дан-
ного социального процесса, или даже к полной ликви-
дации надлежащей социальной базы, а следовательно 
и соответствующего социального явления. Если же 
общественная оценка социального явления, которое 
возникло в результате деятельности группы людей 
по удовлетворению общих потребностей, положи-
тельна (например, деятельность людей по поддержке 
собственного здоровья), то такое явление, а соответ-
ственно и деятельность людей, становятся социаль-

но значимыми. На этом основании может возникнуть 
соответствующий социальный институт (например, 
социальный институт спорта), который становится 
особой социальной формой закрепления и способом 
осуществления специализированной деятельности лю-
дей. Именно он (социальный институт) и обеспечивает 
стабильное функционирование общественных отноше-
ний, которые сложились на основе деятельности людей 
по удовлетворению общих потребностей, а это может 
означать, что данное социальное явление характеризу-
ет один из базовых элементов культуры общества. 

Личные, групповые и социально значимые по-
требности человека взаимозависимые. Так, группо-
вые потребности, которые сформировались на основе 
личных, влияют на последние, определяя конкретные 
формы деятельности человека по их удовлетворению 
(правила деятельности, организацию и порядок под-
готовки к ней и прочее). Формирование социально 
значимых потребностей, хотя и происходит на основе 
групповых, тем не менее, именно этот уровень опре-
деляет исторический вектор эволюции социальных 
явлений и процессов, которые возникли в результате 
деятельности людей по удовлетворению групповых и 
личных (в первую очередь социальных и биосоциаль-
ных) потребностей. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что в обществе на основе конкурентных 
взаимоотношений между людьми по удовлетворению 
общих потребностей формируется система отноше-
ний, которые и являются основой развития соответ-
ствующего социального явления. 

Суть этого явления состоит в том, что деятельность 
людей по  удовлетворению личных потребностей мо-
жет развиваться и исторически трансформировать-
ся лишь после того, когда она получит надлежащее 
общественное признание. Очевидно, что возможная 
и прямо противоположная ситуация, когда сниже-
ние общественного интереса к деятельности людей 
приводит к уменьшению общественного значения 
явления, которое на базе этой деятельности возник-
ло (например, вида спорта), что может вызвать даже 
полное его «отмирание». Рассмотренная выше схема 
саморегулирующего процесса деятельности людей по 
удовлетворению биологических, социальных и био-
социальных потребностей, на основе конкурентных 
взаимоотношений между ними по своей сути отобра-
жает процесс возникновения и развития общественно 
значимых явлений, в том числе и разных форм со-
циального проявления физической культуры (физи-
ческого воспитания, спорта, физической рекреации, 
физической реабилитации и адаптивной физической 
культуры). 

Выводы.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что 

физическая культура развивается в обществе в резуль-
тате разнообразной деятельности людей связанной с 
использованием физических упражнений. Такая дея-
тельность лежит в основе социального механизма са-
моразвития физической культуры, сущность которого 
проявляется в диалектическом единстве, с одной сто-
роны, деятельности людей по удовлетворению разно-
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образных потребностей в использовании физических 
упражнений, а с другой, общественной оценки такой 
деятельности. В этом процессе общественная оценка 
выступает как механизм отбора из всего разнообразия 
социальных явлений, которые возникают в результа-
те деятельности людей связанной с использованием 
физических упражнений, тех которые значимы для 
общества. 

Положительная общественная оценка такой дея-
тельности, а соответственно и социальных явлений 
которые возникают на этой основе, может проявлять-
ся через ее включение в уже существующие социаль-

ные явления, например, система воспитания, религи-
озные ритуалы и т.п., или сформироваться на основе 
признаков характерных для физических упражнений, 
например, их зрелищность. Именно это и обуслови-
ло появление в исторической эволюции физической 
культуры трех направлений развития – религиозного, 
зрелищного и воспитательного [13]. 

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований является практическая проверка действен-
ности выделенного механизма саморазвития физиче-
ской культуры.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Оцінка психофізіологічного стану студенток  
з досвідом занять хатха-йогою

Толчєва Г. В.
Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу  

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Анотації:
Наведено дані статистично зна-
чущих показників психофізіологіч-
ного стану студенток з досвідом 
занять хатха-йогою. Показано 
характеристики сенсомоторики, 
зворотного зв’язку, нав’язаного 
ритму, реакції на рухливий об’єкт, 
теппінг-тесту. У експерименті при-
ймали участь 30 студенток (стаж 
занять 3–5 років, вік – 17–22 роки). 
Встановлено кількісні показни-
ки, які інформативно відбивають 
індивідуальний рівень психофізі-
ологічного стану студенток. Дове-
дено взаємозв’язок між вдоскона-
ленням опорно-рухового апарату 
студенток засобами хатха-йоги та 
покращенням індивідуального рів-
ня функціональних реакцій і психо-
фізичного стану їх організму.

Толчева А. В. Оценка психофизиологи-
ческого состояния студенток с опытом 
занятий хатха-йогой. Приведены данные 
статистически значимых показателей пси-
хофизиологического состояния студенток 
с опытом занятий хатха-йогой. Показано ха-
рактеристики сенсомоторики, обратной свя-
зи, навязанного ритма, реакции на подвиж-
ный объект, теппинг-теста. В эксперименте 
принимали участие 30 студенток (стаж за-
нятий 3–5 лет, возраст 17–22 года). Установ-
лены количественные показатели, инфор-
мативно отображающие индивидуальный 
уровень психофизиологического состояния 
студенток. Доказана взаимосвязь между со-
вершенствованием опорно-двигательного 
аппарата студенток средствами хатха-йоги и 
улучшением индивидуального уровня функ-
циональных реакций и психофизического 
состояния их организма.

Tolcheva A.V. Assessment of psycho-
physiological state of students with 
the experience of hatha yoga. Data 
are presented statistically significant 
indicators of psycho-physiological 
state of students with the experience of 
hatha yoga. Displaying sensomotoric 
characteristics, feedback, imposed 
rhythm, reaction to moving objects, 
tapping test. The experiment involved 30 
students (3-5 years experience training, 
age 17-22 years). Defined in quantitative 
terms, informative display individual level 
of psycho-physiological state students. 
Proved the relationship between the 
development of the musculoskeletal 
system means of students of hatha 
yoga and improve the level of individual 
functional responses and psychophysical 
state of the organism. 

Ключові слова:
йога, студентки, досвід, показни-
ки, психофізіологія, стан.

йога, студентки, опыт, показатели, пси-
хофизиология, состояние.

yoga, students, experience, performance, 
psychophysiology, state.

Вступ.1

Здоров’я підростаючого покоління та студентської 
молоді завжди є одним з пріоритетних напрямків як 
державної політики, так і освітніх та оздоровчих уста-
нов. Особливо в період сьогоденної економічної ситу-
ації в державі, що має постійні зміни та спричиняє не-
рвову напругу у суспільстві, фахівцями приділяється 
значна увага психологічному здоров’ю майбутнього 
працездатного покоління. Для підтримання належно-
го оптимального психологічного рівня застосовують-
ся як традиційні фізкультурно-оздоровчі форми, так і 
оздоровчі системи іноземного походження. Однією з 
найпоширеніших серед населення України оздоров-
чих систем є індійська йога. На сьогоднішній день 
загальновідома користь відвідування тренувально-
оздоровчих занять з йоги, проте більшість застосову-
ваних програм не мають наукового обґрунтування та 
певної доведеності значущості щодо виховання або 
вдосконалення конкретних характеристик підготовле-
ності людини. Особливо якщо зазначені тренувально-
оздоровчі програми застосовуються до жіночого ор-
ганізму. Тому проведення дослідження з виявлення 
оцінки психофізіологічного стану студенток з досві-
дом занять хатха-йогою, як складової психологічної 
підготовленості є актуальним.

Наукове обґрунтування різноманітних актуальних 
проблем здійснено рядом авторів. Деякі праці розкри-
вають позитивний вплив на психологічний рівень лю-
дини занять з фізичного виховання і спорту Є.М. Го-
дунов, Є.П. Ільїн, Л.К. Серова і конкретно йогою 
Біджа Беннетт, А.Г. Сафронов, М. Шифферс. Також 
відомі роботи з визначення психофізіологічного стану 
особистості [1-6]. Проте наукове дослідження впливу 
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тренувально-оздоровчих занять з йоги вітчизняними 
вченими досі не проводилось. Тому у даній роботі 
робиться спроба оцінки психофізіологічного стану 
студенток з досвідом занять хатха-йогою.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України на 2010 – 2014 рр.; тема „Теоретико-
методичні основи навчання фізичної культури та 
культурі здоров’я учнівської молоді (суб’єкти освіти 
в нормі та з особливими потребами)” (номер державної 
реєстрації 0110U000394).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити характеристики 

психофізіологічного стану студенток зі стажем занять 
хатха-йогою.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і 
узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Педагогічне тестування. 3. Методи математичної 
статистики.

Організація дослідження. У даному досліджен-
ні визначалися характеристики психофізіологічно-
го стану студенток зі стажем занять хатха-йогою. 
Для виконання поставленого завдання були віді-
брані 30 студенток з досвідом занять хатха-йогою 
від трьох до п’яти років. Вік усіх випробуваних стано-
вив від 17 до 22 років. Всім студенткам було запропо-
новано виконати з максимальною сконцентрованістю 
спеціальні контрольні випробування, що інформатив-
но відображають рівень характеристик їх психофізіо-
логічного стану.

Визначення індивідуально-типологічних влас-
тивостей вищої нервової діяльності (ВНД) та сен-
сомоторних функцій студенток забезпечувався 
за допомогою використання комп’ютерної системи 
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„Діагност-1”, яка є авторською розробкою М.В. Ма-
каренка та B.C. Лизогуба [9]. Тестування проводилось 
за наступними показниками.

Дослідження зорово-моторних реакцій різного 
ступеня складності розпочинали з визначення ла-
тентного періоду простої зорово-моторної реакції 
(ЛП ПЗМР) студентки. Обстежувана повинна була 
при появі на екрані будь-якого подразника швидко 
натискати праву (ліву) кнопку. Потім тестувався ла-
тентний період зорово-моторної реакції вибору од-
ного з трьох подразників (ЛП РВ 1-3), методика до-
слідження якого відрізнялася від попереднього тим, 
що обстежувана повинна була при появі на екрані 
геометричної фігури „квадрат” швидко натискати 
на праву (ліву) кнопку правою (лівою) рукою. В разі 
появи інших подразників не слід натискати кнопки, 
бо вони вважались гальмівними. Третій тест оцінки 
сенсомоторики студенток включав виявлення рівня 
латентного періоду зорово-моторної реакції вибору 
двох з трьох подразників (ЛП РВ 2-3), методика дослі-
дження відрізнялася від попереднього тесту тим, що 
обстежувана повинна була при появі на екрані геоме-
тричної фігури „квадрат” швидко натискати на праву 
кнопку правою рукою. В разі появи на екрані „кола” 
вона повинна натиснути ліву кнопку лівою рукою, 
інші подразники вважались гальмівними і на них не 
слід натискати кнопки.

Визначення рівня функціональної рухливості не-
рвових процесів (ФРНП) студенток проводилося в 
режимі зворотного зв’язку, коли тривалість експо-
зиції сигналу змінювалася автоматично залежно від 
характеру відповідних реакцій випробуваної. З цією 
метою, у тестуванні, студенткам пропонується для пе-
реробки інформації 120 подразників (геометричних 
фігур). У послідовності пред’явлення подразників 
зберігається рівне представництво сигналів кожного 
виду. Обстежувана повинна була при появі на екрані 
геометричної фігури „квадрат” швидко натискати на 
правy кнопку правою рукою. В разі появи на екрані 
„кола” вона повинна була натиснути ліву кнопку лі-
вою рукою, інші подразники вважались гальмівними 
і на них не слід звертати увагу та натискати кнопки. 
Показником сили нервових процесів (СНП), тобто пра-
цездатності головного мозку, що проявляється в здат-
ності студенток довгостроково зосереджувати увагу 
на виконанні роботи з диференціювання позитивних 
і гальмівних подразників в індивідуально високому 
темпі протягом заданого періоду часу і вимагає збе-
реження концентрованого збудження в тих самих не-
рвових елементах, варто вважати сумарну кількість 
пред’явлених і перероблених сигналів.

