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Вклад Алексея Бутовского  в теорию и практику физического 

воспитания в российских военно-учебных заведениях  
и в войсках вооруженных сил России

Бубка С.Н. 
Национальный олимпийский комитет Украины 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Дан анализ различных теорети-
ческих и практических аспектов 
деятельности А.Д. Бутовского, 
направленной на совершен-
ствование организации систе-
мы физического воспитания в 
военно-учебных заведениях (ка-
детских корпусах) и в войсках 
Российской империи в 70-90-х 
годах XIX в. Рассмотрены подго-
товленные наставления и другие 
служебные документы по этой 
тематике, статьи и книги, а также 
работы мемуарного характера. 
Особо отмечены предложения 
А.Д. Бутовского по возможной  
реализации в России опыта фи-
зического воспитания в военно-
учебных заведениях и в войсках 
ряда стран Западной Европы.

Бубка С.Н. Вклад Алексія Бутовського 
в теорію та практику фізичного 
виховання в Російських воєнно-
навчальних закладах та у військах 
озброєних сил Росії. Проаналізовано 
різні теоретичні й практичні аспекти 
діяльності О.Д. Бутовського, спрямованої 
на вдосконалення організації системи 
фізичного виховання у військово-
навчальних закладах (кадетських 
корпусах) і у військах Російської імперії 
в 70-90-х роках XІХ ст. Розглянуто 
підготовлені настанови й інші службові 
документи з цієї тематики, статті й книги, 
а також роботи мемуарного характеру. 
Особливо відмічено пропозиції О.Д. 
Бутовського із можливої  реалізації 
в Росії досвіду фізичного виховання 
у військово-навчальних закладах і у 
військах ряду країн Західної Європи.

Bubka S.N. Contribution of Alexey Butovsky 
to theory and practice at physical education 
of Russian military academies and troops of 
the armed forces of Russia. The article presents 
an analysis of various theoretical and practical 
aspects of A. Butovsky’s activity, which was 
aimed at the improvement of the organization in 
the system of physical education at the military 
academies (cadet corps, etc.) and in the Armed 
Forces of Russia in the 70-90-ies of   the XIX 
century. The instructions and other official 
documents prepared by him on this subject, 
the articles and books dealing with that range 
of problems written by Alexey Butovsky, the 
recollections included in his memoir works and  
A. Butovsky’s proposals on feasible 
implementation of physical education experience 
of the military academies and Armed Forces of 
some Western European countries in Russia 
are studied.

Ключевые слова:
А.Д. Бутовский, физическое 
воспитание, военно-учебные за-
ведения, Российская империя.

О.Д. Бутовський, фізичне виховання, 
військово-навчальні заклади, Російська 
імперія.

A. Butovsky, physical education, military 
academies, Russian Imperia. 

Различные вопросы теории и практики физическо-
го воспитания в военно-учебных заведениях и в вой-
сках России полковник А.Д. Бутовский начал разраба-
тывать во второй половине 70-х годов XIX столетия 
– ещё во время его службы помощником инспектора 
классов 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии 
(позднее переименованной в Александровский кадет-
ский корпус) – и успешно продолжил далее в течение 
довольно длительного периода службы на разных 
должностях в Главном управлении военно-учебных 
заведений.

В частности, в 1879 году Алексей Дмитриевич 
опубликовал в Санкт-Петербурге подготовленное им 
«Наставление для обучения войск гимнастике и по-
левая гимнастика» [1]. В 1889 г. вышла в свет рабо-
та А.Д.Бутовского «Опыт руководства для обучения  
плаванию в кадетских корпусах» [3] и в том же году 
– «Проект организации подвижных игр как отрасли 
физического образования в кадетских корпусах» [4], 
а в 1899 г. – «Упражнения и занятия, имеющие отно-
шение к физическому воспитанию в наших кадетских 
корпусах» [8].

Кроме того, в таких своих трудах, как изданная 
в 1897 году работа «Заметки о военной гимнастике» 
[6] и опубликованная в 1898 году работа «Телесные 
упражнения и внеклассные занятия в кадетских кор-
пусах» [7], А.Д. Бутовский, не ограничиваясь отече-
ственным опытом (в том числе и своими собственны-
ми разработками), достаточно всесторонне описывает 
особенности реализации в войсках различных госу-
дарств Западной Европы (в частности, в Германии, 

Швеции, Франции, Австрии, Италии, Бельгии и не-
которых других странах, где Алексей Дмитриевич в 
90-х годах XIX века побывал в служебных команди-
ровках) разных систем гимнастических упражнений, 
соответствующих (по терминологии) российской «по-
левой гимнастике», – так называемой «прикладной 
гимнастики».

В самом начале вводного раздела («Общие прави-
ла») своего труда «Наставления для обучения войск 
гимнастике и полевая гимнастика» А.Д. Бутовский 
подчеркивает: «Обучение войск гимнастике  имеет 
двоякую цель: 1) способствовать стройному развитию 
всех частей тела солдата, а также развить и укрепить 
его силы и 2) выработать в нем ловкость, придать его 
движениям уверенность и развить смелость и предпри-
имчивость в преодолении разных препятствий» [1].

Как отмечает Алексей Дмитриевич, развитие в сол-
дате этих качеств делает его способным к быстрым и 
продолжительным движениям и к преодолению раз-
нообразных местных преград, встречающихся при 
действии в поле, – и в то же время гимнастика спо-
собствует успеху некоторых занятий, относящихся к 
строевому образованию солдата.

Далее А.Д. Бутовский пишет о том, что гимнасти-
ческие упражнения, сообразно изложенным выше це-
лям, «разделяются: а) на приготовительные, т.е. спо-
собствующие стройному развитию всех частей тела 
и укреплению мускулов, и б) практические, которые, 
кроме развития физической силы и ловкости, имеют 
еще целью сделать солдата способным к преодоле-
нию разных местных преград и указать самые удоб-
ные к тому способы» [1].© Бубка С.Н., 2012
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Бутовский, указывая на то, что особую отрасль 
гимнастических знаний составляет обучение бегу, 
разделяет весь курс гимнастики для войск на три от-
дела: 1-й – приготовительные упражнения; 2-й – бег и 
3-й – практические упражнения.

А.Д. Бутовский особо подчеркивал, что обучение 
гимнастике должно вестись в систематической после-
довательности, переходя постепенно от легчайших 
упражнений к более трудным, и что «разделение на 
уроки определяет только последовательность, в ко-
торой трудность упражнений должна возрастать со-
образно постепенно развивающимся силам людей, 
но не должно служить указанием для распределения 
занятий на учениях. На учениях же упражнения всех 
пройденных уроков должны быть постоянно повто-
ряемы вперемежку таким образом, чтобы на каждом 
учении было проделываемо по нескольку упражнений 
из каждого урока и отдела и, по возможности, каждый 
раз другие» [1].

В одном из параграфов «Общих правил» Бутовский 
отмечает, что по окончании полного курса гимнасти-
ки «ротные командиры производят всем людям испы-
тание и, сообразно успехам каждого, разделяют их на 
три класса, руководствуясь при этом правилами, ука-
занными в приложении к настоящему наставлению. 
Цель этого раздела – правильная оценка каждого из 
обучающихся» [1]. И далее автор продолжает: «При-
нимая, однако же, во внимание, что армия наша ком-
плектуется людьми, совершенно не подготовленными 
к гимнастическим упражнениям, и имея в виду, что 
усиленные занятия практическими уроками на сна-
рядах могут неблагоприятно отзываться на здоровье 
новобранцев, – признано необходимым более трудные 
практические упражнения, а именно: лазанье по на-
клонной лестнице сзади на одних руках, опускание 
между параллельными брусьями с висячими ногами и 
с ногами, закинутыми на брусья, прыганье в ширину 
более 3 аршин1∗ и перетягивание через горизонталь-
ное бревно, поднятое более 1 ¼ аршина, – сделать не 
обязательными для молодых солдат».

Бутовский указывает и на то, что «при всех приго-
товительных упражнениях необходимо предваритель-
но объяснить обучающимся смысл каждого движения 
и цель, которая им достигается, а при упражнениях 
практических – указать легчайший и безопаснейший 
способ к исполнению упражнения и к преодолению 
встречающихся препятствий» [1]. 

Большое внимание уделял Алексей Дмитриевич 
необходимости особой заботы со стороны начальства 
об обеспечении и сохранении здоровья людей при за-
нятиях гимнастикой, для чего требуется соблюдение 
ряда приводимых тут же А.Д. Бутовским правил.

Дальнейшая – основная – часть наставления со-
стоит из довольно подробного рассмотрения содер-
жания каждого из трех отделов. Это отдел I («При-
готовительные упражнения»); отдел II («Бег»); отдел 
III («Практические упражнения»). При этом каждое 
из предлагаемых многочисленных упражнений не 

∗ Аршин – мера длины в России до введения метрической системы 
мер. 1 аршин = 16 вершкам = 28 дюймам = 71,12 сантиметра.

только достаточно подробно описано автором, но и в 
ряде случаев они проиллюстрированы рисунками, по-
казывающими то или иное положение занимающихся, 
выполняемые ими движения в отдельных упражнени-
ях и используемые спортивные (гимнастические) сна-
ряды.

А.Д. Бутовский в другой своей работе – «Опыт ру-
ководства для обучения плаванию в кадетских корпу-
сах», изданной в Санкт-Петербурге в конце 80-х годов 
XIX века, – прежде всего, отмечает, что в общей си-
стеме физического образования «плавание имеет зна-
чение, во-первых, как гимнастическое упражнение, 
производимое при особенно благоприятных гигие-
нических условиях; во-вторых, как способ непосред-
ственного передвижения по воде для достижения не-
доступных предметов (что особенно важно для людей, 
готовящихся к военной деятельности) и, наконец, как 
возможность предотвращать могущие встретиться на 
воде опасности для себя и для других» [3] – и в связи 
с этим автор подчеркивает, что ввиду такого значения 
плавания оно должно составлять обязательный пред-
мет обучения в кадетских корпусах.

В последующих разделах этой работы Алексей 
Дмитриевич приводит: приспособления, пособия и 
принадлежности, необходимые при обучении плава-
нию; состав учителей и их обязанности; разделение 
воспитанников на группы и часы, определяемые для 
уроков плавания; систему обучения; меры предосто-
рожности для купающихся и плавающих; необходи-
мые примечания для учителей плавания; меры поо-
щрения и контроль.

В изданном в том же 1889 году в Санкт-Петербурге 
«Проекте организации подвижных игр как отрасли 
физического образования в кадетских корпусах» А.Д. 
Бутовский отмечает: «Значение подвижных игр, со-
провождающих курс учебной гимнастики, заключает-
ся в том, что упражнения, предоставляемые играми, 
всегда принадлежат к числу упражнений, безусловно, 
свойственных человеческому организму и необходи-
мых для правильного и целесообразного его развития. 
Характер этих упражнений обусловливается не той 
или другой искусственной гимнастической системой, 
а природной потребностью к инстинктам, и потому 
Игры, при некотором разнообразии в их подборе, в 
значительной степени содействуют всесторонности 
и гармоничности физического воспитания. По той 
же причине добровольная игра не представляет опас-
ности чрезмерного напряжения сил и бесполезного 
переутомления. Инстинктивное чувство безошибоч-
но указывает мальчику тот предел, за которым игра 
перестает быть для него удовольствием и становится 
тягостью, а потому как добровольный участник в игре 
он обыкновенно доставляет себе именно такое коли-
чество движения, какое по состоянию его физических 
сил необходимо для него как полезное упражнение» 
[4]. Наряду с этим, Алексей Дмитриевич констати-
рует, что, с другой стороны, «интерес и увлечение, с 
которыми по большей части дети предаются играм, 
представляют очень выгодные условия для успешно-
го усвоения всякого рода телесных упражнений».
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А.Д. Бутовский также подчеркивает, что суще-

ственная особенность игры – состязание, производи-
мое по известным правилам, – заключает в себе много 
условий и для духовного развития детей, в особенно-
сти для образования характера.