Тестування з визначення рівня функціональної 
рухливості нервових процесів (ФРНП) студенток при 
роботі в режимі нав’язаного ритму, тобто при швид-
кості пред’явлення подразників, що східчасто збіль-
шуються має наступну методику. Обстежувана по-
винна була при появі на екрані геометричної фігури 
„квадрат” швидко натискати на праву кнопку правою 
рукою. В разі появи на екрані „кола” вона повинна на-
тиснути ліву кнопку лівою рукою, інші подразники 

вважались гальмівними і на них не слід відволікатися 
і натискати кнопки. Початковий темп пред’явлення 
сигналів фігур становив 30 подразників на одну хви-
лину. Пред’явлення подразників у кожній серії відбу-
валося з постійною швидкістю, а їхній вибір здійсню-
вався випадковим чином. Кожне наступне завдання 
автоматично збільшувало темп подачі подразників на 
5 або 10 сигналів на хвилину. Відповідність зворот-
ної рухової реакції випробуваної пред’явленому по-
дразнику визначається в перебігу часу експозиції (за 
умови, що натискання було зроблено без запізнення) 
або в перебігу часу паузи після поточної експозиції (за 
умови, що натискання було зроблено із запізненням), 
в інших випадках відповідна реакція розглядається як 
помилкова. Показником ФРНП є максимальний темп 
пред’явлення подразників на гранично максимальній 
швидкості. Показником сили нервових процесів (СНП) 
студенток є загальна кількість помилок (у відсотках 
до суми пред’явлених сигналів), які були допущені 
обстежуваними за період виконання всього експери-
ментального завдання в режимі нав’язаного ритму. 
Вважається, що чим менше обстежувана допустила 
помилок за увесь час роботи, тим вище в неї працез-
датність головного мозку тобто рівень СНП.

Наступний тест щодо визначення реакції на рухли-
вий об’єкт був спрямований на дослідження точності 
сенсомоторного реагування і судження про врівнова-
женість збуджувального і гальмового процесів у корі 
головного мозку студентки. Дійсний варіант методи-
ки припускає реєстрацію рухових відповідей людини 
(у зазначеному місці) на об’єкт, що рухається з рів-
номірною швидкістю. У підсумку необхідно судити 
про врівноваженість нервових процесів за загальною 
кількістю правильних відповідей і співвідношення 
випереджальних і спізнілих рухів з обліком середніх 
і сумарних величин, а також за сумарною величиною 
всіх відхилень, виражених у мс.

Наприкінці проводився теппінг-тест, що здійсню-
вав виміри у часі максимального руху кисті студенток. 
За методикою тесту випробувана протягом заданого 
часу повинна намагатися підтримувати максимально 
можливий для себе темп руху кисті руки. Показники 
темпу у процесі тестування фіксувалися кожні 5 сек, 
а також за увесь час виконання тесту та визначався 
кращій результат студенток за кількістю нанесених 
ударів.

Методика проведення зазначених тестів і доціль-
ність їхнього застосування в контролі характеристик 
психофізіологічного стану людини обґрунтовані в 
джерелах [3, 7, 9]. Обробка результатів тестування 
проводилася за допомогою методів математичної ста-
тистики з розрахунком визначення вірогідності розхо-
джень (Р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження. 
Отримані результати вищезазначених психофізі-

ологічних тестів дали змогу оцінити індивідуальний 
рівень стану нейродинамічних функцій студенток 
з досвідом занять хатха-йогою (табл. 1). Аналізуючи 
дослідження показників характеристик психофізіоло-
гічного стану студенток, спостерігається статистично 
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значущі (P<0,05) результати у всіх контрольних вимі-
рюваннях, а саме:

сенсомоторика оцінювалась за характеристиками • 
латентного періоду простої зорово-моторної реакції 
(ЛП ПЗМР) – 270,87 мс, латентного періоду реак-
ції вибору одного сигналу з трьох (ЛП РВ 1-3) – 
368,82 мс, латентного періоду реакції вибору двох 
сигналів з трьох (ЛП РВ 2-3) – 458,25 мс;
зворотній зв’язок визначався за характеристика-• 
ми функціональної рухливості нервових проце-
сів (ФРНП) – 62,23 сек та сили нервових процесів 
(СНП) – 641,43 кіл-ть сигн.
нав’язаний ритм фіксувався за характеристика-• 
ми функціональної рухливості нервових процесів 
(ФРНП) – 107,17 сигн/хв та сили нервових процесів 
(СНП) – 6,93%;
реакція на рухливий об’єкт за характеристиками • 
середніх значень випереджаючих відхилень кращої 
спроби – 26,06 мс та середнього значення спізнілих 
відхилень кращої спроби – 23,68 мс;
теппінг-тест з ударами за 30 сек – 187,27 кіл-ть.• 

Виходячи з досліджених показників наведених 
вище, можна зробити висновок, що заняття оздоров-
чою системою хатха-йога не тільки сприяють підви-
щенню рівня самопочуття, активності, настрою сту-
денток, але й покращують психофізіологічний стан 
студенток. Як видно, що за всіма характеристиками 
індивідуального рівня стану нейродинамічних функ-
цій, показники студенток згідно оціночних таблиць за 
методикою тестування не мають значення нижчі ніж 
середні та вище середніх. Це можна пояснити тим, що 
головним завданням через виконання тренувальних 
вправ хатха-йоги – статичних поз (за індійськ. „асан”), 

є те, щоб шляхом впливу на фізичне тіло людини по-
кращити характеристики окрім фізичної підготовле-
ності, ще й психологічного стану, тобто збалансувати 
енергетичну цілісність організму. Використання різ-
них засобів і методів роботи з опорно-руховим апара-
том в процесі оздоровчо-тренувальних занять хатха-
йогою дозволяє досягати необхідних функціональних 
реакцій і станів організму людини, для виконання або 
вирішення відповідних завдань.

Судячи з отриманих даних, в ході тестування фі-
зіологічні аспекти йоги сприяють більш глибокому 
розумінню сутності впливу вправ хатха-йоги в першу 
чергу, як терапевтичної системи і є передумовами по-
будови наукового фундаменту оздоровчих впливів на 
організм людини. З фізіологічної точки зору мова йде 
про певну систему навчання методам свідомого керу-
вання і регуляції моторної, сенсорної, вегетативної 
та психічної діяльності. Таким чином, стимулюючи 
певні групи м’язів, використовуючи статичний і дина-
мічний режим тренувальної роботи, а також розтягу-
вання та розслаблення м’язів, за допомогою рухових 
дій і асан, можливим стає опосередкований вплив на 
центральну нервову систему (ЦНС), здійснюється сві-
домий вплив на соматичні і психічні функції.

З точки зору фізіології, можна дійти висновку що 
в процесі занять хатха-йогою відбувається вплив на 
функціональний стан ЦНС, отже здійснюється регу-
ляція психічних і фізіологічних функцій організму. 
За рахунок цього може відбуватися суб’єктивна діа-
гностика людиною індивідуальних психологічних і 
фізичних станів, а також впровадження відповідних 
програм для їхньої корекції. Такий процес самопіз-
нання дозволяє вивести людину на новий ступень 

Таблиця 1
Показники психофізіологічних функцій у студенток з досвідом занять хатха-йогою (n=30)

Контрольні показники 
психофізіологічного стану

Група студенток з досвідом занять
хатха-йогою n=30

Оцінка рівня
психофізіологічного

стану студентокх m
Сенсомоторика:
ЛП ПЗМР, мс 270,87 4,46 середній
ЛП РВ1-3, мс 368,82 4,75 середній
ЛП РВ2-3, мс 458,25 3,56 середній
Зворотній зв’язок:
ФРНП, сек 62,23 0,67 середній
СНП, кіл-ть сигн. 641,43 6,11 середній
Нав’язаний ритм:
ФРНП, сигн/хв 107,17 1,52 середній
СНП, % 6,93 0,29 вище середнього
Реакція на рухливий об’єкт:
Середнє значення випереджаючих
відхилень кращої спроби, мс 26,06 1,39 вище середнього

Середнє значення спізнілих
відхилень кращої спроби, мс 23,68 1,16 вище середнього

Теппінг-тест:
Ударів за 30 сек, кіл-ть 187,27 2,05 вище середнього
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еволюційно значущих змін і, як наслідок, на більш 
високий рівень реалізації особистості. Слід зазначи-
ти, що з рівнем вдосконаленням у хатха-йозі щіль-
но пов’язані комплексні психічні якості, які мають 
складну структуру, конкретні особливості проявлення 
у тренувальній діяльності, спеціальні засоби і методи 
психологічної підготовки. До таких психічних якос-
тей відносяться:

різні прояви волі;• 
стійкість студенток до стресових ситуацій;• 
ступінь досконалості кінестетичних і візуальних • 
сприйняттів параметрів рухових дій і навколишньо-
го середовища;
здатність до психічної регуляції рухів, забезпечен-• 
ню ефективної м’язової координації;
здатність сприймати, організовувати і переробляти • 
інформацію в умовах дефіциту часу;
досконалість просторово-тимчасової антиципації;• 
здатність до формування в структурах головного • 
мозку випереджальних реакцій, програм, що пере-
дують реальній дії;
здатність управляти своєю поведінкою, вчинками в • 
міжособистісних взаємодіях з партнерами.

Висновки.
1. Виявлені статистично значущі показники ха-

рактеристик сенсомоторики, зворотного зв’язку, 
нав’язаного ритму, реакції на рухливий об’єкт, 
теппінг-тесту, що інформативно відбивають 
індивідуальний рівень психофізіологічного стану 
студенток зі стажем занять хатха-йогою. 

2. Визначений взаємозв’язок між вдосконаленням 
опорно-рухового апарату студенток засобами хатха-
йоги та покращенням функціональних реакцій і 
психофізичного стану їх організму.

3. Отримані в ході досліджень кількісні дані можуть 
слугувати орієнтиром як для студенток, які вже ма-
ють тренувальний досвід з хатха-йоги, так і для тих, 
що починають відвідувати заняття з йоги або інших 
оздоровчих систем.
Перспективи подальших розробок у даному напрям-

ку. Планується дослідження рівня психофізіологічного 
стану студенток, які не займаються у спортивних гру-
пах або не відвідують будь-які заняття із сучасних оздо-
ровчих технологій та проведення співставлення з показ-
никами психофізіологічного стану студенток зі стажем 
занять хатха-йогою.
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фахівці фізичного виховання щодо процесу  
формування фізичної культури особистості дітей 5-6 років  

у системі позашкільної освіти
Фандєєва А.Ю.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто процес формування 
фізичної культури особистості 
дитини у позашкільній системі 
освіти. У дослідженні використа-
ні дані анкетного опитування 30 
педагогів. Установлено, що 100% 
респондентів вважають можли-
вим процес якісного формування 
фізичної культури особистості 
дитину. Визначена спрямованість 
роботи й відношення фахівців з 
фізичного виховання до форму-
вання цього процесу. Встанов-
лено причини, які ускладнюють 
можливість формування фізичної 
культури особистості дітей 5-6 ро-
ків. Найсуттєвішими з них вияви-
лися такі: низький рівень науково-
методичного забезпечення , 
відсутність комплексного підходу.

Фандеева А.Ю. Специалисты физическо-
го воспитания о процессе формирования 
физической культуры личности детей 5-6 
лет в системе внешкольного образования. 
Рассмотрен процесс формирования физиче-
ской культуры личности ребенка во внеш-
кольной системе образования. В исследова-
нии использованы данные анкетного опроса 
30 педагогов. Установлено, что 100% респон-
дентов считают процесс качественного фор-
мирования физической культуры личности 
ребенка  возможным. Определена направ-
ленность работы и отношение специалистов 
по физическому воспитанию к формирова-
нию этого процесса. Установлены причины, 
которые усложняют возможность формиро-
вания физической культуры личности детей 
5-6 лет. Наиболее важными из них является 
низкий уровень научно-методического обе-
спечения, отсутствие комплексного подхода.

Fandeeva A.Iu. The specialists of 
physical education on the process 
of formation physical culture of the 
individual children of 5-6 years in the 
non-formal education. It is analysed the 
process of formation physical education 
of the child in extra-curricular education. 
The study used data from a questionnaire 
survey 30 teachers. It is established that 
100% of respondents believe the process 
of formation of high-quality physical 
education of the child possible. Determine 
the direction of the attitude of specialists 
in physical education in the formation of 
this process. Established causes that 
complicate the possibility of formation of 
physical culture personality of children 
5-6 years. The most important of these 
is the low level of academic support, the 
lack of an integrated approach. 

Ключові слова:
фізична культура, особистість, 
фізичне виховання, позашкільна 
освіта.

физическая культура, личность, физичес-
кое воспитание, внешкольное образование.

physical culture, personality, physical 
education, school education.

Вступ.1

Сучасний соціально-економічний розвиток Укра-
їни і соціокультурна ситуація, що склалася, висува-
ють необхідність звернення суспільства до загально-
людських цінностей, повернення освіти в контекст 
культури. Наслідком цього і важливою передумовою 
збереження культури є створення цілісної системи 
фізичного виховання, спрямованого на відродження 
духовного і фізичного потенціалу особистості. Серед 
чисельних проблем освіти центральною виступає про-
блема формування особистості людини, взаємодії її з 
культурним середовищем. Фізична культура, будучи 
складовою частиною цієї системи, збагачує її гуманіс-
тичні, демократичні і культурологічні функції,  сприяє 
повноцінному розвитку внутрішніх сил людини [1].