Напоминая о том, что в кадетских корпусах под-
вижные игры всегда поощрялись, Алексей Дмитрие-
вич указывает, что в этих военно-учебных заведениях 
главная задача организации подвижных игр «должна 
состоять в том, чтобы привлечь к ним воспитанников 
всех возрастов, сделать участие в игре общей потреб-
ностью, ввести эти упражнения в нравы заведений и 
поставить умелое отношение к играм делом личного 
самолюбия каждого мальчика и каждого юноши» [4].

Последующие главы этого проекта Бутовский по-
свящает выбору игр (при котором первым условием 
является их разнообразие), обучению играм (с соот-
ветствующими прикладными рекомендациями), руко-
водству играми, проводимыми в свободное от учебных 
занятий время, а также приводит перечень подвижных 
игр для воспитанников кадетских корпусов.

Заботясь о том, чтобы воспитание учащихся в та-
ких военно-учебных заведениях, как кадетские кор-
пуса, было комплексным и гармоничным, А.Д. Бу-
товский в своих трудах, посвященных проблематике 
данной сферы, не ограничивается сугубо вопросами 
одного лишь физического воспитания. О гораздо 
большей широте его взглядов и интересов в этой сфе-
ре свидетельствуют, например, такие работы Алексея 
Дмитриевича, как «Проект инструкции для препода-
вания танцев в кадетских корпусах» [2], «Проект ин-
струкции по обучению пению и музыке в кадетских 
корпусах» [5], «Новые методы в воспитании» [9], «О 
школьном товарищеском суде» [10], «Обучение пись-
му и почерк» [11].

В своей многогранной и плодотворной деятельно-
сти в период службы в Главном управлении военно-
учебных заведений А.Д. Бутовский занимается не 
только теоретическими и прикладными разработками 

актуальных направлений физического воспитания 
в военно-учебных заведениях и физической подго-
товки военнослужащих в российских войсках, но и 
повседневной практической работой по реализации 
всего этого непосредственно на местах – как во время 
своих служебных командировок в различные регионы 
России, так и при сопровождении в инспекционных 
поездках главного начальника военно-учебных заве-
дений [12]. География такой деятельности Алексея 
Дмитриевича в поездках по стране, как об этом свиде-
тельствует его полный послужной список [13], была 
весьма широкой и разнообразной: Москва, Орёл, Тиф-
лис, Воронеж, Оренбург, Киев, Тверь, Елисаветград, 
Полтава, Новочеркасск, Ярославль, Симбирск, Омск, 
Одесса, Чугуев, Полоцк, Вильно, Псков, Сумы, Ка-
зань, Нижний Новгород и другие города.

…Стоит, пожалуй, отметить и то, что труды А.Д. 
Бутовского, посвященные вопросам физического вос-
питания вообще, в том числе в военно-учебных заве-
дениях и в войсках, а также в гражданских учебных 
заведениях, несмотря на более чем сто с лишним лет, 
прошедших со времени их создания Алексеем Дми-
триевичем, и ныне во многом остаются актуальными. 
А потому, на наш взгляд, эти работы Бутовского было 
бы весьма полезно прочитать, уяснить и использовать 
в практической деятельности тем, кто в современной 
Украине определяет направленность отечественной 
системы физического воспитания и спорта, в которой, 
к сожалению, в наследство от распавшегося Советско-
го Союза достались те во многом порочные принципы 
системы физического воспитания населения, которые 
в бывшем СССР базировались на милитаризованном 
комплексе ГТО («Готов к труду и обороне»), а в уже 
обретшей государственную независимость Украине – 
на таких тестах и других нормативах, которые доволь-
но далеки от насущных задач укрепления здоровья 
граждан нашей страны и особенно ее подрастающих 
поколений – детей, юношества и молодежи. 
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Сучасні підходи до вдосконалення спортивної техніки

Ахметов Р.Ф.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотації:
Розглянуті перспективні підходи 
до вдосконалення техніки рухових 
дій спортсменів. Представлено 
аналіз комп'ютерних систем для 
вимірювання характеристик руху 
спортсмена, зокрема інтелекту-
альних систем, в яких автома-
тично відстежуються координати 
точок тіла спортсмена. Наведено 
приклади використання сучасних 
тренажерних засобів у технічній 
підготовці спортсмена. Розгляну-
то можливості моделювання рухів 
спортсмена в побудові раціональ-
них зразків спортивної техніки. 
Встановлено, що для прогнозуван-
ня способів вдосконалення спор-
тивної техніки перспективним є 
використання нейрокомп’ютингу.

Ахметов Р.Ф. Современные подходы к 
совершенствованию спортивной техни-
ки. Рассмотрены перспективные подходы к 
совершенствованию техники двигательных 
действий спортсменов. Представлен ана-
лиз компьютерных систем для измерения 
характеристик движения спортсмена, в част-
ности интеллектуальных систем, в которых 
автоматически отслеживаются координаты 
точек тела спортсмена. Приведены примеры 
использования тренажерных средств в тех-
нической подготовке спортсмена. Рассмо-
трены возможности моделирования движе-
ний спортсмена в построении рациональных 
образцов спортивной техники. Установлено, 
что для прогнозирования способов совер-
шенствования спортивной техники перспек-
тивным является использование нейроком-
пьютинга.

Akhmetov R.F. Modern approaches 
to sports technique improving. The 
prospective approaches to the improving 
of athlete’s motor actions technique 
were considered. The analysis of 
computer systems for measurement of 
athlete’s movement characteristics was 
presented, particularly intelligent systems 
which traced the coordinates of athlete’s 
body points automatically. Examples of 
simulators for athlete technical training 
were provided. The possibilities of athlete’s 
movement modeling in the construction of 
rational patterns of sports technique were 
considered. It was established that the 
use of neurocomputing was prospective 
method to predict the improvement of 
sports technique.

Ключові слова:
спортивна техніка, відеокомп’ю-
терний аналіз, біомеханіч-
ні характеристики, модель, 
нейрокомп’ютинг. 

спортивная техника, видеокомпьютерный 
анализ, биомеханические характеристики, 
модель, нейрокомпьютинг.

sports technique, video & computer 
analysis, biomechanical characteristics, 
model, neurocomputing.

Вступ. 1

У наш час технічна підготовка спортсменів висту-
пає стрижневим системоутворюючим елементом у ба-
гатогранній структурі процесу спортивного тренуван-
ня. Одним з головних питань, що визначає стратегію 
всього процесу технічної підготовки, є вдосконалення 
спортивної техніки. На сьогодні накопичений великий 
теоретичний матеріал і експериментальний  досвід, 
що дозволяють ефективно управляти процесом вдо-
сконалення технічної майстерності спортсменів. Го-
ловна спрямованість цього процесу – навчити спортс-
мена ефективним зразкам спортивної техніки, що 
дозволить повною мірою реалізовувати його руховий 
потенціал і домагатися виcоких результатів у спорті. 
Рішення проблем, пов’язаних з розробкою програм 
удосконалення технічної майстерності, можливе 
лише в результаті всебічного, комплексного вивчення 
спортивної техніки через призму прикладного 
використання сучасних комп’ютерних засобів і 
методів дослідження [1].

Характерне для сучасної спортивної науки широ-
ке впровадження сучасних комп'ютерних техноло-
гій проводиться за багатьма напрямками, серед яких 
можна виділити два: перший – використання інстру-
ментальних систем для вимірювання та обробки ін-
формації про характеристики рухів, і другий – ство-
рення моделей, що відображають істотні риси рухів 
спортсмена. 

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
державного університету імені Івана Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати сучасні під-

ходи до вирішення проблеми вдосконалення спортив-
ної техніки. 

Матеріал для дослідження. Статтю підготовлено 
за аналізом 67 літературних джерел та інформації, що 
представлена 17 веб-сайтами мережі Інтернет.

Результати дослідження. 
© Ахметов Р.Ф., 2012

Серед безконтактних методів контролю за руха-
ми спортсмена найбільш популярним став біомеха-
нічний аналіз на основі фото-, кіно- та відеозйомки. 
Біомеханічні характеристики допомагають розібрати-
ся в складних механізмах формування рухів і, отже, 
знайти шляхи оволодіння ними, їх вдосконалення 
та виправлення можливих помилок. Сучасні дослі-
дження показників спортивної техніки виконуються 
відеокомп'ютерними аналізаторами біомеханічної 
структури рухів спортсмена. На сьогодні високоточ-
ний кількісний біомеханічний аналіз рухових дій 
людини виконується за допомогою різноманітних ві-
деоаналізуючих систем, що використовують як стан-
дартні цифрові відеокамери, так і спеціалізовані висо-
кошвидкісні відеокамери.

Наприклад, робота автоматизованої оптико-
електронної системи Qualisys (Швеція) ґрунтується на 
реєстрації сигналів від розміщених на тілі спортсмена 
рефлексивних маркерів (http://www.qualisys.se). Систе-
ма захоплення руху Qualisys, яка має імпульсну частоту 
до 1000 Гц (кадрів за секунду), поєднує відеопристрої, 
тензоплатформи, електроміографи тощо, забезпечую-
чи синхронізацію даних. Обчислюються кількісні біо-
механічні характеристики: кінематичні та динамічні, а 
також оцінюється постава й показники рівноваги. Для 
передачі безконтактного стартового імпульсу в систе-
мі використовується зовнішній оптичний датчик, який 
складається з інфрачервоного передавача й відбивача. 
Максимальна відстань між датчиком і відбивачем — 3 
метри. Число аналогових каналів, дані від яких реє-
струє система — від 16 до 64. 

У разі застосування автоматизованих систем 
відеокомп'ютерного аналізу на змаганнях, де ви-
користання маркерів неможливо, координати точок 
розпізнаються за допомогою програмного забезпе-
чення. Це так звані інтелектуальні системи (Vicon, 
Великобританія (http://www.vicon.com); Зеніт-2000, 
Росія [4]), в яких координати точок відстежуються 
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за допомогою вирішення задачі штучного інтелек-
ту – розпізнавання образів. Зокрема, інтелектуальну 
інформаційно-тренажерну систему Зеніт-2000 роз-
роблено для тактичної підготовки хокеїстів безпо-
середньо в тренувальному процесі або матчі. Це 
телевізійна безконтактна система з комп'ютерною 
обробкою динамічних параметрів рухомих об'єктів. 
Система складається з відеоконтрольного пристрою, 
сполученого з комп'ютером, на якому встановлено 
спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє роз-
пізнавати окремих гравців та отримувати оцінку їх 
техніко-тактичних дій.

Автоматизована система апаратурно-
комп’ютерного комплексу експрес-аналізу біоме-
ханічних характеристик важкоатлетичних вправ 
Weightlifting analyzer 3.0 (Німеччина, http://eshop.
netclusive.de) працює на підґрунті розпізнавання тра-
єкторії руху штанги.

Цей комплекс дозволяє відразу ж після відеозапи-
су рухових дій спортсмена отримати на ПК графічні 
і числові характеристики структури руху системи 
«спортсмен-штанга»: часові та ритмічні характерис-
тики руху; екстремуми динамічних характеристик; ім-
пульси сили в окремих фазах руху; розрахунок похід-
них показників (градієнтів сили, різних коефіцієнтів); 
показники виконаної роботи, потужності; відобра-
ження в графічній формі залежності сили, швидкості, 
траєкторії від часу та інше.

Особливо вагомою є можливість з допомогою апа-
ратного комплексу терміново аналізувати показники 
техніки піднімання штанги і порівнювати їх із показ-
никами техніки раніше виконаного піднімання, що за-
несене в базу даних.