В останні роки багато науковців зверталися до 
проблеми формування фізичної культури особистості 
[2-5], та більшість робіт присвячена дослідженням у 
загальноосвітніх навчальних закладах та вищих на-
вчальних закладах. Однак проблеми формування фі-
зичної культури особистості в системі позашкільної 
освіти також існують і їх необхідно досліджувати і ви-
рішувати. Так як у Положенні “Про позашкільний на-
вчальний заклад” (2001) говориться, що позашкільні 
навчальні заклади — це широкодоступні заклади осві-
ти, які дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спря-
мовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтер-
есами, забезпечують потреби особистості у творчій 
самореалізації та організації змістовного дозвілля. 

В умовах відродження національної системи осві-
ти позашкільні заклади стають невід'ємним компо-
нентом освітньої структури, який сприяє всебічному, 
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гармонійному розвитку особистості дитини, соціаль-
ній адаптації та самореалізації людини в суспільстві. 
Позашкільні заклади, що працюють у соціально-
культурній та освітній сферах, доповнюють шкільну 
освіту та створюють позитивне виховне середовище 
для дітей. Вони виступають гнучкими виховними інф-
раструктурами, спроможними здійснювати виховання 
громадянина незалежної держави України – творчої 
особистості, здатної вдосконалювати себе та свою 
країну [6]. 

Безпосередню роботу з фізичного виховання 
у позашкільних навчальних закладах проводить 
інструктор-педагог, вихователь, тренери, громадські 
фізкультурні керівники, активісти установ.

Як стверджує Ж. К. Холодов (2000), позашкільна 
робота з фізичної культури здійснюється у відповід-
ності з метою, завданнями та принципами системи 
фізичного виховання і спирається на її програмні та 
нормативні основи. Вона проводиться в тісній єднос-
ті з обов'язковим курсом фізичного виховання дітей і 
системою форм спрямованого використання фізичної 
культури в позашкільній роботі. Створюються умови 
для більш повного задоволення індивідуальних запитів 
і здібностей дітей за рахунок різноманітності форм та 
видів фізкультурних і спортивних занять, культивова-
них позашкільними спортивними і культурними уста-
новами, творчого пошуку нових форм спрямованого 
використання фізичної культури, більш досконалої 
спортивної бази, високої кваліфікації тренерських і пе-
дагогічних кадрів, які мають позашкільні установи.

Як відмічає B. C. Кузнєцов (2000), до завдань поза-
шкільної роботи входить: залучення якомога більшої 
кількості дітей в систематичні заняття фізичною куль-
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турою; сприяння організації корисного дозвілля дітей, 
зміцнення здоров'я, фізична реабілітація і підвищен-
ня працездатності організму; формування інтересу до 
масової фізкультурно-оздоровчої роботи на підставі 
здійснення інструктивних та суддівських знань і на-
вичок дітей. Подальшому розширенню позашкільної 
роботи з фізичної культури сприяє також активне ви-
користання засобів масової інформації, спрямованих 
на залучення нових контингентів дітей в систематичні 
заняття фізичною культурою.

Проаналізувавши наукову літературу з пробле-
ми формування фізичної культури особистості, визна-
чено, що фізична культура є тією частиною загальної 
культури людини, яка виражається ступенем розвитку 
її фізичних сил, рухових навичок та здоров'я [2, 3, 5]. 
Поряд із цим виявлено, що більшість науковців під 
фізичною культурою особистості розуміють лише ви-
конання фізичних вправ, а не втілення у самій люди-
ні результатів використання матеріальних і духовних 
цінностей культури в широкому розумінні цього по-
няття [7].

Ми згодні з визначенням К. М. Огнистої (2003), 
за яким фізична культура особистості – це сукупність 
властивостей людини, яких вона набуває у процесі  
фізичного виховання і які виражаються в її активній 
діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення 
своєї фізичної природи та ведення здорового способу 
життя.

Дисертаційну роботу виконано згідно зі «Зведе-
ним планом науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства  
України  у  справах   сім'ї, молоді  та  спорту  у  межах            
теми 3.1.3. «Організаційно-педагогічні умови опти-
мізації системи фізкультурно-оздоровчої роботи в за-
гальноосвітніх школах», номер державної реєстрації 
0106U011724, та згідно зі «Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2010-2016 рр.» Міністерства  України  у  справах   
сім’ї, молоді  та  спорту  у  межах            теми 3.6. 
«Науково-теоретичні основи інноваційних технологій 
у фізичному виховання різних груп населення».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є можливість виявити існую-

чий стан процесу формування фізичної культури осо-
бистості дітей 5-6 років у системі позашкільної освіти.

Завдання:
Вивчити стан процесу формування фізичної культу-• 
ри особистості дітей 5-6 років у системі позашкіль-
ної освіти в науковій та методичній літературі.
На основі вивчення науково-методичної літератури • 
визначити спрямованність роботи фахівців з фізично-
го виховання  у позашкільних навчальних закладах.
Для розв’язання поставлених завдань застосовувались • 
наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення 
даних науково-методичної літератури та соціологічні 
методи (анкетування, інтерв’юіровання та бесіди).

Результати дослідження.
Проблема набуття дітьми фізкультурних знань, 

культури рухів, формування пріоритету здоров’я має 
посідати одне з чільних місць у системі найвищих 

ціннісних орієнтацій людей різних соціальних і віко-
вих груп, і на цій основі покращення фізичного стану. 
Успішне розв’язання цієї проблеми можливе лише за 
умови цілеспрямованого, комплексного вирішення 
завдань з формування фізичної культури кожної осо-
бистості починаючи з раннього віку і впродовж усьо-
го життя. Вирішувати ці завдвння покликані фахівці з 
фізичного виховання. Саме тому ми вирішили зверну-
тися до педагогів з фізичного виховання, щоб виявити 
існуючий стан питання. 

Так, нами були проаналізовані результати 
опитування педагогів позашкільного навчального 
закладу дитячо-юнацького центру «Штурм» щодо 
процесу формування фізичної культури особистості 
дітей 5-6 років у системі позашкільної освіти. В 
опитуванні взяли участь 30 фахівців з фізичного 
виховання. Результати показали, що:
1. Більшість респондентів (63,3%) із числа всіх опи-

таних висловилася за те, що провідним показником 
сформованості фізичної культури дитини є рівень 
фізичного розвитку, що на нашу думку є помилковим 
на сьогодні. Адже фізична культура це не тільки вико-
нання фізичних вправ. Фізична культура –  це части-
на культури, яка являє собою сукупність цінностей, 
норм і знань, створюваних і використовуваних 
суспільством з метою фізичного та інтелектуального 
розвитку здібностей людини, вдосконалення його 
рухової активності та формування здорового спосо-
бу життя, соціальної адаптації шляхом фізичного ви-
ховання, фізичної підготовки і фізичного розвитку;

2. Переважна більшість респондентів (86,6%) вважає, що 
у процесі формування фізичної культури дітей 5-6 років 
мають домінувати знання про здоровий спосіб життя та 
знання техніки безпеки під час виконання вправ;

3. Більшість опитаних (76,6%) дійшли думки, що провідну 
роль у формуванні фізичної культури особистості дитини 
5-6 років у процесі фізичного виховання відіграють саме 
батьки. Пояснюється це тим, що батьки є найбільшим ав-
торитетом для дітей цього віку, вони проводять з дітьми 
багато часу і мають на них великий вплив. Це створює 
сприятливе психологічне підгрунтя для формування 
основ фізичної культури.

другу позицію займають педагоги (13,3%), які • 
мають скеровувати процес формування фізичної 
культури особистості дитини 5-6 років.
третю позицію респонденти відвели самій дитині. • 
Пояснюючи це тим , що у цьому віці дитині 
потрібно створити належні умови для того, щоб 
вона виконувала запропоновану програму дій;
незначну роль опитані відвели спортивним • 
організаціям, скидаючись на те, що вони 
знизили свій вплив на дітей через обмеження 
фінансування і практично не надали значення у 
формуванні фізичної культури особистості дітей 
5-6 років громадським і релігійним організаціям, 
а саме вони на нашу думку можуть допомогти у 
цьому прцесі. Оскільки фізична культура охоплює 
не лише фізичну, а й духовну сферу людини, 
і координатором цієї співпраці повинен бути 
педагог з фізичного виховання;
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4. Важливою є думка наших респондентів щодо значен-
ня різних форм занять у процесі формування фізичної 
культури дітей 5-6 років. Переважна кількість опита-
них (86,6%) висловилася за те, що найбільш ефективно 
процес формування фізичної культури особистості ди-
тини відбувається саме у позашкільному навчальному 
закладі.  І це є свідченням того, що все ж таки суспільство 
хоч і повільно, але впевнено відходить від традиційних 
стереотипів стосовно фізичної культури;

5. Висловлювання респондентів, щодо можливості фор-
мування фізичної культури особистості дітей 5-6 років в 
умовах сьогодення, було одностайним – якісно формува-
ти фізичну культуру особистості дітей 5-6 років можливо. 
Усе залежить від бажання та здатності педагога залучити 
до цього процесу всі зацікавлені сторони. Але при більш 
детальному обговоренні опитувані висловили деякі при-
чини, які ускладнюють можливість формування фізичної 
культури особистості дітей 5-6 років. Найсуттєвішими з 
них виявилися такі: низький рівень науково-методичного 
забезпечення процесу формування фізичної культури 
особистості дітей 5-6 років; відсутність комплексно-
го підходу до процесу формування фізичної культури 
особистості дітей 5-6 років (окремо розробляються і 
впроваджуються методики засвоєння теоретичних знань, 
навчання, оздоровлення, формування окремих умінь, удо-
сконалення фізичних якостей).
Аналіз науково-методичної літератури та результатів 

опитування допоможе в подальшому оцінити рівень сфор-

мованості фізичної культури дітей 5-6 років у системі по-
зашкільної освіти.

Висновки:
1. Сучасний стан процесу формування фізичної 

культури особистості дітей 5-6 років у системі 
позашкільної освіти переживає стадію 
концептуальної перебудови, пов'язаної зі спряму-
ванням його діяльності на соціальне виховання 
дітей, утвердження соціально-педагогічних основ 
його діяльності. Позашкільні навчальні заклади по-
ступово стають важливим інститутом соціального 
становлення дітей та молоді.

2. Завдання залучення кожної дитини до цінностей 
фізичної культури вимагає створення загальнонародної 
системи освіти в галузі фізичної культури, яка охоплює 
все населення країни. У той же час рівень фізичної 
підготовленості та стан здоров'я дітей не задовольня-
ють сьогодні потребам суспільства. І це в умовах, коли 
молоді люди є резервом і зміною нинішніх поколінь 
висококваліфікованих фахівців у всіх галузях народно-
го господарства нашої країни. 

 3. Разом з тим вдосконалення фізичних кондицій дітей 
зайнятих у системі позашкільної освіти не повинно роз-
глядатися як утилітарна мета – підвищення дієздатності 
індивіда. Мова йде про фізичне вдосконалення як одну 
з цілей виховання людини, підвищення рівня його 
особистої культури .
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Про можливості використання методу power – ергометрії  
у визначенні фізичної працездатності юних спортсменок

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотації:
Наведено порівняльний аналіз 
фізичної працездатності за 
методом power – ергометрії у юних 
спортсменок різної спеціалізації. 
В обстеженні прийняло участь 
75 дівчат віком від 13 до 15 років. 
Показано, що не усі обстежувані 
можуть виконати дозоване 
навантаження силового характеру. 
Визначено, що величини PWC170 
у спортсменів – хлопців майже 
на 50% вищі, ніж у їх однолітків 
– спортсменок. Встановлено, 
що на фізичну працездатність 
впливає характер тренувального 
процесу і специфіка виду спорту. 
Обґрунтовано можливість 
використання методу  power – 
ергометрії у визначенні фізичної 
працездатності спортсменок лише 
тих видів спорту, що розвивають 
швидкісно – силові якості.

Хорошуха М. Ф. О возможности при-
менения метода power –  эргометрии в 
определении физической работоспо-
собности юных спортсменок. Приведен 
сравнительный анализ физической работо-
способности по методу power – эргометрии 
у юных спортсменок разной специализа-
ции. В обследовании приняли участие 75 
девушек в возрасте от 13 до 15 лет. Пока-
зано, что не все обследуемые могут выпол-
нить дозированную нагрузку силового ха-
рактера. Выявлено, что величины PWC170 
у спортсменов – мальчиков почти  на 50% 
выше, чем у  их сверстниц – спортсменок. 
Установлено, что на физическую работо-
способность влияет характер тренировоч-
ного процесса и специфика вида спорта. 
Обоснована возможность применения ме-
тода  power – эргометрии в определении 
физической работоспособности спортсме-
нок только тех видов спорта, которые раз-
вивают скоростно – силовые качества.

Khoroshukha M.F. The possibility of 
using the power-ergometry method while 
determining the young sportsmen’s 
physical working capacity. The comparative 
analysis of the physical working capacity 
of the young sportswomen of different 
specialization using the power – ergometry 
method is conducted. 75 girls aged 13-
15 took part in examination. Not everyone 
under study proved to be able accomplish 
the dosed loading of the powerful character. 
It’s found out that the PWC170 magnitude of 
the young sportsmen is 50 percent higher 
than that of their female peers. Found that on 
the physical performance affects the nature 
of the training process and the specifics of 
the sport. There is grounded the possibility 
of using the power – ergometry method 
to determine the sportswomen’s physical 
working capacity concerning the kinds of 
sport developing the speedy – powerful 
qualities.