За функціональними можливостями програмного 
забезпечення системи відеокомп’ютерного аналізу 
поділяються на системи, в яких передбачено отриман-
ня кількісних параметрів рухової дії, і системи, в яких 
проводиться візуальний аналіз відеокліпів: накладен-
ня, стробування кадрів (наприклад, програмне забез-
печення Dartfish, http://www.dartfish.com. Як правило, 
системи, що мають можливість проведення кількісно-
го біомеханічного аналізу, працюють не зі стандарт-
ним, а зі спеціалізованим відеоустаткуванням. Деякі 
системи, наприклад Simi (Німеччина, http://www.simi.
com), поєднують функції як кількісного біомеханічно-
го аналізу, так і якісного візуального аналізу.

Сьогодні в практиці спорту застосовуються сис-
теми, що дозволяють визначити параметри стартової 
реакції, зусиль, що докладаються до колодок на старті 
в бігових дисциплінах, часу пробігання окремих ді-
лянок і дистанції в цілому. Такі системи, як правило, 
складаються з вимірювача часових інтервалів, тен-
зоколодок і фотодатчиків. Фірмою Microgate (Італія) 
розроблено оптоелектронну систему OptoJump (http://
www.optojump.com) для вимірювання кінематичних 
характеристик різних локомоцій в реальному часі з 
точністю до 1/1000 с:

довжини проекції ступні і її положення на доріжці;• 
часу фаз польоту і опори в бігу;• 
миттєвої і середньої швидкості;• 
прискорення;• 
загального часу виконання вправи.• 

Разом з апаратурою системи OptoJump постав-

ляються програми, які забезпечують отримання на-
ступних даних: часових характеристик, зокрема для 
контролю результатів бігу по кожному колу; окремих 
стартів; повністю автоматичного контролю за часови-
ми характеристиками програми тренування.

Засобами практичного вирішення задач вдоско-
налення технічної майстерності спортсменів є зма-
гальні вправи, тренувальні форми змагальних вправ, 
спеціально-підготовчі і допоміжні вправи, різноманіт-
ні тренажерні пристосування [3]. Особливе значення 
мають технічні засоби, які сприяють вирішенню за-
вдань технічної підготовки спортсмена: 

Наприклад, стабілографічний комплекс Delos 
Postural System (DPS, Італія, http://www.delos-
international.com) призначений для контролю статич-
ної та динамічної пози тіла спортсмена. Він складаєть-
ся з 3-х модульних блоків: вертикального керуючого 
пристрою, тренажера по утриманню пози і платформи 
рівноваги. Вертикальний керуючий пристрій записує 
і візуалізує в реальному часі амплітудно-частотні ко-
ливання загального центру мас тіла, тулуба, окремих 
сегментів тіла в сагітальній та фронтальній площи-
нах. Тренажер з утримання пози призначений для тре-
нування координаційних якостей спортсмена. Елек-
тронна платформа рівноваги з візуальним зворотним 
зв'язком в реальному часі для ефективного навчання 
та оцінювання динамічної стійкості. У навчально-
тренувальній діяльності спортсменів комплекс DPS 
підвищує їх координаційні здібності і збільшує ефек-
тивність силового тренування, а також забезпечує 
профілактику травм опорно-рухового апарату.

Оскільки у системі керування процесом вдоскона-
лення спортивної техніки біомеханічні характеристи-
ки рухових дій спортсмена відіграють роль ведучих 
керуючих змінних параметрів, вони фактично слугу-
ють важелем, за допомогою якого тренер може управ-
ляти фізичною підготовкою, впливати не тільки на 
виконавчі органи, але й на системи, що обслуговують 
апарат рухів. Розвиток функціональних можливостей 
організму спортсменів у таких умовах не тільки ефек-
тивно стимулюється, але й строго лімітується проявом 
тих або інших біомеханічних характеристик рухових 
завдань у тренувальному процесі. 

У ході технічної підготовки спортсмени навчають-
ся не механічним рухам, а руховим діям, реалізація 
яких неможлива без активної участі свідомості. Отже, 
у тренера з'являються додаткові можливості ефек-
тивно управляти й сферою психологічної підготовки 
спортсменів через спрямоване формування певних 
біомеханічних структур техніки. Це дозволяє в сис-
темній єдності поєднувати традиційно відособлені 
фізичну, технічну, психологічну й інші види підготов-
ки. З цією метою компанія Lafayette Instrument (США) 
розробила 16-канальну систему зі зворотним зв'язком 
DataLab 2000, яка реєструє психофізіологічні параме-
три спортсмена (http://www.lafayetteinstrument.com/). 
Базовий варіант системи DataLab 2000 комплекту-
ється програмним забезпеченням, платою аналого-
цифрового перетворення, електрокардіографами (з 
3, 5 і 12 виходами), електроенцефалографами (з 3 і 
10 виходами), електроміографами, датчиками пуль-
су, часу реакції, ЧСС, кров'яного тиску, вимірювачем 
кількості розчиненого кисню в фотосинтезі та інших 



11

2012

04
експериментах, температури, гальванічним вимірю-
вачем опору шкіри, кистьовими динамометрами, спі-
рометрією. Система DataLab 2000 реєструє фізіоло-
гічні параметри за допомогою електроміографічних 
електродів (у тому числі для ректальної ЕМГ-проби, 
і вагінальної ЕМГ), датчика температури шкіри, ім-
пульсних плетісмографов пальця і вуха, датчика реф-
лекторних імпульсів, датчика вдиху / видиху у вигля-
ді пояса, датчика рухливості, мікрофона для запису 
голосу (під'єднується до звукової карти ПК). Базове 
програмне забезпечення включає стандартні можли-
вості системи і зворотний зв'язок, а також модулі для 
визначення психофізіологічних особливостей (тести 
стресу і толерантності) і модулі для тренування ди-
хання, розслаблення, конфронтаційного тренування 
(спортсмен спостерігає самонастроювальну реакцію 
своєї нервової системи в екстремальних умовах, нама-
гаючись контролювати її), нейром'язової реабілітації, 
ЕМГ-релаксації, поліпшення циркуляції крові.

Освоєння ефективних способів виконання зма-
гальних фізичних вправ багато в чому визначає мож-
ливість досягнення мети, втіленої в спортивне до-
сягнення. Отже, одним з найважливіших завдань, яке 
повинно вирішуватися у процесі вдосконалення спор-
тивної техніки, є створення її оптимальних зразків, 
орієнтованих на максимальні, рекордні результати. 
Розробка раціональних варіантів рухових дій з метою 
досягнення запланованого спортивного результату 
ґрунтується на створенні біомеханічних моделей [2]. 

Перш ніж почати практичну роботу з удоскона-
лення техніки, тренер і спортсмен повинні переко-
натися в тому, що це призведе до поліпшення резуль-
тативності. Тут важливо знати, що саме змінювати 
в техніці спортсмена і в якій мірі. Модель дозволяє 
це здійснити, прогнозуючи результативність. Потім 
комп'ютерною програмою обчислюється критерій 
ефективності змагальної діяльності, який досягаєть-
ся в разі реалізації запланованих змін в біомеханічній 
структурі техніки. 

Фундаментально новий підхід до математичного 
моделювання в сучасній спортивній науці представляє 
нейрокомп’ютинг. Нейрокомп’ютинг – це технологія 
створення систем обробки інформації (наприклад, не-
йронних мереж), які здатні генерувати методи, правила 
та алгоритми обробки у вигляді адаптивної відповіді 
в умовах функціонування в конкретному інформацій-

ному середовищі. Такий підхід не вимагає готових ал-
горитмів і правил обробки – система повинна «уміти» 
виробляти правила і модифікувати їх в процесі вирі-
шення конкретних завдань, тобто бути здатною «вчи-
тися». Навчання нейронної мережі засноване на тому, 
що ми знаємо, яким повинен бути вихідний сигнал. 
Дані за минулі періоди містять структурні залежності, 
виявивши які, можна визначити поведінку системи в 
майбутньому. У порівнянні з традиційними методами 
математичної статистики, нейромережеві технології 
дозволяють виявляти нелінійні закономірності в силь-
но зашумлених неоднорідних даних, забезпечують 
високу якість рішень як при великому числі вхідних 
параметрів, так і при відносно невеликих обсягах роз-
різнених даних. Найбільш перспективні завдання не-
йромережевого моделювання в спорті: прогнозування 
спортивного (рекордного) результату; відбір і селек-
ція (профілювання спортсменів); оцінка можливос-
тей спортсмена; оптимізація параметрів тренувальної 
програми. Дослідники у спортивній науці за допо-
могою нейронних мереж сподіваються моделювати 
вражаючі за своєю ефективністю процеси обробки ін-
формації, що властиві живим істотам. М.П. Шестаков 
навіть визначив новий прикладний науковий напря-
мок «біокіберогогіку» (спортивно-педагогічну біоме-
ханіку) [5], який пов'язаний з розробкою математич-
ної теорії навчання людини руховим діям на підґрунті 
застосування нейронних мереж.

Висновки:
Встановлено, що сучасні дослідження показників 1. 
спортивної техніки виконуються відеокомп'ютерними 
аналізаторами рухів спортсмена.
Підтверджено, що засобами практичного вирішен-2. 
ня завдань вдосконалення технічної майстерності 
спортсменів є різноманітні тренажерні пристосу-
вання.
Встановлено, що для аналізу і моделювання ру-3. 
хових дій в біомеханіці спорту, а також прогнозу-
вання способів вдосконалення спортивної техні-
ки (на підґрунті контролю як тренувальної, так і 
змагальної діяльності спортсмена) перспективним є 
використання нейрокомп’ютингу.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
аналізом біомеханічних моделей раціональної техніки 
рухових дій спортсменів.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Вплив вправ черлідингу на рівень фізичного здоров’я  
школярів 5-9-х класів

Бала Т.М.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Відображені показники фізичного 
здоров'я школярів 5-9-х класів за-
гальноосвітньої школи, а також їх 
зміни під впливом спеціально піді-
браних вправ черлідингу. Для ви-
значення рівня фізичного здоров'я 
використовувались індекси: Робін-
сона, Скібінського, Шаповаловой, 
Кетле 2 та Руф’є. В досліджені 
приймали участь 255 школярів 
10-15 років, з яких було складено 
п'ять експериментальних і п'ять 
контрольних груп. Дані первинних 
досліджень свідчать про серед-
ній рівень фізичного здоров'я до-
сліджуваного контингенту дітей. 
Встановлено, що включення в про-
цес фізичного виховання школярів 
експериментальних груп вправ 
черлідингу позитивно вплинуло на 
рівень їх фізичного здоров'я, який 
став відповідати вище середньо-
го рівня. Експериментально дове-
дено ефективність впливу вправ 
черлідингу на рівень фізичного 
здоров’я школярів середніх класів.

Бала Т.М. Влияние упражнений черли-
динга на уровень физического здоровья 
школьников 5-9-х классов. Отражены по-
казатели физического здоровья школьников 
5-9-х классов общеобразовательной школ, 
а также их изменения под влиянием специ-
ально подобранных упражнений черлидин-
га. Для определения уровня физического 
здоровья использовались индексы: Робин-
сона, Скибинского, Шаповаловой, Кетле 2 и 
Руфье. В исследовании принимало участие 
255 школьников 10-15 лет, из которых было 
составлено пять экспериментальных и пять 
контрольных групп. Данные первичных ис-
следований свидетельствуют о среднем 
уровне физического здоровья исследуе-
мого контингента детей. Установлено, что 
включение в процесс физического воспита-
ния школьников экспериментальных групп 
упражнений черлидинга положительно по-
влияло на уровень их физического здоро-
вья, который стал соответствовать выше 
среднего уровня. Экспериментально дока-
зана эффективность влияния упражнений 
черлидинга на уровень физического здоро-
вья школьников средних классов.