Ключові слова:
фізична працездатність, метод 
power-ергометрії, спортсменки, 
підлітковий вік.

физическая работоспособность, ме-
тод power-эргометрии, спортсменки, 
подростковый возраст.

physical working capacity, method of power 
– ergometry, sportswomen, teenage.

Вступ.1

В практиці фізичного виховання та спорту 
дослідженню фізичної працездатності відводиться 
особливе значення. Це пов’язано з тим, що фізична 
працездатність в цілому може відображати потенційні 
можливості спортсмена показувати високі результати 
в обраному виді спорту, а також бути одним із критеріїв 
у визначенні рівня тренованості [1,4].

В останні роки пристальної уваги заслуговують 
тестування у визначенні фізичної працездатності за 
тестом PWC170  з використанням специфічних наван-
тажень (так названі «польові» тести), що проводять-
ся в умовах спортивних тренувань [2]. Використання 
останніх є однією з необхідних умов для оцінки тре-
нованості спортсменів.

Відзначимо, що прерогатива в цій галузі наукових 
досліджень належить науковцям кафедри спортивної 
медицини Російського державного університету фі-
зичної культури, спорту та туризму (м. Москва), якою 
раніше керував професор В.Л. Карпман.  Ним та його 
учнями розроблено ряд функціональних проб у ви-
значенні фізичної працездатності різних категорій 
людей з використанням специфічних навантажень 
циклічного (легкоатлетичний біг, плавання, їзда на 
велосипеді тощо) та ациклічного (підняття штанги) 
характерів.

В свою чергу, нами було розроблено [5] і 
запатентовано[Пат.49417 Україна, МПК А61В5/22. 
Спосіб визначення працездатності спортсменів в умо-
вах спортивних тренувань / Хорошуха М.Ф., Філіппов 
М.М., Прииймаков О.О., Яроцинський В.Б., Ковален-
ченко В.Ф.( Україна).-№ u200912256; заявл.30.11.2009; 

© Хорошуха М.ф., 2011

опбл.26.04.2010, Бюл№8. Пат.47969 Україна, МПК 
А61В5/00.Спосіб визначення фізичної працездатності 
спортсменів з вадами опорно-рухового апарату / Хоро-
шуха М.Ф., Яроцинський В.Б., Коваленченко В.Ф., Ков-
тюк М.В., Макарова Є.В. (Україна). №u200910899;заявл. 
29.10.2009;опбл.25.02.2010, Бюл.№4.] функціональну 
пробу (так званий метод power-ергометрії) у визначенні 
фізичної працездатності юних спортсменів (представ-
ників чоловічої статі), осіб, що не займаються спортом 
та спортсменів з вадами опорно – рухового апарату . 
Даний метод не має аналогів у країнах близького і да-
лекого зарубіжжя.

На жаль, до теперішнього часу нами не проводили-
ся дослідження з приводу можливості використання 
цього методу для визначення фізичної працездатності 
юних спортсменок.

Робота виконана згідно плану НДР Національно 
педагогічного університету імені М.П Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – наукове обґрунтування мож-

ливості використання методу power-ергометрії у ви-
значенні фізичної працездатності юних спортсменок 
13-15 років різних спеціалізацій.

Завдання дослідження:
1.Експериментально перевірити можливість вико-

ристання методу power-ергометрії у визначенні 
фізичної працездатності юних спортсменок, що 
спеціалізуються у видах спорту швидкісно-силового 
характеру та на витривалість.

2. Провести порівняльний аналіз величин PWC170 за 
методом power-ергометрії у юних спортсменів та 
спортсменок.
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Методи та організація дослідження:
аналіз наукової та науково-методичної літератури • 
з проблем дослідження фізичної працездатності в 
практиці спорту та фізичного виховання;
ф• ункціональні дослідження (визначення величини 
PWC170 за методом power-ергометрії );
м• етоди статистики.

Опис проведення ергометричного тестування:
Спортсменці пропонується виконати фізичну ро-

боту із двох серій навантажень тривалістю 4-5 хви-
лин з 5-ти хвилинним інтервалом відпочинку між 
ними. Перше навантаження складається із 10 вправ, 
які виконуються в режимі одне підтягування за 30с 
(на підйом і спуск – 3-4с, на відпочинок, стоячи на 
підлозі – 26-27с.).  Друге навантаження включає 
15(20) вправ, які виконуються в режимі одне під-
тягування за 20с (на підйом і спуск – 3-4с, на від-
починок – 16-17с). Вправи виконуються на підві-
сній перекладині, яка закріплюється на шведській 
стінці на різній висоті від підлоги. В кінці кожного 
навантаження (за останні 30с його) підраховували 
частоту серцевих скорочень (ЧСС) за допомогою 
електрокардіографа зі зміненою конструкцією стріч-
копротяжного механізму (р.п. МОЗ УРСР, № 96 від 
04.07.89р). Робота здійснюється під звуковий метро-
ном чи за командою «Можна». Спортсменці пропо-
нується підтягуватися до такого положення, щоб її 
підборіддя було над перекладиною. Вразі настання 
втоми вона може підтягуватися на меншу висоту. Ме-
тодика передбачає точне визначення реально вико-
наної обстежуваною зовнішньої механічної роботи 
в кожній серії навантажень за допомогою силового 
ергометра«СЕ-2» власної конструкції (р.п. МОЗ УРСР,  
№ 980 від 12.10.89р.).

Механічна робота визначається за формулою:

W = P x S, 

де W – робота, виконана за час t (кГм);
P – маса тіла (кг);

S – висота підйому (показники електронного лі-
чильника ергометра) (м);

K – поправочний коефіцієнт, який враховує фізичні 
витрати («від’ємна робота»), які пов’язані зі спуском 
з перекладини. За даними наших досліджень коефіці-
єнт дорівнює 1,50.

Середня потужність роботи визначається за фор-
мулою:

Ẃ = W/ t , де
Ẃ – потужність роботи (кГм/хв.);
W – виконана робота (кГм);
t – час виконання роботи (хв.)
Фізична працездатність (PWC170) розраховується 

або шляхом графічної екстраполяції або за формулою 
В.Л.Карпмана з співавт.:

PWC170  = Ẃ1+ (Ẃ2 – Ẃ1) x 170 – f1,    
                                              f2 – f1 

де Ẃ1 і Ẃ2– потужність першого і другого наванта-
жень (кГм/хв.);

f1 і f2   – ЧСС під час першого і другого наванта-
жень (уд·хв).

Обстежено 53 спортсменки віком від 13 до 15 
років Броварського вищого училища фізичної куль-
тури( 11 борчинь, 14 легкоатлеток, 12 лижниць,  
16 плавчинь) та 22 учениці загальноосвітньої школи 
№3, що не займалися спортом (м. Бровари). Всього 
проведено 75 досліджень. На період дослідження усі 
обстежувані були здорові.

Результати дослідження.
В таблицях 1 і 2 наведено дані фізичної працез-

датності (PWC170)  за методом power – ергометрії у 
юних спортсменок 13-15років різних спеціалізацій. 
Видно, що із усіх обстежуваних( див. табл.3) по-
вністю виконали тестове навантаження лише пред-
ставниці з вільної боротьби та плавання, тоді як юні 
легкоатлетки (бігуні та середні відстані та ходочки), 
лижниці, а також учениці ЗОШ, що не займаються  

Таблиця1
Величини PWC170  за методом power – ергометрії  у юних спортсменок з вільної боротьби 13-15 років, X +m 

Обстежувані Вік, роки Маса тіла, кг
PWC170

кГм/хв кГм/хв·кг

В-ко Л.
К-к І.

Т-ва Н.
О-ва І.
Д-ч Ю.
Б-ла Т.
Д-ко М.
Я-ч А.
К-ко Н.
К-к Н.
Я-к А.

15
14
14
14
15
15
14
14
13
13
13

55
52
47
49
52
56
46
52
40
48
39

192,0
214,0
184,2
201,5
187,2
235,6
187,1
176,2
121,6
177,8
130,0

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

 X +m - - 182,5±9,93 3,7±0,12
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Таблиця 2

Величини  PWC170  за методом power – ергометрії  у юних плавчинь 13-15 років, X +m 

Обстежувані Вік, роки Маса тіла, кг
PWC170 

кГм/хв кГм/хв·кг

Г-ко Д.
Г-к М.
Г-к О.

Ш-ко М.
Л-х Т.

Л-ко А.
С-ч О.

М-ра В.
Л-ва К.
В-на В.
П-ко Є.
І-на Н.
К-т Р.

П-ко М.
Щ-к Н.
М-к О.

14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15

45
52
50
48
48
49
51
56
55
60
50
62
48
57
59
55

147,0
208,8
199,6
161,3
163,7
163,8
175,7
202,9
197,6
259,7
172,3
231,4
184,9
303,0
173,4
409,2

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

 X +m - - 209,7±16,67 3,9±0,27

Таблиця 3
Величини  PWC170  за методом power – ергометрії  у юних спортсменів – хлопців і дівчат різних спеціалізацій 

та учнів загальноосвітньої школи, що не займаються спортом, X +m 

Спортивна спеціалізація

Хлопці Дівчата

PWC170 PWC170 

кГм/хв кГм/хв·кг кГм/хв кГм/хв·кг

Бокс
Вільна боротьба
Легка атлетика: біг 100 і 
200м, стрибки, штовхання 
ядра і метання диска
Легка атлетика: біг 800, 1500, 
3000 і 5000м, спортивна 
ходьба
Лижний спорт
Велосипедний спорт
Плавання 
Учні ЗОШ

454,9±17,65
425,0±14,65
521,0±13,00

298,1±7,24

295,7±14,38
295,9±8,42
522,9±17,10
285,6±12,07

7,6±0,16
7,7±0,16
7,5±0,13

4,9±0,09

4,8±0,11
4,5±0,07
8,3±0,18
4,6±0,13

_*
182,5±9,93

_*

_**

_**
_*

209,7±16,67
_**

_*
3,7±0,12

_*

_**

_**
_*

3,9±0,27
_**

*- не приймали участь у тестуванні,
**- відмовилися від виконання тесту із-за недостатнього рівня силової підготовленості.

спортом відмовилися від виконання роботи сило-
вого характеру із-за недостатнього рівня їх силової 
підготовленості.

Як і потрібно було б очікувати, цей вид тестуван-
ня «під силу» лише представницям ациклічних видів 
спорту ( вільна боротьба та ін.), тренувальний процес 
яких переважно спрямований на розвиток швидкісно 
–силових якостей, а також для тих видів спорту, для 
яких підтягування у висі на перекладині є специфіч-

ним навантаженням ( спортивна гімнастика, скелела-
зіння тощо).

Той факт, що у юних плавчинь- представниць 
(згідно класифікації видів спорту за О.Г. Дембо [3] 
) видів спорту циклічного характеру на витрива-
лість величини PWC170  суттєво не відрізняються 
від таких, зареєстрованих у борчинь ( відповідно, 
3,9±0,27 кГм/хв·кг у плавчинь та 3,7±0,12кГм/хв·кг 
у борчинь; при Р>0,05) наводить нас на думку, що 
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на результати в тестуванні фізичної працездатності 
впливає не лише характер тренувального процесу, а 
також, в рівній мірі, й специфіка кожного виду спор-
ту. Відомо, що у плавців великий відсоток фізичних 
навантажень припадає на м’язи верхніх кінцівок і як 
результат цього у них рівень силових можливостей  
значно перевищує такий, зареєстрований у бігунів 
та лижників [4].

Порівняльний аналіз фізичної працездатності за 
методом power – ергометрії у юних спортсменів – 
хлопців і дівчат (табл.3) засвідчує те, що у хлопців 
працездатність за абсолютними показниками PWC170 
більш як на 40%, а за відносними (у перерахунку на 
1 кг маси тіла) майже як на 50% вища, ніж у їх одно-
літків – спортсменок одно й того виду спорту.

Висновки.
Запатентований нами метод power – ергометрії у 

визначенні фізичної працездатності юних спортсме-
нів відноситься до субмаксимальних тестів і є необ-
тяжливим для обстежуваного, а тому він може бути 
використаним в практиці лікарсько-педагогічного 
контролю за юними спортсменками лише тих видів 
спорту, тренувальний процес яких переважно спрямо-
ваний на розвиток швидкісно-силових якостей, а під-
тягування у висі на перекладині та інші силові вправи 
на ній є специфічними навантаженнями.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших проблем фізичної працез-
датності спортсменів з використанням специфічних 
навантажень.
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Методические подходы при комплексной физической 
реабилитации больных калькулезным холециститом 

(доклиническая практика)
Шевченко Н.И., Дикало В.А., Борзенко Б.В., Манучарян С.В., Зайцев В.П.