Bala T.M. The influence of cheerleading 
exercises on the schoolchildren’s 
physical health of 5-9th forms. Physical 
health indexes of schoolchildren in 5-9th 
forms comprehensive secondary school are 
given in this article, and also their changes 
under the influence of specially matched 
cheerleading exercises. Schoolchildren’s 
physical health level was determined 
by Robinson index, Skibinskiy index, 
Shapovalova index, Ketle index 2, Ruphie 
index. 255 schoolchildren aged 10-15 
years took part in investigation, from which 
it was made five experimental groups and 
five control groups. Information of primary 
researches testify about the middle level of 
physical health of the children investigation 
contingent. It is set that inclusion 
cheerleading exercises in the process of 
experimental groups schoolchildren physical 
education, positively influenced on a level 
them physical health, which became above 
average level. Efficiency of cheerleading 
exercises influence is experimentally well-
proven on schoolchildren Physical health in 
5-9th forms.

Ключові слова:
фізичне здоров’я, черлідинг, шко-
лярі середніх класів.

физическое здоровье, черлидинг, школьни-
ки средних классов.

physical health, cheerleading, 
schoolchildren of secondary school.

Вступ.1

В останні роки спостерігається стійка тенден-
ція погіршення стану здоров’я учнів загальноосвіт-
ніх шкіл. За даними досліджень  близько 76% учнів 
України мають відхилення у стані здоров’я . Однією з 
причин погіршення стану здоров’я спеціалісти вважа-
ють недостатню рухову активність дітей. Відомо, що 
важливу роль у зміцненні здоров’я відіграє фізична 
культура, але нажаль сучасні уроки на думку провід-
них спеціалістів є недостатньо ефективні і не компен-
сують в повному обсязі дефіцит рухової активності 
школярів. Таким чином, пошук нових шляхів щодо 
організації шкільного фізичного виховання є своєчас-
ним і актуальним.

Дослідження в галузі фізичного виховання свід-
чать про стійку тенденцію зниження рівня рухової 
активності учнів загальноосвітніх шкіл, яка, на думку 
І.В. Степанова, 2007; Н.В. Москаленко, 2007; І. В. Ба-
кіко, 2007; О.Ю. Кібальник, 2008; Р. В. Дмитрів, 2010 
та ін. може призвести до негативних наслідків щодо 
фізичного здоров’я дітей. Основною причиною даної 
тенденції автори вказують недостатню ефективність 
сучасних уроків з фізичної культури. Які є однома-
нітними, не завжди забезпечують можливість вибору 
форми занять та не достатньо стимулюють цікавість 
школярів до уроків з фізичної культури.

В останні роки ряд науковців значну увагу при-
діляють розробці нових підходів щодо організації та 
проведення занять з фізичного виховання (І. П. Мас-
ляк, 2007; В. П. Романюк, 2007; С. І. Марченко, 2008;  
У. С. Шевців, 2009; І. О. Кузьменко, 2010 та ін.). Вони 
© Бала Т.М., 2012

вивчали вплив різними засобами і методами на рівень 
розвитку окремих рухових здібностей, рівень фізич-
ної підготовленості та ін. в процесі уроків фізичної 
культури. Однак, всі ці дослідження не порушували 
питання впливу вправ черлідингу на фізичне здоров’я 
дітей середнього шкільного віку. Таким чином, ми 
пропонуємо включити у зміст шкільної програми з 
фізичного виховання такий вид спорту, як черлідинг, 
який, на нашу думку, може сприяти збільшенню рівня 
фізичного здоров’я школярів за рахунок його дина-
мічності, широкого спектру дії та привабливості.

Дослідження проводилось згідно зведеного плану 
НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2006 – 
2010 рр. міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту за напрямком 3.1 „Удосконалення процесу 
фізичного виховання учнів у навчальних закладах з 
проблеми № 3.1.4 ”Удосконалення процесу фізичного 
виховання учнів у навчальних закладах різного про-
філю” (№ державній реєстрації 0106U011983), та на 
2011 – 2016 рр. міністерства освіти, науки молоді та 
спорту України за напрямком 3. „Теоретико – методо-
логічні та технологічні основи фізичного виховання 
та спорту для всіх з проблеми № 3.1 ”Вдосконалення 
програмно-нормативних засад фізичного виховання в 
навчальних закладах”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є: визначити ступінь зміни 

рівня фізичного здоров'я школярів 5-9-х класів під 
впливом вправ черлідинга.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-
гальнення науково-методичної літератури, педагогіч-
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не тестування, педагогічний експеримент і методи 
математичної статистики.

Для визначення рівня фізичного здоров'я школярів 
5-9-х класів використовувалися індекси, запропонова-
ні С. Д. Поляковим і співавторами [6], а саме: індекси 
Руф’є (реакція серцево-судинної системи на стандарт-
не фізичне навантаження), Скібінського (характеризує 
функціональні можливості системи дихання), Робін-
сона (характеризує стан регуляції серцево-судинної 
системи), Шаповалової (характеризує розвиток сили, 
швидкості і швидкісної витривалості м'язів спини і 
черевного преса), та Кетле 2 (характеризує ступінь 
гармонійності фізичного розвитку і будови тіла).

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лися на базі загальноосвітньої школи № 119 м. Хар-
кова. В ньому приймало участь 255 школярів 5-9-х 
класів, з яких було складено п'ять експериментальних 
і п'ять контрольних груп. Всі діти, які брали участь в 
експерименті, були практично здорові і знаходилися 
під наглядом шкільного лікаря.

В ході експерименту школярі контрольних груп 
займалися лише за загальноприйнятою програмою 
для загальноосвітніх учбових закладів «Фізична куль-
тура. 5 – 9 класи», а навчальний процес з фізичного 
виховання школярів експериментальних груп було 
доповнено розробленим нами варіативним модулем 
«Черлідинг». Спеціально підібрані вправи черлідин-
гу складали зміст уроків модуля «Черлідинг», а також  
включались в підготовчу частину уроку інших видів 
варіативних модулей, в систему організованих перерв 
і давалися у вигляді домашніх завдань.

Результати дослідження. 
Аналіз результатів, які відображають ступінь гар-

монійності фізичного розвитку та будови тіла (індекс 
Кетле 2) у віковому аспекті показав, що як у хлопців, 
так і в дівчат результати вимірювання довжини тіла з 
віком збільшуються і ці відмінності в основному но-
сять достовірний характер (р<0,05 – 0,001). Виняток 
складають дані дівчат 9-х класів, де ростові показники 
нижче, ніж у дівчат 8-х, проте ці відмінності не досто-
вірні (р>0,05). Розглядаючи отримані дані в статевому 
аспекті, виявлено, що показники хлопців в основному 
вище, ніж результати дівчат. Виняток складають по-
казники школярів 6-х і 8-х класів, де спостерігається 
зворотна тенденція. При цьому вказані відмінності не 
носять достовірний характер (р>0,05), за винятком да-
них школярів 7-х класів експериментальної групи, де 
відмінності достовірні (р<0,01).

Аналіз отриманих результатів маси тіла у віково-
му аспекті  виявив, в основному, достовірне  збіль-
шення показників з віком (р<0,05 – 0,001). Виняток 
складають результати хлопців 6-го класу експеримен-
тальної групи, де показники маси тіла нижче, ніж у 
п'ятикласників, а також результати дівчат 8-9-х кла-
сів між якими не виявлено істотних  відмінностей 
(р>0,05). Дослідження отриманих результатів маси 
тіла в статевому аспекті не виявив значних відміннос-
тей між показниками хлопців і дівчат (р>0,05). Виня-
ток складають результати школярів 7-х класів контр-
ольної групи, де показники дівчат достовірно вище, 

ніж дані  хлопців (р<0,01).
Аналіз результатів, що відображають стан серцево-

судинної системи (індекс Робінсона),  у віковому ас-
пекті показав, що як у хлопців, так і у дівчат дослі-
джуваних груп в основному спостерігається незначне 
збільшення показників артеріального тиску (АТ) з ві-
ком. Виняток складають показники систолічного АТ  
дівчат 7-х класів, результати яких нижче, ніж дівчат 
5-х, 6-х класів, а також показники діастолічного АТ 
школярів 5-х класів, які є вищими, ніж у школярів 6-7-
х класів. При цьому, слід зазначити, що у хлопців в 
основному спостерігається достовірний характер від-
мінностей  (р<0,05 – 0,001), а у дівчат, як правило,  не 
достовірний (р>0,05). Аналізуючи отримані дані АТ у 
статевому аспекті, виявлена відсутність достовірних 
відмінностей в показниках хлопців і дівчат  (р>0,05) 
із загальною тенденцією до превалювання результа-
тів хлопців над показниками дівчат, за винятком да-
них систолічного АТ школярів  6-го класу контрольної 
групи, де результати дівчат достовірно вище за показ-
ники хлопців (р<0,05).

При порівнянні отриманих результатів частоти 
серцевих скорочень (ЧСС) у віковому аспекті вияв-
лено в основному відсутність достовірних відміннос-
тей в показниках (р>0,05) із загальною тенденцією до 
зниження ЧСС з віком, як у хлопців, так і у дівчат.  
Виняток складають показники дівчат 5-х класів і ді-
вчат 6-го класу контрольної групи дані яких достовір-
но вище, ніж у школярок  9-х класів, а також резуль-
тати хлопців 5-го класу контрольної групи, дані яких 
достовірно вище, ніж у школярів 6-7-го і 9-го класів 
(р<0,01– 0,001).

При дослідженні даних ЧСС за гендерною озна-
кою не виявлено  істотних відмінностей в показниках 
хлопців і дівчат (р>0,05), за винятком результатів шко-
лярів 6-х класів контрольної групи, де спостерігається 
достовірне превалювання результатів дівчат над по-
казниками хлопців (р<0,05).

Досліджуючи отримані результати функціональ-
них можливостей системи дихання і стійкості орга-
нізму до гіпоксичних явищ (індекс Скибінського)  у 
віковому аспекті виявлено, що показники життєвої 
ємкості легень (ЖЄЛ) з віком збільшуються і ці від-
мінності, в основному достовірні (р<0,01 – 0,001). 
Виняток складають показники школярів 8-9-х класів, 
а також дані дівчат 5-6-х класів контрольних груп і 
школярок 6-7-х класів експериментальних груп, де 
відмінності в показниках не достовірні  (р>0,05).

Розглядаючи результати ЖЄЛ в статевому аспекті 
виявлено достовірне превалювання результатів хлоп-
ців над показниками дівчат (р<0,05 – 0,001), за винят-
ком даних досліджуваних 5-х класів, де відмінності не 
достовірні (р>0,05).

Аналіз показників, що відображають стійкість ор-
ганізму до гіпоксичних явищ  (проба Штанге) у віко-
вому аспекті виявив, в основному, достовірне  збіль-
шення результатів з віком (р<0,05 – 0,001). Виняток 
складають показники дівчат 6-х класів результати 
яких нижче, ніж у дівчат 5-х класів, а також дані ді-
вчат 9-го класу експериментальної групи, показники 
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яких нижче, ніж у школярок 8-го класу, проте ці від-
мінності не достовірні (р>0,05). Порівнюючи вищез-
гадані результати в статевому аспекті виявлено пре-
валювання результатів хлопців над даними дівчат, і ці 
відмінності в основному носять достовірний характер 
(р<0,05; 0,001).

Аналізуючи отримані результати по індексу Шапо-
валової у віковому аспекті виявлено достовірне збіль-
шення результатів з віком (р<0,05 – 0,001). Виняток 
становлять дані хлопців контрольної групи і дівчат 
обох груп 7-8-х класів, а також показники школярок 
6-7-х класів, де відмінності в результатах не достовір-
ні (р>0,05).

При вивченні цих показників у статевому аспекті, 
виявлено достовірне превалювання результатів хлоп-
ців над показниками дівчат (р<0,01 – 0,001). Виняток 
складають дані школярів 6-го класу контрольної гру-
пи, де відмінності між показниками носять не досто-
вірний характер (р>0,05).

При дослідженні отриманих показників, що відо-
бражають ступінь реакції серцево – судинної системи 
на стандартне фізичне навантаження (індекс Руф’є) у 
віковому аспекті, виявлено, що зміна результатів з ві-
ком має різноспрямований не системний характер. 

Аналізуючи отримані результати за гендерною 
ознакою  виявлена в основному не достовірна від-
мінність між показниками хлопців і дівчат всіх дослі-
джуваних груп (р>0,05). Виняток складають результа-
ти ЧСС за 15 сек у спокої досліджуваних 5-го класу 
контрольної групи, а також дані пульсу за останні 15 
сек першої хвилини відновлення школярів  6-го і 8-го 
класів експериментальних груп, де відмінності носять 
достовірний характер (р<0,01 – 0,001).

Визначаючи рівень фізичного здоров'я школярів 
10-15 років за показниками індексів Робінсона, Руф’є, 
Скибінського, Кетле 2 і Шаповалової  нами встанов-
лено середній рівень фізичного здоров'я школярів всіх 
досліджуваних груп, за винятком хлопців 7-8-х класів, 
в яких рівень фізичного здоров'я вище за середній. 

Розглядаючи дані, отримані після експерименту, 
(мал. 1)  виявлено, що всі показники, які відобража-
ють рівень фізичного здоров'я  покращались  у шко-
лярів експериментальних груп різного віку, однак не 
завжди достовірно. Достовірна зміна спостерігаєть-
ся в показниках довжини тіла хлопців 5-6-х; 8-9-х 
класів і дівчат 5-7-х і 9-го класів; маси тіла хлопців 
8-го класу; ЖЄЛ хлопців 9-го класу і дівчат  6-го і 
8-го класів;  проба Штанге хлопців 9-го класу і дівчат 
6-7-х і 9-го класів; час відновлення організму після 
дозованого навантаження школярів 5-9-х класів; під-
йому тулуба в сід хлопців 5-8-х і дівчат 6-8-х класів 
(р< 0,05 – 0,001). 

Аналіз повторних даних у віковому і статевому 
аспектах не виявив істотних змін у порівнянні з по-
чатковими даними. 

По закінченню часу експерименту у школярів 
контрольних груп також відбулися зміни в рівні фі-
зичного здоров'я (мал. 2), але вони не істотні і, як 

правило, носять не достовірний характер. Виняток 
становлять показники довжини тіла, де спостерігаєть-
ся достовірне збільшення показників  хлопців 5-6-х і 
8-9-х класів (р< 0,01 – 0,001).

Визначаючи рівень фізичного здоров'я школярів 
10-15 років після експерименту, виявлено, що у шко-
лярів експериментальних груп показники рівня фізич-
ного здоров'я підвищилися з середнього рівня до вище 
за середній. Виняток складають показники дівчат 5-го 
і хлопців 7-8-х класів, де, не зважаючи на покращення 
результатів, оцінний рівень фізичного здоров'я зали-
шився незмінним. Найістотніше покращали показни-
ки рівня фізичного здоров'я хлопців 5-го, дівчат 7-го і 
школярів 9-го класів.

Таким чином, проведені дослідження свідчать про 
позитивний вплив запропонованих нами вправ черлі-
дингу на рівень фізичного здоров'я школярів середніх 
класів, що дає можливість рекомендувати вчителям 
фізичної культури включати в навчальний процес з 
фізичного виховання школярів середніх класів, роз-
роблені нами вправи черлідингу. 

Висновки.
На підставі проведених нами досліджень можна 

зробити наступні висновки:
1. Дані первинних досліджень свідчать про середній 

рівень фізичного здоров'я школярів 5-9-х класів, 
за винятком хлопців 7-8-х класів, в яких рівень 
фізичного здоров’я вище за середній.

  У статевому та віковому аспектах виявлено пре-
валювання результатів хлопців над показника-
ми дівчат, які з віком в основному достовірно 
збільшуються.

2. Включення в процес фізичного виховання 
школярів 5-9-х класів експериментальних груп 
вправ черлідингу позитивно вплинуло на рівень 
їх фізичного здоров'я, який став відповідати вище 
за середній рівень. Виняток складають показники  
дівчат 5-го та хлопців 7-8-х класів, де покращен-
ня показників не відобразилось на оцінці рівня 
фізичного здоров’я.

 Показники рівня фізичного здоров'я школярів 
контрольних груп після експерименту не зазнали 
істотних змін.

3. Аналіз результатів повторних досліджень у віковому 
та статевому аспектах не виявив істотних змін, в 
порівнянні з початковими даними.

4. Проведені дослідження свідчать про позитивний 
вплив запропонованих нами вправ черлідингу на 
рівень фізичного здоров'я школярів 5-9-х класів, що 
дає можливість рекомендувати вчителям фізичної 
культури включати в навчальний процес з фізичного 
виховання школярів середніх класів розроблені 
нами вправи черлідингу.  
Перспективи подальших досліджень можуть здій-

снюватися шляхом визначення ступеня впливу занять 
черлідингом на рухову підготовленість школярів се-
редніх класів.
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Мал. 2.  Показники фізичного здоров’я школярів контрольних груп до та після експерименту
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Мал. 1.  Показники фізичного здоров’я школярів експериментальних груп до та після експерименту
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Структура уроків фізичної культури  

в загальноосвітніх навчальних закладах
Васьков Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Серед дидактичних проблем ор-
ганізації уроків фізичної культури 
в загальноосвітніх навчальних 
закладах виділяється проблема 
вибору оптимальної структури 
навчального заняття. Розгляда-
ються теоретичні питання визна-
чення самого поняття „структура 
уроку”, досліджуються питання 
включення в структуру уроку від-
повідних етапів, компонентів та 
елементів, наводяться власні ви-
значення цих понять. Доведено, 
що на вибір структури уроку фі-
зичної культури оказують вплив 
види і типи уроків, а також вік 
учнів і ступінь навчання.

Васьков Ю.В. Структура уроков физи-
ческой культуры в общеобразователь-
ных учебных заведениях. Среди дидак-
тических проблем организации уроков 
физической культуры в общеобразова-
тельных учебных заведениях выделяется 
проблема выбора оптимальной структу-
ры учебного занятия. Рассматриваются 
теоретические вопросы самого понятия 
«структура урока», исследуются вопросы 
включения в структуру урока соответству-
ющих этапов, компонентов и элементов, 
приводятся авторские определения этих 
понятий. Доказано, что на выбор структу-
ры урока физической культуры оказывают 
влияние виды и типы уроков, а также воз-
раст учащихся и ступень обучения.

Vaskov Y.V. Structure of lessons of 
physical culture in general educational 
establishments. Among the didactic 
problems of organization of lessons of 
physical culture the problem of choice of 
optimum structure of lesson is selected in 
general educational establishments. The 
theoretical questions of concept «Structure 
of lesson» are examined in the article, the 
questions of plugging in the structure of lesson 
of the proper stages are probed, components 
and elements, author determinations over of 
these concepts are brought. It is well-proven 
that at choice structure of lesson of physical 
culture kinds and types of lessons have 
influence, and types of lessons, and also age 
of student and teaching stage. 

Ключові слова:
структура, структура уроку, 
урок фізичної культури, види і 
типи уроків, етапи, компоненти 
й елементи уроку.

структура, структура урока, урок фи-
зической культуры, виды и типы уроков, 
этапы, компоненты и элементы урока.

structure, structure of lesson, lesson of 
physical culture, kinds and types of lessons, 
stages, components and elements of lesson.

Вступ.1

Проблема визначення типології і структури уроків 
має принципове значення в теорії і практиці сучасного 
уроку, оскільки значною мірою визначає ефективність 
навчання та його результати. Особливо гостро ця 
проблема стоїть в дидактиці шкільної фізичної 
культури. Це пов’язано з тим, що на відміну від пошуків 
науковців по іншим навчальним предметам, в теорії і 
методиці фізичного виховання ці проблеми майже не 
піднімаються і не досліджуються. З ґрунтовних робіт 
останніх років ми можемо виділити дослідження 
Б.М.Шияна [13], Н.В.Москаленко [6], Ю.В.Васькова 
[3]. Немає чіткого розподілу уроків на види і типи, 
не визначені складові макро і мікроструктури уроків, 
відсутні теоретично обґрунтовані визначення понять 
компоненти та елементи уроків фізичної культури.

Зазначене вище і обумовило тему нашого 
дослідження, яке проводилось за планом НДР 
Харківської державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в аналізі підходів 

різних науковців до теоретичного обґрунтування 
типології уроків як в загально дидактичному аспекті, 
так і стосовно навчального предмета „Фізична 
культура”. До основних завдань дослідження входить 
обґрунтування  провідних понять дидактики фізичної 
культури: структура уроку, дидактичні етапи уроку, 
компоненти та елементи уроку тощо.

Результати дослідження. 
В словнику іншомовних слів [9] поняття 

„структура” визначається як взаємо розташуван-
ня і зв’язок складових частин чого-небудь, будова. 
Більш широке тлумачення наводиться в „Советском 
энциклопедическом словаре» [10]: -будова, розташу-
вання, порядок. Сукупність стійких зв’язків об’єкту, 
які забезпечують його цілісність і тотожність самому 
© Васьков Ю.В., 2012

собі, тобто збереження основних властивостей під 
час різних зовнішніх і внутрішніх змінах. В.І.Бондар 
[2] розглядає структуру процесу навчання як упоряд-
ковану сукупність взаємодіючих компонентів. І далі 
додає, що загальна структура процесу навчання пе-
реноситься на структуру будь-якого конкретного на-
вчального заняття. До основних компонентів процесу 
навчання (як дидактичних одиниць) він відносить: 
цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовний, 
операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, 
оцінно-результативний. Викликає сумнів включення 
до дидактичних одиниць стимулюючо-мотиваційного 
компонента. Ю.К.Бабанський [1] структуру уроку ви-
значає як сукупність його елементів, що забезпечує 
цілісність уроку і збереження основних напрямків 
при різних варіантах. И.П.Подласий [8] розглядає 
структуру уроку як його внутрішню будову, послі-
довність окремих етапів. Власний варіант визначення 
цього поняття наводить В.І.Бондар [2]: „Структура 
уроку – співвідношення компонентів уроку в їхній 
певній, залежній від типу уроку, послідовності, чим 
забезпечується цілісність відповідних процесів: за-
своєння знань, формування умінь і навичок, застосу-
вання знань, умінь і навичок, узагальнення та систе-
матизація знань тощо. Фахівець в галузі дидактики 
П.Г.Москаленко [7] відмічає, що під структурою у 
загальнонауковому визначенні розуміють інваріант 
схеми функціональних зв’язків і логічних відношень 
між елементами (компонентами) будь-якої системи. І 
в якості дидактичних одиниць (елементів уроку) він 
пропонує виділити дидактичні етапи уроку як макро-
структуру. Дидактичний етап являє собою логічно 
завершений процесуальний відрізок уроку, що ха-
рактеризується конкретним дидактичним завданням, 
фрагментом змісту освіти, певними методами навчан-
ня, формами організації навчальної діяльності учнів і 
конкретним реальним результатом (рис. 1).Ці елемен-
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ти уявляють собою мікроструктуру кожного дидак-
тичного етапу.

Аналіз наведених визначень поняття „структура 
уроку” свідчить про відсутність єдиного підходу ви-
рішення цієї проблеми. Автори використовують різні 
структурні складові уроку: етапи, елементи, компо-
ненти тощо. Але достатньо ґрунтовно ці проблеми ще 
не вирішені. І, якщо по інших навчальних предметах 
теоретичні дослідження цієї проблеми проводяться, 
то в теорії уроку фізичної культури спостерігається 
певний застій.