Харьковская городская клиническая больница скорой неотложной медицинской помощи  
им. проф. А.И. Мещанинова 

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Изложены результаты исследова-
ний и наблюдений собственного 
практического опыта авторов и 
анализа литературных источников 
по проблемам комплексной физи-
ческой реабилитации пациентов. 
Подробно изложен ход ведения 
физической реабилитации в ста-
ционарных условиях. Установлено, 
что комплексность физической ре-
абилитации включает: медикамен-
тозную коррекцию, лечебную фи-
зическую культуру, диетотерапию, 
лечебный массаж, психотерапию, 
фитотерапию и аппаратную физи-
отерапию. Рекомендовано исполь-
зовать: физические упражнения, 
природные факторы, лечебный 
массаж, двигательные режимы, 
трудотерапию и механотерапию.

Шевченко Н.І., Дікало В.О., Борзен-
ко Б.В., Манучарян С.В., Зайцев В.П. 
Методичні підходи при комплексній 
фізичній реабілітації хворих калькульоз-
ним холециститом (доклінічна практика). 
Викладені результати досліджень і спо-
стережень власного практичного досвіду 
авторів і аналізу літературних джерел з 
проблем комплексної фізичної реабілітації 
пацієнтів. Детально викладено хід веден-
ня фізичної реабілітації в стаціонарних 
умовах. Встановлено, що комплексність 
фізичної реабілітації включає: медика-
ментозну корекцію, лікувальну фізичну 
культуру, дієтотерапію, лікувальний ма-
саж, психотерапію, фітотерапію і апа-
ратну фізіотерапію. Рекомендовано ви-
користовувати: фізичні вправи, природні 
чинники, лікувальний масаж, рухові режими, 
працетерапію і механотерапію.

Shevchenko N.I., Dikalo V.A., Borzenko 
B.V., Manucharian S.V., Zajcev V.P. 
Approaches to the comprehensive 
physical rehabilitation of patients 
calculous cholecystitis  (pre-clinical 
practice). The results of studies and 
observations of their own practical 
experience of the authors and analysis of 
the literature on comprehensive physical 
rehabilitation patients. Described in detail 
the course of physical rehabilitation in a 
hospital. It is established that the complexity 
of physical rehabilitation includes 
medication adjustment, therapeutic physical 
culture, diet therapy, therapeutic massage, 
psychotherapy, herbal medicine and 
hardware physiotherapy. Recommended 
use: exercise, natural factors, therapeutic 
massage, movement modes, occupational 
therapy and mechanotherapy. 

Ключевые слова:
студент, пациент, практическое 
занятие, физическая реабилита-
ция, холецистэктомия.

студент, пацієнт, практичне заняття, 
фізична реабілітація, холецистектомія.

student, patient, practical training, physical 
rehabilitation, cholecystectomy.

Введение.1

Холецистит (cholecystitis) – воспаление желчного 
пузыря, которое бывает острое и хроническое. Бак-
териальные инфекции, застой желчи – вот те основ-
ные причины возникновения данного заболевания. 
Бактерии (стафилококки, стрептококки и др.) чаще 
всего проникают из двенадцатиперстной кишки с 
крово- и лимфотоком из очагов острой или хрониче-
ской инфекции, например: кариес зубов, тонзиллит, 
отит, лорингит и т.д. Второй причиной возникнове-
ния холецистита являются: застой желчи (из-за дис-
кинезии желчных путей), врожденная деформация 
выходной части желчного пузыря, нарушение нервно-
рефлекторной регуляции сфинктерного аппарата, 
беременность, ожирение, запоры, воспаление дуо-
денального сосочка, отягощенная наследственность, 
раннее образовавшиеся камни, вследствие чего за-
купориваются пузырный и общий желчные протоки, 
а также опухоли брюшной полости, малоподвижный 
образ жизни и другие факторы [3, 4, 6].

Желчнокаменная болезнь – заболевание, при 
котором образуются камни в желчном пузыре и, 
возможно, в желчных протоках (холангит кальку-
лезный). Причиной холецистита может быть также 
рефлюкс (обратный заброс) ферментов поджелу-
дочной железы. Такое заболевание протекает бурно, 
сопровождаемое развитием желчного перитонита 
без нарушения целостности стенки желчного пузы-
ря. Латогуз И.К. и др. [9] считают, что в патогенезе 
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калькулезного холецистита выделены три пути рас-
пространения инфекции по желчным путям: восхо-
дящий (энтерогенный), нисходящий (гематогенный) 
и лимфогенный. 

В последнее десятилетие заболеваемость кальку-
лезным холециститом все увеличивается и увеличи-
вается, особенно у женщин. Такие больные порой 
нуждаются в оперативном вмешательстве. А работ, 
посвященных физической реабилитации после холе-
цистэктомии, очень мало. Естественно, эта тема нуж-
дается в изучении и разработке.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ проблем калькулёзного хо-

лецистита в комплексной физической реабилитации 
больных после холецистэктомии. 

Для этого были поставлены задачи:
Изучить литературные источники, отражающие • 
калькулезный холецистит, в том числе и физиче-
скую реабилитацию при данном заболевании.
Отразить причины возникновения камней в желч-• 
ном пузыре и их механизм развития.
Разработать реабилитационные мероприятия для • 
больных калькулезным холециститом в послеопера-
ционном периоде.

В статье предлагаем свой опыт работы со студен-
тами на практических занятиях по доклинической 
практике. Занятия проводились в кабинете ЛФК на 
кафедре рекреации и физической реабилитации Харь-
ковской государственной академии физической куль-
туры преподавателем кафедры и инструктором ЛФК 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Харьковской городской клинической больницы ско-
рой неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. 
Мещанинова. А также использовалась: медицинская 
и педагогическая документация данной больницы и 
кафедры рекреации и физической реабилитации. 

Результаты исследования.
В возникновении печеночной колики основное 

значение имеет ни количество камней и их объем, а 
их положение в желчном пузыре: камни, лежащие на 
дне пузыря, никогда не вызывают желчной колики; 
колика возникает только при передвижении камня к 
шейке пузыря. Во время болевого приступа желчный 
пузырь увеличивается в 1,5 раза. Причиной острого 
растяжения желчного пузыря или желчных протоков 
является либо спазм сфинктеров Лютгенса и Одди, 
либо закупорка пузырного протока камнями. Внезап-
ное и сильное растяжение желчного пузыря вызывает 
боль, а медленное, постепенное – ощущения тяжести 
или давления.

Во время приступа возникают двигательные рас-
стройства в виде сильных сокращений гладкой му-
скулатуры желчного пузыря. Это играет основную 
роль в продвижении камня по направлению к пу-
зырному или общему желчному протоку, в котором 
камень раздражает нервные окончания и сам ста-
новится причиной повторных спазмов сфинктеров. 
Клинически это проявляется периодической болью, 
затихающей и вновь нарастающей. Характер боли 
зависит от того, продолжает ли продвигаться камень 
по пузырному или общему желчному протокам, за-
стрял ли он или вышел через сфинктер Одди в две-
надцатиперстную кишку. Это зависит от размера 
камня [4, 8, 9]. 

Острый холецистит бывает калькулезным и не-
калькулезным. Калькулезный холецистит встречает-
ся у женщин в 5-6 раз чаще, чем у мужчин. Основу 
камнеобразования составляют избыточная продук-
ция гепатоцитами холестерина, уменьшенная про-
дукция желчных кислот, изменение функции желч-
ного пузыря. Хронический холецистит может быть 
самостоятельным заболеванием или развиться как 
осложнение острого холецистита. Как и острый 
холецистит, он бывает калькулезным и некальку-
лезным. Патогенез холецистита сложен и включает 
ряд факторов, в частности, состояние реактивных 
систем, аллергию, нарушение нервных аппаратов ре-
гулирующих моторную функцию пузыря и трофику 
тканей [8]. 

Для острого холецистита характерно неспеци-
фическое воспаление. Оно бывает катаральным и 
деструктивным, в свою очередь, деструктивный 
холецистит делится на гнойный, флегмонозный, 
флегмонозно-язвенный и гангренозный. Острый 
гнойный холецистит развивается обычно при на-
личии в желчном пузыре камней, где он увеличен, 
напряжен, серозная оболочка тусклая, покрыта на-
летом фибрина. В нем обнаруживается гнойная вос-
палительная жидкость, окрашенная желчью, иногда 

с примесью крови. Данная картина чаще всего про-
текает по типу флегмонозного воспаления. Стенка 
пузыря утолщена, имеются участки омертвения и 
расплавления ткани. 

Клинические проявления острого холецистита ха-
рактерны как обострение хронического заболевания: 
обычно наступает на фоне нормального здоровья. 
Главный признак заболевания – колика (характерна 
желчная колика), которая возникает внезапно в пра-
вом подреберье, носит схваткообразный характер, 
смещающийся в поясницу справа, правое плечо, ло-
патку, правую половину шеи и лица. Причиной боли 
судорожное сокращение пузыря, вызванное закупор-
кой пузырного протока камнем, воспалительным про-
цессом, рубцовыми изменениями, дискинезией шейки 
пузыря. Боли сопровождаются тошнотой и рвотой, не 
приносящей облегчения, иногда отмечается замедле-
ние частоты сердечных сокращений, повышение тем-
пературы, при этом человек может терять сознание. 
Смещаясь в левую половину грудной клетки, боли 
приводят к аритмии (холецистокардиальный син-
дром), сердечной недостаточности. Приступ болей 
при холецистите может длиться от нескольких часов 
до 1-2 недель. 

Если не пролечить вовремя такое заболевание, то 
оно может перейти в гнойный холецистит. При этом 
наблюдается повышение температуры до 38-39оС, по-
является слабость и симптомы интоксикации. Общее 
состояние больного тяжелое, а болевой синдром про-
должительный. Наиболее тяжелой формой острого 
холецистита является гангренозный холецистит. Ло-
кальная боль не всегда может присутствовать из-за 
некротического процесса, который происходит в стен-
ке желчного пузыря, нарастают интоксикация и при-
тонеальные явления, обостряется гепатит. 

Для хронического холецистита характерна го-
речь во рту, чувство дискомфорта и умеренная боль 
в правом подреберье. Интенсивность боли зависит 
от степени тяжести воспалительного процесса в 
желчном пузыре и сопутствующей дискинезии, ко-
торая в случае гипотонического типа дает постоян-
ную (несильную) боль. При гипертоническом типе 
появляется боль приступообразного характера, на-
поминающая желчную колику. Боли смещаются в 
правую поясничную область, правое плечо и лопат-
ку. Отмечаются расстройства пищеварения: рвота, 
отрыжка и повышение температуры тела. Данное 
заболевание протекает с периодическими обостре-
ниями и ремиссиями. Выделяют, в зависимости от 
особенностей течения, скрытую и рецидивирую-
щую формы патологии.

Диагноз ставится на основании результатов опро-
са, осмотра, клинической картины, лабораторных 
данных, рентгенологического и инструментального 
методов исследования. При хроническом некальку-
лезном холецистите исследуется желчь путем хрома-
тического фракционного дуоденального зондирова-
ния. Определяется сопутствующая гипотоническая 
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или гипертоническая дискинезия. 

Рентгенологический метод исследования является 
одним из достоверных методов. Для этого проводится 
обзорная рентгенография в области правого подре-
берья для того, чтобы обнаружить тени рентгенокон-
трастных камней. Ультразвук помогает определить 
состояние стенки желчного пузыря, наличие в нем 
камней и сократительную способность пузыря. При-
меняются также у больных желтухой метод радиоизо-
топного исследования, компьютерная томография пе-
чени, желчного пузыря и поджелудочной железы. При 
бактериологическом исследовании для посева берут 
желчь из разных порций. 

При хроническом холецистите определяют сме-
шанную колибациллярную и кокковую микрофлору. 
По мере развития воспалительного процесса в желчи 
наблюдается понижение содержания холевой кисло-
ты, билирубина, липопротеинового комплекса, изме-
няется холатохолестериновый индекс. В крови обна-
руживается незначительный лейкоцитоз, увеличенная 
СОЭ. Если в воспалительный процесс вовлекается 
поджелудочная железа, то обнаруживаются амилорея, 
креаторея, стеаторея. 

Дифференциальный диагноз проводится с яз-
венной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки, хроническими воспалительными заболева-
ниями мочевыводящих путей и толстой кишкой. У 
язвенной болезни имеется сезонность обострений, а 
рентгенологическое и эндоскопическое исследования 
дают иную картину. При хронических заболеваниях 
мочевыводящих путей боли смещаются в паховую 
область и промежность, наблюдаются расстройства 
мочеиспускания и изменения в моче. Лечение холе-
цистита может быть как консервативным, так и опе-
ративным. 

Больные с острым холециститом должны быть 
госпитализированы в хирургическое отделение. При 
гангренозном и флегмонозном холециститах показано 
оперативное вмешательство в неотложном порядке. 
При катаральном холецистите, когда течение болезни 
относительно легкое, показано консервативное лече-
ние. В любом случае больному назначается постель-
ный режим, голод на 1-2 дня, а затем – щадящая дие-
та: 4-6 раз в день малыми порциями: отварные рыба и 
мясо, паровой белковый омлет, вареные овощи, тво-
рог нежирный, каша овсяная или гречневая, отвары 
шиповника, черной смородины. Из лекарственных 
средств назначают антибиотики широкого спектра 
действия, сульфаниламиды, спазмолитики, седатив-
ные средства; а при сильных болях делают паранеф-
ральную новокаиновую блокаду.