Уперше в спеціальній літературі, присвяченій те-
орії уроку фізичної культури, Н.Н.Єфремов [4] зро-
бив спробу навести визначення поняття «структура 
уроку». Під структурою уроку він розумів взаємне 
розташування і співвідношення складових частин за-
няття (вступної, підготовчої, основної та заключної). 
За визначенням К.Н.Кузьміної [5], структура уро-
ку – це кількість його частин, їх призначення і зміст, 
послідовність і тривалість кожної з цих частин. Як і 
К.А.Кузьміна, за структуру уроку, що складається з 
трьох частин, виступало ще багато фахівців у 50-60 
роках XX століття, але більшість із них тільки вказу-
вали на послідовність і функції кожної частини. Так 
автори навчального посібника „Теорія і методика фі-
зичного виховання [11] вказують, що взаємопов’язане 
і послідовне розташування в часі всіх елементів зміс-
ту заняття прийнято називати структурою уроку. В 
уроці фізичної культури вони виділяють три частини 
(підготовчу, основну і заключну). Такий розподіл вони 
пояснюють певними фізіологічними, психологічними 
й педагогічними закономірностями. На фактори, що 
оказують вплив на вибір структури уроку фізичної 
культури вказує Б.М.Шиян  [13], який підкреслює, 
що основою для проектування є біологічні закономір-
ності функціювання організму, що визначають його 
працездатність. Існують чотири зони працездатнос-
ті: зона передстартового стану, зона впрацьовування, 
зона відносної стабілізації і зона тимчасової втрати 
працездатності. Це зумовлює і відповідну логіку роз-
гортання навчального процесу, яка передбачає:

послідовне залучення учнів до навчально-• 
пізнавальної діяльності; 
поступове досягнення необхідного рівня фізичної і • 
психологічної працездатності;
розв’язання передбачених освітніх, оздоровчих і ви-• 
ховних завдань;
забезпечення оптимального стану організму після • 
навантаження, який сприяв би успішній наступній 
діяльності учнів.

 Згідно з цією логікою на підготовчу частину при-
падає перші дві зони працездатності, на основну – 
фаза вирішення передбачених основних завдань, на 
заключну – приведення організму учнів у стан віднос-
ного спокою. 

Основним висновком аналізу досліджень різних 
авторів є те, що від обґрунтованості вибору структу-
ри уроку залежить його якість. У зв’язку з цим дуже 
слушне зауваження зробив А.Н.Хан [12]: «Трудність 
правильної побудови уроку, як свідчить практика, 
обумовлена тим, що в навчальних і методичних посіб-

никах, при наявності ретельно описаних «примірних 
уроків», відсутні рекомендації побудови уроку того чи 
іншого типу залежно від віку учнів, місця уроку в ре-
жимі навчального дня та інших факторів». Структуру 
уроку він визначає як зовнішню і внутрішню його бу-
дову, яка характеризує співвідношення частин, послі-
довність і співвідношення елементів і взаємозв’язок 
компонентів навчання та виховання. Основні струк-
турні одиниці уроку фізичної культури він наводить в 
таблиці 1, яку пропонуємо нижче.

Вивчаючи співвідношення частин уроку в часі, 
А.Н. Хан вказує на два фактори, що впливають на три-
валість кожної частини: вік учнів і тип уроку в межах 
однієї вікової групи (одного класу). Додамо, що на ви-
бір структури уроку оказує вплив не тільки тип уроку 
а і його вид, що ми розглянемо нижче. Аргументує 
цей висновок А.Н.Хан [12]  показниками власного до-
слідження  (див. таблицю 2).

Показники зазначені в таблиці дозволяють відо-
бразити їх на графіку (рис 2), де наочно представлені 
співвідношення часу на кожну частину уроку з 1 по 
10 клас.

На графіку чітко відбивається тенденція зменшен-
ня часу на підготовчу і заключну частини з 1 по 10 
клас, і, навпаки, збільшення часу на основну частину. 
Така тенденція викликана рядом факторів дидактич-
ного, психологічного і фізіологічного аспектів.

У молодших класах формується „школа” рухів 
і вчителю необхідно ретельно пояснювати  кожну 
вправу в підготовчій частині, більше уваги звернути 
на психологічну підготовку, що сприяє підвищенню 
мотивації до виучуваного, а також фізіологічну підго-
товку організму до виконання різноманітних рухових 
дій. У заключній частині більше часу в початкових 
класах витрачається на приведення організму учнів у 
стан відносного покою, підбиття підсумків уроку, ор-
ганізованого завершення уроку тощо.

У середніх і старших класах підготовча частина  за 
часом зменшується. Це пов’язано з тим, що діти вже 
знайомі з загальнорозвивальними, підготовчими та 
спеціальними вправами і на їх пояснення витрачаєть-
ся менше часу. Організація діяльності учнів здійсню-
ється на більш високому рівні (чітко і швидко), що дає 
можливість більше часу відвести на основну частину 
для вивчення основних вправ.

Свої особливості має структура уроків різних видів 
і типів. Часові показники кожної частини змінюються 
при проведенні вступних уроків, уроків вивчення но-
вого матеріалу, уроків повторення та закріплення ви-
вченого, змішаних уроків, контрольних уроків тощо. 
Безумовно, відрізняється структура уроків гімнастики 
і лижної підготовки, спортивних ігор і плавання тощо. 
Але виявлення закономірностей цих змін потребує 
окремого дослідження.

Кожна частина уроку складається з різних  еле-
ментів, які характеризують певну діяльність учителя 
та учнів у різні моменти процесу навчання на уроці. 
До таких елементів ми відносимо: організаційний 
момент (шикування, визначення стану здоров’я учнів 
тощо), актуалізацію попередніх знань, повідомлення 
конкретних завдань, пояснення навчального матеріа-
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Таблиця 1
Частини Елементи Компоненти

Підготовча Мобілізація уваги Конкретні завдання
Підготовка організму Навчальний матеріал

Основна

Вивчення нового Методи навчання
Повторення Способи управління
Облік і оцінка Способи розташування
Підготовка та прибирання снарядів Порядок роботи

Заключна Зниження навантаження Дозування навантаження
Підсумки і завдання додому Інші компоненти

Таблиця 2
Співвідношення часу на кожну частину уроку фізичної культури та їх залежності від віку учнів (класу)

Клас n Тривалість частин уроку (хв., сек., х + 6)
підготовча основна заключна

1 47 13,20+2,40 19,55+6,14 11,45+2,21
2 52 13,41+1,55 20,06+5,05 11,13+1,14
3 57 11,10+2,16 22,45+4,51 10,55+2,07

4 58 11,33+2,31 22,47+6,15 8,40+3,15
5 46 10,00+3,53 28,55+8,10 6,05+2,11
6 49 9,40+3,18 29,40+9,13 5,40+2,21
7 53 9,33+2,44 31,16+9,01 4,11+1,55
8 57 8,25+4,01 31,58+9,17 4,37+3,16
9 47 7,33+3,10 33,06+8,15 4,21+3,00
10 46 8,18+3,46 32,27+8,05 4,15+3,31

Рис 1. Елементний  склад і структура дидактичного етапу   

ЗО    

МН    

РР    ДЗ  ФОНД    

5  

-5  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Класи  

підготовча частина 

основна  частина 

заключна частина  

Хв. 
45 

35 

25

15  

Рис. 2. Графік співвідношення часу на кожну частину уроку
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лу, виконання конкретного завдання, корекція діяль-
ності учнів, повторення навчальних вправ, оцінюван-
ня навчальних досягнень, підведення підсумків уроку, 
пояснення домашнього завдання.

Під «компонентом» уроку розуміється певна 
структурна одиниця навчально-виховного проце-
су. Компонент уроку – це те, з чого складається той 
чи інший дидактичний етап уроку, тобто кожен етап 
складається з певних компонентів. І в якості основних 
компонентів уроку виділяються: конкретні завдання, 
зміст навчального матеріалу, методи навчання, органі-
заційні форми діяльності учнів, оцінювання навчаль-
них досягнень учнів та ін. 

Орієнтуючись на загальнодидактичні підходи, ми 
можемо визначити, що структура уроку фізичної куль-
тури являє собою дидактично, психологічно й фізіо-
логічно обумовлений функціональний взаємозв’язок 
основних компонентів та елементів, їх цілеспрямо-
вану упорядкованість і взаємодію. Мається на увазі 
наявність макроструктури уроку (підготовча, основна 
і заключна частини) і мікроструктури кожної части-
ни, яка має свій елементний склад і конкретні функції 
кожного елемента й компонента. Особливістю уроків 
фізичної культури є те, що основна частина в свою 
чергу також поділяється на два-три етапи в залежнос-
ті від кількості дидактичних завдань. Так в сьомому 
класі на уроці легкої атлетики, який має змішаний 
тип, в основній частині в якості дидактичних завдань 
можуть бути: повторення техніки вибігання з низького 
старту; вивчення техніки метання малого м’ячика піс-
ля розбігу в 4 кроки; формування витривалості під час 

бігу на 800 м у рівномірному темпі. Для вирішення 
зазначених дидактичних завдань застосовується від-
повідний зміст навчального матеріалу, методи, органі-
заційні форми і засоби навчання, різноманітні засоби 
оцінювання  навчальних досягнень учнів.

Кожен дидактичний етап має логічно передувати 
наступному і витікати з попереднього. Вирішуючи 
свої специфічні завдання, кожен етап повинен слу-
жити ефективному вирішенню цілей і завдань усього 
уроку. Структура уроку повинна не тільки відбивати 
зовнішні прояви організації сумісної діяльності вчите-
ля та учнів, але і відображати головним чином сутність 
внутрішніх процесів навчальної діяльності учнів.

Висновки.
Дослідження зазначеної проблеми доводить, що 

питанням визначення структури уроків фізичної куль-
тури в загальноосвітніх навчальних закладах приділе-
но недостатньо уваги з боку фахівців в галузі теорії 
і методики фізичного виховання. Результати прове-
деного аналізу зазначеної проблеми свідчать, що на 
структуру уроку оказують вплив види і типи уроків, 
вік учнів й ступінь навчання (початкова, основна і 
старша школа). До основних структурних складових 
уроку необхідно віднести: дидактичні етапи, компо-
ненти та елементи навчального процесу.

Перспективи подальших досліджень передбача-
ють науково-теоретичне обґрунтування таких осно-
вних понять, як: види і типи уроків фізичної культури, 
структура навчання, структура уроку, етапи, компо-
ненти та елементи уроку фізичної культури.
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Изменение соотношения «доза-эффект» воздействия  

в результате применения комплекса средств, направленных  
на стимуляцию работоспособности квалифицированных гребцов

Виноградов В.Е.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Показаны новые возможности уве-
личения специальной выносливости 
спортсменов в академической гребле. 
Они основаны на стимуляции орга-
низма спортсменов в ударном микро-
цикле за 22-24 часа до тренировоч-
ных занятий с большими нагрузками. 
Установлено, что применение допол-
нительных стимулирующих средств 
увеличивает глубину воздействия на-
грузки на организм, повышает работо-
способность спортсменов в течение 
первого-третьего занятия с большой 
нагрузкой. Это показано по увеличе-
нию тренировочного импульса, пока-
зателя «доза-эффект» воздействия, 
а также по повышению эргометри-
ческой мощности работы в ответ на 
стандартные физические нагрузки. 
Комплексное применение стимули-
рующих воздействий увеличило тре-
нировочный эффект одного занятия и 
кумулятивный эффект серии занятий 
в ударном микроцикле.

Виноградов В.Є. Зміна співвідношення 
«доза-ефект» впливу в результаті за-
стосування комплексу засобів, спрямо-
ваних на стимуляцію працездатності 
кваліфікованих веслярів. Показані 
нові можливості збільшення спеціальної 
витривалості спортсменів в академічному 
веслуванні. Вони засновані на стимуляції 
організму спортсменів в ударному мікроциклі 
за 22-24 години до тренувальних занять з 
великими навантаженнями. Встановлено, 
що застосування додаткових стимулюючих 
засобів збільшує глибину впливу наванта-
ження на організм, збільшує працездатність 
спортсменів протягом першого-третього за-
няття з великим навантаженням. Це показа-
но по збільшенню тренувального імпульсу, 
показника «доза-ефект» впливу, а також по 
підвищенню ергометричної потужності робо-
ти у відповідь на стандартні фізичні наванта-
ження. Комплексне застосування стимулюю-
чих впливів збільшило тренувальний ефект 
одного заняття і кумулятивний ефект серії 
занять в ударному мікроциклі.