Но операция далеко не всегда избавляет больных 
от страдания: у 20-55% больных возникает постхоле-
цистэктомический синдром. После операции больной 
попадает в необычные условия: вынужденный по-
стельный режим и адинамия, снижение дыхательных 
экскурсий грудной клетки и диафрагмы вследствие 
болей. В связи с иррадиаций болевых рефлекторных 

раздражений (кровотечение, гипоксия, интоксика-
ция) у больного могут появиться различные ослож-
нения. При этом часто наблюдается угнетение пси-
хоэмоциональной среды, что приводит к снижению 
жизненного тонуса организма: выраженная слабость, 
раздражительность, плаксивость, плохой сон. У ча-
сти больных выделяются боли в правом подреберье, 
изжоги, отрыжки, срыгивания, тошнота, сухость и 
горечь во рту, вздутие, урчание в животе, запоры. От-
мечается болезненность послеоперационного руб-
ца, увеличение размеров печени, болезненность при 
пальпации ее края, а также всей толстой кишки или 
ее различных отделов. 

Известно, что от холецистита в наибольшей сте-
пени страдают печень и поджелудочная железа. Эти 
изменения сохраняются и усугубляются после про-
веденной операции: снижается гемодинамика печени, 
что ведет к гипоксии печеночных клеток и ухудшению 
их функции, сохраняются еще литогенные свойства 
желчи, изменяется содержание в ней микроэлементов, 
особенно у женщин среднего и пожилого возраста с 
избыточной массой тела, страдающих хроническим 
холециститом. У 40% больных наблюдается ускорен-
ная СОЭ – от 18 до 40 мм/час.

В норме у прооперированного больного при глу-
бокой пальпации остается болезненность лишь в 
области оперируемого органа. Ухудшение самочув-
ствия, главным образом, связано с продолжающейся 
интоксикацией, проявлением изменения внешнего 
вида. У этих больных взгляд тревожный, глаза запав-
шие, черты лица заострены, характерны сухость язы-
ка, тахикардия, отсутствие перистальтики, признаки 
продолжающего интоксикационного синдрома: лихо-
радка, потливость, озноб, снижение диуреза. Остро 
усиливаются боли в животе на фоне притупленного 
восприятия (появляется признак абдомиальной по-
слеоперационной катастрофы). 

Медицинскую реабилитацию больных, перенес-
ших данную операцию, следует проводить непосред-
ственно по окончании хирургического вмешательства. 
Восстановительное лечение после операции на госпи-
тальном этапе принято делить на три периода: ранний 
– первые 3 дня; средний – с 4-го дня по 7-й день после 
операции; тренировочно-восстановительный – с 8-го 
дня после операции до выписки из стационара.

Цель и задачи медицинской реабилитации боль-
ных в ранние сроки после операции – устранение 
ранних послеоперационных синдромов, возможно 
более полное восстановление здоровья пациентов, 
функциональной деятельности органов пищеварения 
и нейрогуморальной регуляции, быстрейшее восста-
новление работоспособности и профилактика постхо-
лецистэктомического синдрома [2, 8].

В комплекс медицинской реабилитации включают-
ся: диетотерапия, питьевые минеральные воды, баль-
неогрязелечение, аппаратная физиотерапия, лечебная 
физическая культура, фитотерапия и психотерапевти-
ческие методы лечения [10].
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Основой физической реабилитации данной катего-
рии больных является лечебная физическая культура 
(ЛФК). При восстановительном лечении больных по-
сле холецистэктомии она направлена на укрепление 
мышц брюшного пресса, улучшение деятельности пе-
ченочного кровотока и желчевыделительной функции 
печени, предупреждение образования спаек и под-
готовку больного к нагрузкам бытового и трудового 
характера.

Задачи лечебной физической культуры [5, 11, 12]: 
содействовать быстрейшему выведению наркотиче-
ских веществ из организма; восстановить показатели 
артериального давления и частоты пульса до исходных 
величин; улучшить функции желудочно-кишечного 
тракта и, в частности, желчного выделения; способ-
ствовать улучшению периферического кровообраще-
нии для профилактики тромбоза вен; улучшить обмен 
веществ и психологический статус больного; укрепить 
сократительную способность миокарда и адаптиро-
вать сердечно-сосудистую и дыхательную системы к 
бытовым и производственным нагрузкам.

Проведение послеоперационной лечебной физи-
ческой культуры возможно уже в первые сутки спустя 
2-3 часа после операции: больной выполняет серию 
дыхательных упражнений статического характера с 
акцентом на грудное дыхание. Исходное положение 
– лежа на спине, темп медленный, количество упраж-
нений 8-10 раз. В момент выполнения дыхательных 
упражнений следует избегать напряжение и задержки 
дыхания [11].

На 2 – 3-и сутки занятия проводятся в том же ис-
ходном положении, добавляются активные упражне-
ния для верхних конечностей: сгибания и разгибания 
рук в различных суставах, начиная от мелких и за-
канчивая крупными, активные махи с подключени-
ем дыхания. Разрешаются прогибы в области спины: 
приподнимание лопаток, опираясь на локти, при-
поднимание таза, опираясь на согнутые ноги. Целе-
сообразно использовать упражнения для ног, которые 
улучшают кровообращение в прооперированной ране 
и периферических сосудах, улучшают перистальтику 
кишечника, единственным противопоказанием явля-
ется удержание прямых ног навесу, так как это несет 
большую нагрузку на прооперированную рану, повы-
шает внутрибрюшное давление и может привести к 
внутреннему кровотечению. 

Очень эффективно и полезно выполнять больным 
диафрагмальное дыхание: вдох носом, а живот выпя-
тить. Выдох ртом (губы трубочкой) – живот втянуть. 
Выполняя это упражнение, пациенты часто жалуют-
ся на болезненность в прооперированной ране и обе-
спокоены вопросом – не разойдутся ли при этом у них 
швы. Необходимо объяснять пациентам, что такое 
упражнение, наоборот, улучшает кровообращение в 
ране и в области шва, а также улучшает перистальти-
ку кишечника, способствуя лучшему прохождению га-
зов и каловых масс. Если операция проводилась рано 
утром, то к концу первых и началу вторых суток боль-

ным разрешается сидеть и вставать. Но передвижение 
и активную мобильность лучше производить с посто-
ронней помощью, так как остатки наркоза, кровопотеря 
и могут вызвать головокружение и потерю сознания. 

Избегая всех этих неприятных моментов, больной 
должен предварительно выполнить дыхательные и ак-
тивные упражнения лежа на спине (раздышаться), а 
только потом медленно сесть, свесив ноги с кровати, 
то есть постепенно адаптируя работу своих сосудов 
в вертикальном положении головы. После того, как 
пройдет головокружение, только тогда можно будет 
приступить к ходьбе – сначала возле кровати, марши-
руя на месте, а затем уже начинать перемещения по 
палате, обращая внимание на сохранение правильной 
осанки и ровной походки.

На среднем этапе (4-7-й день после операции) объ-
ем нагрузки постепенно расширяется. Задачи этого 
периода: полная нормализация показателей артери-
ального давления и частоты пульса; активизация жел-
чеотделения; активизация мышц брюшного пресса; 
профилактика нарушений функции пищеварительно-
го тракта; улучшение функции дыхательной системы; 
восстановление нарушенной осанки.

Продолжительность занятий увеличивается до 
12-15 минут. Упражнения выполняются в исходном 
положении стоя, где рекомендуются различные пово-
роты туловища, прогибы назад, подключая при этом 
активное дыхание грудной клеткой и диафрагмой, 
также при этом этапе больным настоятельно требу-
ется активная ходьба. Если больной «экономит» свое 
здоровье – старается больше лежать, то впоследствии 
может возникнуть застой в прооперированной ране и 
в периферических кровеносных сосудах. А это может 
привести в дальнейшем к различным нежелательным 
осложнениям, которые приведены выше.

К моменту снятия швов – на 8-й день после опе-
рации – больной полностью обслуживает себя сам. 
Данный этап с учетом обязанностей применения 
физических упражнений является тренировочно-
восстановительным. Задачами данного периода яв-
ляются: активизация функции пищеварительного 
тракта; стимуляция процессов регенерации тканей в 
области операционного рубца; восстановление тону-
са мышц брюшного пресса; дальнейшее укрепление 
функциональной деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем; восстановление походки и 
осанки, подготовка больного к бытовым и производ-
ственным нагрузкам. 

Проводимые мероприятия выполняются в более 
активном режиме, при этом разрешаются: неглубокие 
приседания, небольшие наклоны вперед, исключают-
ся упражнения с утяжелениями, резкие движения, бег, 
прыжки. Всем таким больным рекомендуется углу-
бленное дыхание, которое усиливает присасывающее 
действие грудной клетки, способствуя оттоку крови из 
брюшной полости в грудную клетку и к сердцу, облег-
чая его работу. Укрепление мышц брюшного пресса 
улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, 
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усиливая перистальтику и секрецию, предупреждая 
развитию спаек.

В последнее время очень популярным в хирургии 
стал метод с использованием лапароскопа. Это очень 
щадящий путь решения проблемы – больному дела-
ются надрезы или надрез ( в зависимости от ситуации) 
на животе в нескольких местах, через них удаляются 
камни, пораженный желчный пузырь. Для данного 
метода характерна малая травматичность, легкое те-
чение послеоперационного периода, сокращение вре-
мени пребывания в стационаре (до 5-6 дней вместо 
8-10), плюс косметический эффект швов. Но наряду 
с достоинствами у этого метода есть много недостат-
ков: ограничение возможностей для ревизии желчных 
путей и вмешательства на желчных протоках, трудно-
сти достижения адекватного гемо- и холестаза. Дви-
гательные режимы в данном случае несколько сдви-
гаются: ранний период – от первых суток до вторых; 
средний период:- от третьих до пятых суток; поздний 
– с момента снятия швов и до выписки.

Многие больные через 2-3 недели после операции 
испытывают значительную слабость: длительное 
время в домашних условиях находятся на постельном 
режиме, опасаясь расширять двигательный режим, 
это ведет к детренированности сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и отрицательно сказывается на 
общем состоянии. Естественно, после выписки из 
стационара больные должны энергично расширять 
свой двигательный режим: совершать прогулки, по-
стоянно увеличивая их длительность, но ни в коем 
случае не носить тяжести. В течение 6-12 месяцев 
после операции больным также рекомендуется но-
сить бандаж, особенно тучным людям, избегать тя-
желой физической работы, связанной с напряжением 
мышц брюшного пресса. Следует обратить внима-
ние на то, что исходные положения сидя полностью 
исключаются.

Лечебный массаж назначают с учетом клиниче-
ских особенностей течения патологического про-
цесса и сопутствующих заболеваний. Используют-
ся приемы классического массажа: поглаживание, 
растирание, разминание, и дополнительный прием 
вибрация. С помощью лечебного массажа, оказывая 
общетонизирующее действие, способствуем умень-
шению общей слабости, быстрой утомляемости, не-
вротических реакций, плохого сна, болей в области 
послеоперационного рубца при движениях, кашле, 
быстрой ходьбе, болей в правом подреберье при глу-
боком вдохе и при запорах.

Диетотерапия является одним из основных фак-
торов в реабилитации больных, перенесших холе-
цистэктомию. Рекомендуется употреблять белки и 
углеводы, механически и химически щадящую пищу 
с резким ограничением органических животных жи-
ров, экстрактивных веществ, острых блюд и приправ. 
Разрешаются белые сухари, сухое печенье, некрепкий 
чай, свежие молочнокислые продуты, некислый тво-
рог, растительное масло, вегетативные супы, сливоч-

ное масло в ограниченном количестве, омлет белко-
вый, изделия из мяса и рыбы в виде паровых котлет, 
фрикаделей и киселей, любые каши (особенно овся-
ная и гречневая), овощи в виде пюре, соки овощные 
(кроме томатного), компоты из натуральных фруктов, 
отвары шиповника. Пациенту необходимо частое 
дробное питание – прием пищи 4-5 раз в день, каждые 
2,5 – 3 часа желательно в одни и те же часы. Все блю-
да – мясные, рыбные, овощные – готовятся только в 
отварном, паровом, реже в тушеном виде (без добавок 
жира. Диета назначается по типу стола №5, которая 
предусматривает питание с достаточным количеством 
белка, углеводов, витаминов; ограничение животных 
жиров, экстративных веществ, острых и жаренных 
блюд, закусок, маринадов, консервов, копченостей, 
холодных блюд, крепкого кофе, мороженого, тортов, 
кремов, томатного сока. Пищу принимать 4-5 раз в 
день в теплом виде.