Vinogradov V.Ye. Ratio changes 
between ”dose-effect” of working 
capacity by stimulation influences 
means for qualified athletes in 
rowing. New possibilities of special 
athlete´s endurance increase in 
rowing are represented in the 
article. It founded on athlete´s 
organism stimulation in 22-24 hours 
before load in hard load training 
microcicle. Use of subsidiary means 
are increase the load influence and 
raise  working capacity in 1-3 large 
load training after. It is shown by 
growth of training impulse, index 
of “dose-effect” influences and by 
ergomethric force rise in replay of 
standard physical load. Complex 
of stimulation influences means 
application increase the training 
effect and cumulative effects in it 
series during hard load training 
microcicle.

Ключевые слова:
средства стимуляции работос-
пособности, большая нагрузка, 
ударный микроцикл.

засоби стимуляції працездатності, велике 
навантаження, ударний мікроцикл.

working capacity stimulation means, 
hard load microcicle.

Введение.1

В настоящее время в системе подготовки спортсме-
нов в олимпийском спорте показано, что актуальным 
направлением совершенствования  системы спортив-
ной подготовки является расширенное применение 
нетрадиционных средств подготовки, позволяющих 
полнее раскрыть функциональные резервы организма 
спортсменов [4]. 

Проведение исследований в этом направлении по-
зволяет подойти к решению проблемы, которая возник-
ла в системе подготовки спортсменов высокого класса. 
Большой объем тренировочной работы, в основе кото-
рого лежит строго детерминированный набор средств и 
методов спортивной подготовки в течение времени вы-
зывает эффект приспособления и перестает быть сти-
мулирующим [6]. Это снижает адаптационные возмож-
ности организма в ответ на стандартные физические 
нагрузки, особенно в процессе развития специальной 
выносливости [3]. Наиболее отчетливо это появляется 
в циклических видах спорта, где в процессе специаль-
ной подготовки имеются существенные ограничения в 
выборе упражнений [2]. 

Существуют концептуальные положения, кото-
рые позволяют подойти к решению этого вопроса. 
Они связаны с применением дополнительных воз-
действий, обеспечивающих стимуляционный эффект, 
и как следствие, увеличивающих тренировочный эф-
фект традиционной системы средств [1]. Показана 
возможность их целевого использования в различных 
условиях спортивной подготовки: в процессе пред-
стартовой подготовки, непосредственно в процессе 
© Виноградов В.Е., 2012

соревновательной деятельности, в восстановительном 
периоде между тренировочными занятиями или стар-
тами, в том числе, в видах спорта с проявлением вы-
носливости [1,3,4]. Проведенные исследования дали 
основания для совершенствования представленного 
методического подхода. В основе процесса совершен-
ствования лежит комплексное, увязанное с большими 
нагрузками, применение стимуляционных воздей-
ствий в системе ударного микроцикла спортсменов в 
циклических видах спорта. Это позволит стимулиро-
вать более высокий тренировочный эффект в занятии 
и кумулятивный эффект серии занятий с большими 
нагрузками, при условии использования стандартных, 
апробированных ранее и показавших свою эффектив-
ность программ занятий [5].

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой согласно свод-
ного плана НИР в сфере физической культуры и спор-
та по теме  «Периодизация годичной и многолетней 
подготовки спортсменов», тема 2.1., № госрегистрации 
0111U001720.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: проверить эффективность ком-

плексного применения стимулирующих воздействий 
и тренировочных занятий с большими нагрузками в 
ударном микроцикле подготовки квалифицированных 
спортсменов в академической гребле.   

Методика и организация исследований. Исследо-
вания были проведены в лабораторных условиях на 
базе ГНИИФКиС в специально-подготовительном 
этапе подготовительного периода годичного цикла  



22

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

подготовки, в процессе направленного развития ба-
зовых компонентов выносливости, в том числе мощ-
ности аэробного энергообеспечения. В исследовании 
приняли участие 9 гребцов – членов сборной команды 
Украины. Использовался гребной эргометр Concept 
II и телеметрический анализатор частоты сердеч-
ных сокращений TP 300 Pulse Meter (Polar Electro). 
Спортсмены дважды выполнили программу ударного 
микроцикла, направленного на развитие специаль-
ной выносливости гребцов. В первой части экспери-
мента (контрольный ударный микроцикл) спортсме-
ны выполнили указанную программу тренировки 
без использования  специальных внетренировочных 
средств. Во второй части эксперимента (эксперимен-
тальный ударный микроцикл) спортсмены использо-
вали специальные внетренировочные средства. 

Специальные комплексы внетренировочных воздей-
ствий были применены за 22-24 часа до тренировочного 
занятия  с большой нагрузкой. Всего, в течение ударного 
микроцикла было выполнено три тренировочных за-
нятия с большой нагрузкой, направленной на развитие 
специальной выносливости гребцов. Занятия проведены 
во второй, пятый и восьмой день микроцикла.

Измерения были проведены в стандартных специ-
ально организованных условиях в процессе тренировоч-
ного занятия. В первой части тренировочного занятия 
спортсмены выполняли специальную работу на гребном 
эргометре «Concept II». Была выполнена 6-ти минутная 
работа, которая моделировала (по раскладке сил) сорев-
новательную деятельность в академической гребле.  

В процессе исследований анализировалась реак-
ция кардиореспираторной системы. Изменения реак-
ции в процессе выполнения контрольных и экспери-
ментальных заданий были оценены по показателям 
тренировочного импульса – интегрального показа-
теля степени напряженности тренировочной работы 
[5]. Этот показатель является интегральной характе-
ристикой мощности, кинетики, устойчивости кардио-
респираторной системы и определяет соотношение 
«доза-эффект» нагрузки. Тренировочный импульс 
определяется на основе учета времени тренировки и 
данных об уровне ЧСС во время физической актив-
ности, когда ЧСС достигает устойчивого состояния. 
Тренировочный импульс равен продолжительности 
тренировочной нагрузки, умноженной на коэффици-
ент физической нагрузки: тренировочный импульс 
(условные единицы) = продолжительность трениро-
вочной нагрузки (мин) х (среднее ЧСС работы – ЧСС 
покоя) / (ЧСС макс – ЧСС покоя). 

Содержание комплекса внетренировочных воз-
действий. В основе комплекса внетренировочных 
воздействий представлены специальные упражнения, 
которые стимулируют чувствительность реакций КРС 
к гиперкапническому стимулу. При их использовании 
создаются предпосылки для увеличения мобилизаци-
онных возможностей организма [1]. 

Комплекс упражнений для мобилизации  функцио-
нальных возможностей.

Упражнения с партнером в исходном положении 
спортсмена лежа на животе.

Позиция 1. И.п.- руки вверх. Партнер приподни-

мает спортсмена за руки. Спортсмен усилием мышц 
передней поверхности туловища опускает руки, пре-
одолевая сопротивление партнера.

Позиция  2. И.п. – руки вдоль туловища. Партнер 
приподнимает руки назад – вверх. Спортсмен усили-
ем мышц рук и грудных опускает руки в и.п., преодо-
левая сопротивление партнера.

Позиция 3. И.п. – руки за голову. Спортсмен проги-
бается назад усилием мышц спины. Партнер оказы-
вает сопротивление в конечной фазе движения.

Позиция 4. И.п. – руки под лоб, в замок, локти в 
стороны, ноги выпрямлены. Движение правой голе-
нью к ягодице, преодолевая сопротивление партнера, 
в том же и.п. выполняется движение другой ногой, 
аналогично.

Упражнения с партнером в исходном положении 
спортсмена лежа на спине.

Позиция 1. И.п. – правая нога согнута в коленом 
суставе, лежит на полу. Партнер фиксирует сто-
пу правой ноги и придерживает колено правой ноги. 
Движение коленом правой ноги внутрь, преодолевая 
сопротивление партнера. Другой ногой выполнить 
движение в другую сторону.

Позиция 2. И.п. – правая нога выпрямлена (пер-
пендикулярно полу). Партнер поддерживает правой  
рукой пятку, левой  фиксирует колено. Спортсмен 
усилием мышц задней поверхности бедра опускает  
ногу до горизонтального положения, преодолевая со-
противление партнера. Аналогично другой ногой.

Позиция 3. И.п. – руки и подбородок прижаты к гру-
ди, ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах 
под прямым углом. Партнер толчками пытается вы-
прямить ноги, спортсмен оказывает сопротивление. 

Позиция 4. И.п. – руки и подбородок прижаты к 
груди, туловище приподнято, ноги согнуты в коленях, 
стопы на полу. Партнер толчками в плечи пытается 
разогнуть туловище, спортсмен оказывает сопро-
тивление.

Позиция 5. И.п. – подбородок приподнят, наклон 
головы вправо, партнер поддерживает голову двумя 
руками. Движение головой к левому плечу, преодоле-
вая сопротивление партнера. 

Позиция 6. И.п. – подбородок приподнят, наклон 
головы влево, партнер поддерживает голову двумя 
руками. Движение головы к правому плечу, преодоле-
вая сопротивление партнера.

Позиция 7. И.п. – голова повернута вправо, под-
держивается партнером двумя руками. Движение 
головой в направлении левым ухом вверх, к груди, пре-
одолевая сопротивление партнера.

Позиция 8. И.п. – голова повернута влево, поддер-
живается партнером двумя руками. Движение голо-
вой в направлении правым ухом вверх, к груди, преодо-
левая сопротивление партнера.

Позиция 9. И.п. – рука партнера лежит ладонью на 
лбу спортсмена. Прижать подбородок к груди, припод-
нимая голову, преодолевая сопротивление партнера.

Позиция 10.  И.п. – подбородок прижат к груди. 
Партнер поддерживает голову двумя руками за за-
тылочную область. Опустить голову, преодолевая 
сопротивление партнера.
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Позиция 11. И.п. – руки и подбородок прижаты к 

груди, ноги согнуты в коленях и тазобедренных су-
ставах под прямым углом. Партнер толчками пыта-
ется выпрямить ноги, спортсмен оказывает сопро-
тивление.

Каждое упражнение с партнером выполнялось 4-6 
раз. Длительность каждого движения сохранялась в 
течение 4-6 сек. Отличительной особенностью этих 
упражнений являлись кратковременные усилия спор-
тсмена в преодолевающем режиме, сочетающиеся с 
интенсивным (в ритм упражнения) выдохом во время 
напряжения. 

Результаты исследований. 
Результаты сравнительного анализа показателей 

тренировочного импульса контрольного и экспери-
ментального тренировочных микроциклов, направ-

ленных на развитие специальной выносливости греб-
цов представлены на рисунке 1.

На рисунке видно, что различия реакции кардио-
респираторной системы имели достоверные различия 
при выполнении второго и третьего тренировочного 
занятия с большой нагрузкой. В процессе контроль-
ных измерений реакция кардиореспираторной систе-
мы снижалась во втором и третьем занятии. Это связа-
но с накоплением утомления и снижением реактивных 
свойств кардиореспираторной системы. В процессе 
экспериментальных измерений отмечено достовер-
ное (р<0,05) увеличение показателя тренировочного 
импульса в течение второго-третьего занятия. Изме-
нения показаны относительно предыдущего занятия 
и показателей контрольных измерений. Представлен-
ные показатели отношения «доза-эффект» свидетель-

Рис.1 Изменение тренировочного импульса в течение 3 занятий с большими нагрузками  
в ударном микроцикле квалифицированных гребцов (n=9):

– различия достоверны при р<0,05;

– без применения стимулирующих воздействий;

– с применением стимулирующих воздействий. 

Рис.2 Изменение эргометрической мощности работы в течение 3 занятий  
с большими нагрузками в ударном микроцикле квалифицированных гребцов (n=9):

– различия достоверны при р<0,05;

– без применения стимулирующих воздействий;

– с применением стимулирующих воздействий. 

Номер тренировочного заня-
тия с большой нагрузкой

Номер тренировочного занятия 
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ствуют о более глубоком воздействии нагрузки в экс-
периментальной серии тренировочных занятий. 