Неотъемлемой частью восстановительного лече-
ния больных после холецистэктомии являются питье-
вые минеральные воды. Их действие осуществляется 
при включении многих функций органов и систем 
организма – интерорецепторов желудочно-кишечного 
тракта, блуждающего нерва, центральной нервной 
и эндокринной систем. Все это усиливает местные 
компенсаторно-приспособительные процессы, увели-
чивает микроциркуляцию желудка, уменьшает воспа-
ление, а также наблюдается структурная перестрой-
ка слизистой оболочки гастродуоденальной области, 
нормализуется моторика, уменьшается закисление 
желудочного содержимого, стимулируются процессы 
желчеобразования и желчеотделения, выделение пан-
креатического сока.

Питьевые минеральные воды – один из основных 
элементов санаторной реабилитации. Они имеют 
большое значение для профилактики рецидива обра-
зования желчных камней. Подобным благоприятным 
действием обладает большинство минеральных вод 
(углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, 
гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциевые, 
сульфатно-хлоридные, калиево-магниево-натриевые, 
сульфатные кальциево-натриево-магниевые и другие 
воды. Их употребляют в теплом виде при температу-
ре 40-42о С по ½ – ¾ – и по 1-му стакану 3 раза в день 
за 40-60 минут до еды. Продолжительность курса пи-
тьевого лечения – 21-24 дня. Используется вода как 
из источников, так и бутылочные, предварительно их 
подогрев.

Очень эффективное воздействие оказывает при-
ем теплых минеральных вод, желательно, непосред-
ственно из источника. Теплые минеральные воды 
способствуют уменьшению спастических явлений, 
имея важное значение при восстановительном лече-
нии больных после холецистэктомии. Рекомендуются 
слабо- и среднеминерализированные воды простого 
и сложного состава – углекислые гидрокарбонатные, 
сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатные, хлорид-
ные и другие [1, 9].
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Важной частью восстановления больных – это 
наружное применение минеральных вод в виде ванн. 
Бальнеологические факторы влияют на функцио-
нальное состояние центральной и вегетативной нерв-
ной систем, восстанавливают нарушенные процессы 
нейрогуморальной регуляции, уменьшают астению, 
нормализуют сон, настроение, улучшают функцио-
нальное состояние печени, желудка, поджелудочной 
железы и кишечника. Ванны следует назначать че-
рез 2-4 недели после операции, если у больного удо-
влетворительное состояние и нет противопоказаний, 
обычно рекомендуют хлоридные натриевые, радоно-
вые, углекислые, йодобромные ванны.

Для уменьшения астенизации и коррекции на-
рушенной нейрогуморальной функции больным 
показано применение ванн различного состава: ра-
доновых, йодобромных, углекислых, хлоридных, 
натриевых и других. Радоновые ванны с концентра-
цией радона 40нКи/л, температурой +36-37о С, дли-
тельностью 10-12 мин, назначают черед день, всего 
8-10 ванн на курс лечения. Под воздействием этих 
бальнеофакторов в санатории улучшается общее со-
стояние больных. Они становятся спокойнее, умень-
шается общая слабость, раздражительность, слезли-
вость, улучшается сон.

Грязевые аппликации улучшают функциональное 
состояние гепатобилиарной системы, повышают им-
мунологическую реактивность организма. Они спо-
собствуют исчезновению болевого и диспептического 
синдромов, нормализуют биохимические показатели 
крови, улучшают гемодинамику печени, стимулируют 
процессы желчеобразования, нормализуют функцио-
нальное состояние поджелудочной железы. Данный 
метод лечения целесообразно применять через 2-4 не-
дели после операции при удовлетворительном общем 
состоянии и отсутствия общих противопоказаний у 
больного.

Фитотерапия также является очень важным 
реабилитационным мероприятием для больных по-
сле холецистэктомии. Настои лекарственных трав 
повышают функциональную способность печени, в 
частности желчесекреторную, оказывает холекине-
тическое, противовоспалительное влияние на состо-
яние желчных путей и всего желудочно-кишечного 
тракта [7]. 

Положительное влияние на организм больных по-
сле операции оказывает физиотерапевтическое ле-
чение. При этом реабилитационные мероприятия на-
правлены на укрепление общего состояния больных, 
улучшение функционального состояния печени, ее 
гемодинамики, процессов желчеобразования и желче-
выделения, физико-химических свойств желчи, дея-
тельности поджелудочной железы, нейрогуморальной 
регуляции и иммунологических процессов, нормали-
зацию функционального состояния других органов 
пищеварения. 

Холециститом страдают в большинстве своем 
женщины, которые попадают в домашние условия 

и несмотря на слабость, вынуждены обслуживать 
не только себя, но и всю семью. В таком случае вос-
становление затягивается и больные обычно через 
1-3 месяцев приступают к трудовой деятельности, 
но ее работоспособный потенциал более снижен, от-
мечаются боли в правом подреберье, тяжесть в эпи-
гастрии, диспептические явления, запоры. Поэтому 
на всех этапах необходим усиленный контроль за 
больными со стороны хирургов, терапевтов и физио-
терапевтов.

Профилактика осложнений – основная задача 
медицинской реабилитации больных после холеци-
стэктомии на поликлиническом этапе. В настоящее 
время большинство абдомиальных расстройств 
у больных принято относить к так называемому 
постхолецистэктомическому синдрому: синдром 
культи пузырного протока, стенозирующий холан-
гит и папиллит.

В дальнейшем планируется проводить работу по 
совершенствованию курса восстановительной те-
рапии после холецистэктомии и разработке новых 
методических подходов по лечебной физической 
культуре. 

Выводы.
1. Проведенные реабилитационные мероприятия для 

больных калькулезным холециститом, перенесшие 
холецистэктомию, показали, что основными при-
чинами развития калькулезного холецистита явля-
ются: застой желчи, бактериальная инфекция и на-
рушение обмена веществ.

2. Комплексная реабилитация данной категории боль-
ных, перенесших холецистэктомию, включает: ме-
дикаментозную коррекцию, диетотерапию, лечеб-
ную физическую культуру в контексте физической 
реабилитации, питьевые минеральные воды, на-
ружное применение минеральных вод в виде ванн, 
физиотерапевтическое лечение, лечебный массаж, 
фитотерапию, психотерапию при соблюдении боль-
ным лечебного и двигательного режимов, а также 
санаторную и поликлиническую реабилитацию и 
рекреацию.

3. Во время физической реабилитации таких боль-
ных в стационарных условиях можно использовать 
следующие средства физической культуры: физи-
ческие упражнения, естественные факторы при-
роды, двигательные режимы, лечебный массаж, 
трудотерапия и механотерапия. Из форм лечебной 
физической культуры рекомендуются: утренняя ги-
гиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, до-
зированная лечебная ходьба, тренировочная ходьба 
по ступенькам лестницы, прогулки, дозированное 
плавание (если в лечебном учреждении имеется 
бассейн). В процессе реабилитации проопериро-
ванных больных, применяют индивидуальный, 
малогрупповой и групповой методы.
Дальнейшие исследования будут проводиться по 

совершенствованию физической реабилитации паци-
ентов после холецистэктомии. 
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The characteristics of switzerland’s alpine skier’s related  
to the frequency of accidents 

Giovanis V., Gompakis Th.
National and Kapodistrian University of Athens, Department of Physical Education and Sport Science

Annotation:
The aim of this research was 
to record the characteristics of 
Switzerland’s alpine skier’s in relation 
to the frequency of accidents. The 
formulation of the cases was based 
on the following questions: skiers 
with preparation of their physical 
fitness before the season and the 
warming-up before skiing have 
chances of skiing accidents or 
injuries? In this research 49 skiers 
participated (30 men and 19 women). 
The specimens came by recreational 
skiers (beginners – advanced) and 
athletes in the following ski resorts 
in Switzerland: Adelboden, Lenk 
and San Bernardino. The research 
material came from analysis of 
completed questionnaires from 49 
Swiss skiers. They have recorded 
four categories of factors: a) 
individual factors b) factors of 
preparation in the snow in relation 
to injuries c) factors of preparation 
in dry ground in relation to injuries d) 
factors of injuries. About 1 in 3 Swiss 
skier respondents had in the past, an 
accident in alpine skiing. In the Swiss 
population the number of advanced 
skiers is overriding, with a few years 
of training in skiing, however with 
several days training a year using a 
ski instructor teacher for warming up 
and individual form of learning. With 
regard to injured skiers, athletes are 
the ones that prevail. The skiers 
who had prepared themselves 
with a physical fitness preparation 
before the winter season had a 
greater percentage of accidents and 
injuries, while on the other hand had 
a reduced rate in relation to injuries 
or accidents during warm up. Swiss 
skiers usually had upper limb injuries 
(sprains and dislocations) due to the 
fall of the skier. It is recommended 
that research be done with all the 
factors for the selection of the best 
methodology, preparation and 
adjustment of physical ability in the 
difficult environment of skiing with 
respect to accidents and injuries. 

Гиованис В., Гомпакис Т. Характеристи-
ки горнолыжников Швейцарии, которые 
связанны с частотой несчастных слу-
чаев. Целью данного исследования было 
изучить характеристики горнолыжников по 
отношению к частоте несчастных случаев. 
Анализ несчастных  случаев была осно-
ван на следующих вопросах: как влияет 
физическая подготовленность лыжника 
до начала сезона и разминка перед стар-
том на возможные несчастные случаи или 
травмы? В данном исследовании приня-
ли участие 49 лыжников (30 мужчин и 19 
женщин). В группу входили начинающие,  
незначительно подготовленные лыжники 
и квалифицированные спортсмены. Иссле-
дование проводилось в следующих горно-
лыжных курортах Швейцарии: Аделбоден, 
Ленк, Сан-Бернардино. Материалом для 
исследования являлся анализ заполнен-
ных анкет 49 швейцарских лыжников. В 
анкету были включены четыре категории 
факторов: а) индивидуальные факторы, б) 
факторы подготовки непосредственно на 
снегу относительно повреждения, в) фак-
торы подготовки на сухой земле в связи 
с травмами, г) факторы травм. Около 1/3 
лыжников респондентов имели в прошлом 
несчастные случаи. Население Швейцарии 
имеет большое число опытных лыжников, 
которые прошли несколько лет обучения 
в лыжном спорте. Однако имеются и лыж-
ники, которые прошли несколько учебных 
дней в год или под руководством инструк-
тора, или в индивидуальной форме обуче-
ния. Что касается травмированных лыжни-
ков, то среди них преобладают спортсмены. 
Среди лыжников, которые прошли физиче-
скую подготовку перед зимним сезоном, 
был больший процент несчастных случаев 
и травм. С другой стороны наблюдалось 
снижение количества несчастных случаев 
во время разминки. Швейцарская лыжники 
обычно имели травмы верхних конечно-
стей (растяжения и вывихи) из-за падений. 
Рекомендуется, во избежание несчастных 
случаев, проводить подготовку с выбором 
наилучших методик, ориентировать свои 
физические способности на подготовку в 
сложных условиях катания на лыжах, что в 
конечном итоге приведет к снижению коли-
чества несчастных случаев и травм. 

Гиованіс В, Гомпакіс Т. Характерис-
тики гірськолижників Швейцарії, які 
пов’язані з частотою нещасних ви-
падків. Метою даного дослідження було 
вивчити характеристики гірськолижни-
ків по відношенню до частоти нещасних 
випадків. Аналіз нещасних  випадків 
був заснований на наступних питан-
нях: як впливає фізична підготовленість 
лижника до початку сезону і розминка 
перед стартом на можливі нещасні ви-
падки або травми? У даному дослі-
дженні взяли участь 49 лижників (30 
чоловіків і 19 жінок). До групи входили 
початківці, трохи підготовлені лижники і 
кваліфіковані спортсмени. Дослідження 
проводилося в наступних гірськолижних 
курортах Швейцарії: Аделбоден, Ленк, 
Сан-бернардіно. Матеріалом для дослі-
дження був аналіз заповнених анкет 49 
швейцарських лижників. У анкету були 
включені чотири категорії чинників: а) 
індивідуальні чинники, б) чинники під-
готовки безпосередньо на снігу щодо 
пошкодження, в) чинники підготовки 
на сухій землі у зв'язку з травмами, г) 
чинники травм. Близько 1/3 лижників 
респондентів мали у минулому нещасні 
випадки. Населення Швейцарії має ве-
лике число досвідчених лижників, які у 
минулому мали декілька років навчан-
ня в лижному спорті. Проте є і лижники, 
які мали всього декілька учбових днів 
в рік або під керівництвом інструктора, 
або в індивідуальній формі навчання. 
Що стосується травмованих лижників, 
то серед них переважають спортсмени. 
Серед лижників, які мали фізичну під-
готовку перед зимовим сезоном, був 
більший відсоток нещасних випадків 
і травм. З іншого боку спостерігалося 
зниження кількості нещасних випадків 
під час розминки. Швейцарська лижни-
ки зазвичай мали травми верхніх кінці-
вок (розтягування і вивихи) із-за падінь. 
Рекомендується, щоб уникнути нещас-
них випадків, проводити підготовку з ви-
бором якнайкращих методик, орієнтува-
ти свої фізичні здібності на підготовку в 
складних умовах катання на лижах, що 
зрештою приведе до зниження кількості 
нещасних випадків і травм. 

Key words:
Alpine skiing, skier, accident, wound, 
injury, prevention. 

горные лыжи, лыжник, несчастный слу-
чай, ранение, травма, профилактика.

гірські лижі, лижник, нещасний випадок, 
поранення, травма, профілактика.

Introduction.1

Alpine skiing is a sport done in open space and 
therefore accident prone character.  An accident in skiing is 
any unexpected disruption in the execution of a deliberate 
motion [21]. The Lewandowski & Swierczynski [25] 
describe how the skiers come to have an accident, when 
losing their balance during the acceleration of speed. 
The risk of a skiing accident grows as a skier has lower 
level of skill, which is dependent on inhibitory factors 
such as soil conditions, snow, as well as his equipment. 
The busy and crowded ski slopes are some of the many 
causes of accidents and thus the injuries [10, 11]. To limit 
accidents and injuries a thorough analysis of the causes 

© Giovanis V., Gompakis Th., 2011

and the factors should be made.  Erdmann and Giovanis 
[15] classify the causes of accidents in alpine skiing and 
grouping the causes and factors causing the accident as 
follows: personal, coaching, equipment and clothing, 
weather, ground land and racing. In Switzerland, alpine 
skiing is the most popular sport. This is due to its natural 
terrain with mountains of medium and high altitude (with 
glaciers), low temperature, long tradition of skiing with 
approximately 258 ski resorts [www.Snowrental.net, 
www.Snowreports Switzerland], many clubs, with a strong 
national skiing team and the greatly expanded winter 
tourism. Ski season lasts 6 months or more depending on 
the region’s ski and snow (ex. annually there are about 
130-180 days with rain and snow). This present study is 
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based on registration of ski injuries in alpine skiing in some 
ski resorts in Switzerland. The above methodology was used 
as an epidemiological survey in the following countries: 
Poland, Netherlands, Austria, Greece etc. [21, 10, 8, 4, 11, 
12, 13, 22, 26, 20, 29, 16, 17, 18, 19, 1]. The recording of the 
factors and characteristics that increase accidents in skiers, 
can determine a future preventive model of organization of 
the System Safety in Skiing – “SSS” [10, 8]. The purpose 
of this research was to record the characteristics of skiers 
of Switzerland alpine skiing in relation to the frequency of 
accidents. The formulation of the cases was based on the 
following questions: skiers’ physical preparation before 
the season and the warm-ups done before skiing have 
the chances of an accident or injuries? The result of this 
research is to create a future model of prevention which can 
protect skiers from this adverse phenomenon.  

Methodolog Examinees In the research the participants 
were N = 49 skiers (30 men and 19 women) who were 
selected by random. The sample came from recreational 
skiers (beginners – advanced) and athletes in the following 
ski resorts in Switzerland: Adelboden, Lenk and San 
Bernardino. 

Means of data collection 
The research material came from analyzing the com-

pleted questionnaires of 49 Swiss skiers. They have record-
ed four categories of factors: a) individual factors (age and 
sex, height and body mass of skiers), b) factors of prepa-
ration in the snow in relation to injuries (the existence of 
accident and injury in skiing in the past, level of technical 
training, period of ski training in years and days, preferred 
learning styles of skiing: individual, group or matches, with 
or without instructor , participation in the warm up), c) fac-
tors regarding preparation in dry ground in relation to the 
injury (physical fitness preparation), d) factors of injury 
(presence of the type of injury, the site of injury, causes and 
the number of days to recover from injury). 

Data collection process 
The collection of the data was done in the winter sea-

son of 2008 – 2009, in the month of December during the 
scheduled winter vacation of the ski resorts in Switzerland. 
The questionnaire was given to each individual skier, after 
briefing on the purpose of research and how to complete the 
questionnaire. Sixty questionnaires were handed out and 49 
were returned completed (81.7% return rate). 

Statistical analysis 
In every characteristic group of skiers corresponds 

three categories of statistical monitoring: the participants, 
the people with injuries, and the rate of injuries by using 
the Excel program 2007. The statistical analysis of the re-
sults of epidemiological research has helped to illustrate 
the causes and factors (such as the level of preparation of 
skiers) to reduce accidents of skiers. 

RESULTS 
A) Individual factors in the sample in relation to in-

juries 
The 49 respondents were aged from 11 to 30 years 

(20.8 ± 3.60). The average height for men was 1.80 ± 
0.08, while for women it was 1.71 ± 0.11. Also the weight 
of men was 75.6 ± 12.56, and women 59.7 ± 10.61. Fi-
nally, the values   of Body Mass Index (BMI) of males was 
23.3 ± 2.75, while that of women 20.3 ± 1.87, where the 
degree of obesity for both sexes were normal (Table 1). 

From Figure 1 it is concluded that women had the 
same injury rate (37%) to men (37%).

B) Factors preparation in the snow in relation to 
injuries

From Figure 2 it is concluded that depending on the 
level of technical training the highest rates of injuries were 
the following skiers: athletes (55%), advanced (40%) and 
beginners (20%).

The largest percentage of injury rate depending 
on years of experience in skiing were people who had 
experience 6 <10 years (57%) and the lowest percentage 
of injury rate was that of people with experience of 1 <5 
years (27%, Figure 3). The major injury rates according 
to experience skiing days were experienced skiers 22 <31 
days (55%), while those with experience of 1 <7 days had 
no injuries (Figure 4). 

From Figure 5 it is concluded that the skiers, who are 
taught to ski without an instructor had a higher injury rate 
(47%). 

C) Factors in training in dry soil in relation to 
injuries 

Table 2 shows the highest percentages of injuries 
compared with the type of training such as games (67%), 
personal training (37%) and group training (0%). A 
remarkable phenomenon is that people who did their 
physical training in dry soil had more injuries (56%) than 
non-participants in the physical training (33%), while on 
the other hand, as expected, skiers who did not warm-up 
had more injuries (38%). 

D) Factors of injuries
Figure 6 shows the percentage of injuries in relation to 

the cause of the fall, showing the following phenomenon: 
almost every drop results in injury. Figure 7 shows that 
skiers of Switzerland had the following injuries: sprains 
(28%) and dislocation (28%), while 22% were fractures.

The most common area of injury is the arms (33%) 
and the rarest was the head (11% – Figure 8). The largest 
percentage 28% of Swiss skiers needed a recovery time 
of injuries over 85 days, while the least percentage 6% 
needed recovery time from 22 to 42 days (Figure 9).

Discussion  
By studying the epidemiology of accidents, injuries in 

skiing have been studied by  scientists in such countries 
as: USA [23, 30], Norway [27], Austria [28], Germany 
[2], Canada [14], Australia [24], Poland [10, 5, 7, 8, 6, 
9], Russia [3], Netherlands [4] and Greece [17, 19]. 
Chojnacki & Kusion [12] have done an epidemiological 
study of 100 athletes of Poland in period 1987-2000, 
where 67% of participants had lesions, while the common 
place of injury were the lower extremities (80%). The 
most common injuries were to “Slalom” (42%), where the 
cause was a technical error. Giovanis [18] in his analysis, 
investigates the relationship between accidents and thus 
the injuries at the rates and indices of industrial path 
of giant slalom as: track geometry, speed, acceleration, 
frequency (tempo), endurance and tactics of the athlete. 
Chojnacki [10, 8] dealt with the organizational model 
of ski traffic and the algorithms presented in connection 
with the Skiing Safety Skiing (SSS). He compares the 
underlying causes of accidents (ex. by training – resulting 
in injuries) in athletes of different countries as: Poland 
71% Austria 38% and Greece 37% [15, 17]. 
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Table 1
The anthropometric characteristics of the skiers in Switzerland

SKIERS
(N)

MEN
(Ν=33)

WOMEN
(Ν=23)

TOTAL
(Ν=56)

Μ SD Μ SD Μ SD MIN MAX
AGE (years) 20,7 4,04 20,8 2,88 20,8 3,60 11 30
HEIGHT (m) 1,80 0,08 1,71 0,11 1,76 0,10 1,54 2,02
WEIGHT (kg) 75,6 12,56 59,7 10,61 69,5 14,10 46 110
ΒΜΙ (kg/cm²) 23,3 2,75 20,3 1,87 22,1 2,83 17,5 31,8

N – number of questionees  M – average  SD – standard deviation

Figure 5. The injury rate depending on how skiing is taught, 
with instructor or without instructor

Figure 1. The comparison of injury rate by gender  Figure 2. The injury rate depending  
on the level of technical skills

Figure 3. The injury rate depending on years of 
experience in skiing

Figure 4. The injury rate depending on the 
experience of skiing days
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Table 2

Involvement of skiers: the physical condition before the season, in warming up, personal or group skiing instructions

Participation of skiers in : Participants People with injuries Percentage of injuries
Ν % Ν % %

Method of Learning
Personal 43 88 16 89 37
Group 3 6 0 0 0
Games 3 6 2 11 67
Physical Condition
Yes 9 18 5 28 56
No 40 82 13 72 33
Warm Up
Yes 36 73 13 72 36
No 13 27 5 28 38
Total 49 100,0 18 100,0 37

Figure 9. Time required (days)  
of rehabilitation of injuries

Figure 6. The percentage of injury depending  
on falling

Figure 7. The percentage of injury depending  
on the type of injury

Figure 8. The percentage of injuries depending  
on the location of the injury

For recreational skiers the percentages of injury in 
relation to their physical condition were as follows: Poland 
19%, 71% in the Netherlands and Greece 26% [17]. The 
corresponding values   for recreational skiers who participated 
in warm-ups before skiing, the percentage of injuries were: 
16% for Poland, the Netherlands 44% and Greece 20% 
[17]. In this investigation the above percentages of injuries 
to athletes and recreational skiers of Switzerland in relation 
to fitness and warm-up, totaled 56% and 36% respectively. 
The high values of the factors for fitness training and warm-
ups were the consequence of poor preparation of training 
before winter and poor warm ups before skiing. Giovanis 
[19] concludes that the Greeks skiers have lower percentage 

of injuries compared to other countries that have a tradition 
in winter sports. In a total of 1165 Greek participants the 
percentage of injuries was 16%, for 2000 Polish skiers 
the percentage of injuries was 19%, 572 injured Dutch 
constituted 49% of participants skiers [4, 9], while in the 
present study of 49 Swiss skiers the percentage of injuries 
was 37%.  In the study of Amoutzas & Giovanis [1], we 
observe that Greek student skiers (136 participants) of the 
Department of Physical Education and Sports, University 
of Athens and the corresponding University of Komotini 
(Northern Greece) had high percentage of injuries (3% and 
16% respectively) than those of recreational skiers (control 
group – 36%). Young [31] dealt with the likelihood of 
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injury in relation to the practice of skiing. Summarizing 
this research, the greatest injury rate depending on years 
of experience in skiing were people  with 6<10 years 
experience (57%), while relatively according to experience 
by counting skiing days,  experienced skiers with 22 <31 
days had a percentage of  (55%). Men and women had 
the same percentage of injuries (37%), while skiers who 
learned without an instructor had a larger percentage of 
injuries (47%). The factor of training skill, the highest 
accident rate in Switzerland was observed in the group of 
athletes (55%) and in advanced skiers (40%). The lowest 
accident rate was the group of beginner skiers (20%). 
Greater frequency of accidents were those skiers who prefer 
the skiing competition (67%) and individual skiing (37%), 
while no casualties were among the people who prefer 
skiing as a team (0%). The percentage of injuries in relation 
to the cause of the fall show the following phenomenon, 
almost every fall turns out to be an injury. The typical 
injuries of skiers from Switzerland was 28% sprain and 
dislocation 28%, while the most frequent location of the 
injury are upper limbs (33%) and the least frequent  the 
head (11%). The largest percentage of Swiss skiers 28%, 
need a recovery time from injuries of over 85 days, while 
6% needed a recovery time from 22 to 42 days.  

Conclusions-Proposals 
Based on the above results about 1 in 3 Swiss 

respondents’ skiers had earlier accidents in Alpine skiing. 
The Swiss population mostly consists of advanced skiers, 
with a few years training in skiing, with abundant days 
training by using a skiing instructor, warming up and 
personal form of training. With regard to injuries, it is 
the athletes that prevail. Skiers who had physical fitness 
preparation before the winter season had a greater 
percentage of accidents and injuries, and had a reduced 
rate compared to warm ups. Swiss skiers usually had upper 
limb injuries (sprains and dislocations) due to the fall of 
the skier. The duration of treatment and rehabilitation of 
injured skiers in Switzerland lasted from 7 to 120 days. 
The answer to the case and questions of this research is: 
skiers who are physically training to be prepared before 
the season and warm-up before skiing have the chances 
of accidents and injuries. It is recommended to make 
investigations not only by the factors of choosing the right 
equipment (height of the ski, scaling the bollard, hardness 
of the boot, etc.), but investigations with choice factors 
of the best methodology, preparation and adaptation of 
physical capability (ex. balance, flexibility, strength, 
endurance, etc.) in the difficult environment of skiing in 
relation to accidents and injuries. 
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