Более высокие эффекты реакции кардиореспи-
раторной системы подтверждены более высоким 
уровнем работоспособности спортсменов в процессе 
выполнения шести минутного тестового задания мо-
делирующего соревновательную деятельность греб-
цов. Результаты контрольных и экспериментальных 
измерений представлены на рисунке 2.

На рисунке 2 видно, что достоверные различия 
(р<0,05) работоспособности при контрольных и экс-
периментальных измерениях отмечены в процессе 
выполнения второго и третьего тренировочного зада-
ния. Сравнительный анализ первых занятий показал 
некоторую тенденцию к увеличению работоспособ-
ности в экспериментальных измерениях. После это-
го, в процессе контрольных измерений отмечена от-
четливая тенденция к снижению работоспособности 
к концу ударного микроцикла. Наиболее вероятно 
это происходит под влиянием накопления утомле-
ния. В процессе экспериментальных измерений от-
мечено достоверное увеличение работоспособности в 
первом-третьем занятии.

Очевидно, что увеличение работоспособности в 
экспериментальном микроцикле произошли под воз-
действием комплексов внетренировочных воздей-
ствий. Приведенные данные свидетельствуют, что 
применение в системе подготовки квалифицирован-
ных гребцов дополнительных стимулирующих воз-
действий в условиях последействия больших трени-
ровочных нагрузок увеличивает работоспособность 
гребцов, повышает глубину воздействия нагрузки, и 
как следствие, стимулирует более высокий кумуля-
тивный тренировочный эффект занятий в ударном 
микроцикле. Важным является то, что положительные 
изменения реакции организма и работоспособности 
произошли в течение серии тренировочных занятий с 

большими нагрузками в условиях кумуляции утомле-
ния. В связи с этим, можно говорить, что увеличение 
работоспособности и соотношения «доза-эффект» 
воздействия во втором-третьем занятии свидетель-
ствуют о том, что предложенные стимуляционные 
воздействия можно рассматривать как фактор компен-
сации утомления, накопленного в течение одного или 
серии занятий с большими нагрузками.

Выводы.
Доказана необходимость применения дополни-1. 
тельных стимулирующих воздействий в системе 
традиционных средств спортивной подготовки, на-
правленной на развитие специальной выносливости 
спортсменов в академической гребле.
Применение в ударных микроциклах дополнитель-2. 
ных стимулирующих воздействий увеличивает глу-
бину воздействия нагрузки на организм. Это видно 
по достоверному увеличению тренировочного им-
пульса, показателя «доза-эффект» воздействия в от-
вет на стандартные физические нагрузки в процессе 
второго-третьего занятия ударного микроцикла.
Увеличение реакции кардиореспираторной системы, 3. 
увеличение отношения «доза-эффект» повысило 
работоспособность спортсменов в процессе выпол-
нения шестиминутного задания, моделирующего 
соревновательную деятельность в тренировочных 
занятиях, направленных на развитие специальной 
выносливости гребцов. Достоверные изменения от-
мечены в течение второго третьего занятия ударно-
го микроцикла.
Показаны основания для  продолжения работы в 4. 
этом направлении. Они основаны на исследовании 
возможности комплексного применения средств 
стимуляции работоспособности и традиционной 
системы воздействий в серии занятий с большими 
нагрузками в ударных микроциклах видов спорта 
скоростно-силовой направленности.
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Оцінка фізичної та спеціальної підготовленості  

до професійної діяльності прикордонників першої вікової групи
Волков В.Л. 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто проблему управління 
фізичною та спеціальною підготов-
кою військовослужбовців різних ро-
дів військ в умовах реформування 
системи оборони. Визначений стан 
розвитку фізичних та спеціальних 
здібностей військових прикордон-
ників 21-30 років. У дослідженні 
прийняли участь 48 сержантів, 
прапорщиків та офіцерів, які здій-
снюють службову діяльність в 
умовах контракту. Розроблена ди-
ференційована оцінка фізичної та 
спеціальної підготовленості спів-
робітників державної прикордонної 
служби першої вікової групи.

Волков В.Л. Оценка физической и специаль-
ной подготовленности к профессиональ-
ной деятельности пограничников первой 
возрастной группы. Рассмотрена проблема 
управления физической и специальной под-
готовкой военнослужащих различных родов 
войск в условиях реформирования системы 
обороны. Определено состояние развития 
физических и специальных способностей во-
енных пограничников 21-30 лет. В исследова-
нии приняли участие 48 сержантов, прапор-
щиков и офицеров, которые осуществляют 
служебную деятельность в условиях контрак-
та. Разработана дифференцированная оценка 
физической и специальной подготовленности 
сотрудников государственной пограничной 
службы первой возрастной группы.

Volkov V.L. Assessment of physical 
and special training of border 
guards to the profession the first 
age group. The problem of managing 
the physical and special training of 
troops of various arms in defense 
reform was considered in the article. 
Determine the status of development 
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Вступ. 1

Досвід погашення локальних та регіональних кон-
фліктів в сучасних умовах свідчить, що ефективність 
виконання функціональних обов’язків військовослуж-
бовців залежить від багатьох чинників [1, 5], одним з 
яких є наявність високого рівню фізичної та психофі-
зичної підготовленості, а також підтримання його в 
умовах впливу різноманітних стрес-факторів.

Однак результати вітчизняних дослідників І. Ве-
личка [2], В. Лєонтьєва [8] вказують не тільки на не-
достатній розвиток загальних та спеціальних фізич-
них здібностей представників різних родів військ та 
вікових груп, а й про наявність відповідної негатив-
ної динаміки. Причому така ситуація відбувається на 
фоні впровадження у дію Указу Президента України 
№239 від 07.04.2001 р. «Про концепцію переходу 
Збройних сил України до комплектування військо-
вослужбовцями контрактної служби на період до 
2015 року» [7].

Фахівці стверджують [6, 9], що однією з найакту-
альніших проблем реформування у системі Оборони є 
розробка нових технологій у сфері фізичної та психо-
фізичної підготовки солдат та офіцерів до виконання 
службових обов’язків, що викликано появою нових 
способів і форм ведення військових дій. Така ситуа-
ція вимагає глибокого аналізу структури діяльності 
представників кожного з родів військ та врахування 
комплексної дії засобів фізичної підготовки на розви-
ток морально-вольових здібностей і зміцнення балан-
су процесів збудження та гальмування, що дозволяє 
підтримувати високий рівень емоційної стійкості в 
умовах впливу стрес-факторів. 

Причому у таких військах як прикордонні спосте-
рігається необхідність розвитку комплексу здібнос-
тей, що викликано різнобічністю професійної діяль-
© Волков В.Л., 2012

ності – від охорони блок-постів до патрулювання у 
гірських районах.

Однак [3, 4, 5, 9, 10, 11], накопичення техніко-
тактичного арсеналу специфічних навичок та вмінь, 
а також розвиток спеціальних фізичних здібностей 
найбільш ефективно здійснюються за умов наяв-
ності міцного фундаменту, який створюється засо-
бами загальної фізичної підготовки з урахуванням 
їх комплексного впливу на фізичний та психічний 
стан суб’єкта. В противному випадку, вирішення да-
них завдань ускладнюється, що призводить до одно-
бічної функціональної і технічної підготовленості, 
а також провокує напруження нервової системи та 
психічні зриви.

Диференціація контингенту за рівнем підготовле-
ності є одним з найдоцільніших підходів в процесі 
розвитку фізичних здібностей, а розроблена відповід-
но до особливостей роду військ оцінка фізичної підго-
товленості дозволяє ще й контролювати ефективність 
впровадження тренувальних навантажень та вчасно 
вносити корективи. 

Однак, аналіз показує відсутність подібної інфор-
мації відносно військових прикордонників, що вказує 
на актуальність обраної проблеми та спонукає до її 
авторського вирішення.

Роботу здійснено відповідно до тематичного плану 
та загальної проблеми наукових досліджень кафедри 
олімпійського та професійного спорту Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – підвищення ефективності 

управління процесом фізичної та спеціальної підго-
товки співробітників прикордонної служби України 
першої вікової групи.
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Завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми 

управління фізичною та спеціальною підготовкою 
військовослужбовців різних родів військ;

2. Дослідити стан розвитку фізичних та спеціальних 
здібностей військових прикордонників 21-30 років;

3. Розробити диференційовану оцінку фізичної та 
спеціальної підготовленості прикордонників першої 
вікової групи, які забезпечують охорону кордонів 
України в умовах контрактної служби.
Методи та організація дослідження. 
В процесі дослідження використовувалися ме-

тоди: теоретичний аналіз та узагальнення досвіду 
практики; педагогічне спостереження; педагогічний 
експеримент констатуючого характеру; педагогічне 
тестування.

Отримані результати педагогічного експерименту 

констатуючого характеру оброблені методами матема-
тичної статистики.

Експериментальні дані отримані на базі військо-
вої частини 14/96 Державної прикордонної служби 
України з залучанням 48 сержантів та офіцерів 21–30 
років, які відповідають першій віковій групі та ви-
конують професійні обов’язки в умовах служби за 
контрактом.

Результати дослідження. 
Впровадження педагогічного тестування в про-

цес дослідження стану розвитку фізичних здібностей 
визначеного контингенту, а також аналіз отриманих 
результатів за допомогою методів математичної ста-
тистики дозволили визначити (табл. 1) середнє ариф-
метичне значення та середнє квадратичне відхилення 
відповідних показників.

Отже, аналіз спеціальної літератури [6, 8, 11] 

Таблиця 1
Стан фізичної та спеціальної підготовленості прикордонників першої вікової групи (n = 48)

№ з/п Показник х δ

1 Біг 100 м, с 14,5 0,4

2 Біг 3000 м, хв 11,99 0,5

3 Підтягування, разів 15,9 1,9

4 Комплексна силова вправа, разів 56,3 2,4

5 Стрільба стоячи з пістолету 2 гумовими кулями за 5 с, 
кількість очків 7,6 1,6

6 Стрільба стоячи з пістолету 3 гумовими кулями за 6 с, 
кількість очків 12,7 1,5

Таблиця 2
Диференційована оцінка фізичної та спеціальної підготовленості прикордонників першої вікової групи

№
з/п Показник

Рівень підготовленості

Низький Середній Високий

1 Біг 100 м, с 14,8-15,0 14,3-14,7 14,0-14,2

2 Біг 3000 м, хв 11,31-12,00 11,30-12,30 11,00-11,29

3 Підтягування, разів 13-14 15-17 18-19

4 Комплексна силова вправа, разів 53-54 55-57 58-59

5 Стрільба стоячи з пістолету 2 гумовими кулями 
за 5 с, кількість очків 5-6 7-9 9-10

6 Стрільба стоячи з пістолету 3 гумовими кулями 
за 6 с, кількість очків 10-11 12-13 14-15
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дозволив визначити, що найбільший вплив на ре-
зультат професійної діяльності прикордонника має 
стан розвитку швидкості, загальної та силової ви-
тривалості, сили, а також наявність навичок влучної 
стрільби. Причому враховуючи, що останнім часом 
широкою популярністю на державних пропускних 
пунктах користується травматична зброя, яка дозво-
ляє зменшити опір озброєного чи неозброєного по-
рушника, у програму нашого дослідження включені 
результати, які свідчать про якість навичок швидкіс-
ної стрільби стоячи з пістолету «Форт-12Р» еластич-
ними кулями. 

Відповідний показник, крім вогневої підготовле-
ності, характеризує стан розвитку м’язової чуттєвос-
ті, координації рухів рук та швидкість виконання спе-
ціальних дій.

На основі отриманих даних у межах х  ± 1δ була 
розроблена диференційована оціночна таблиця, впро-
вадження якої дозволяє диференціювати контингент 
першої вікової групи в процесі тренування на три під-
групи за рівнем підготовленості: з високим, середнім 
та низьким рівнем розвитку загальних та спеціальних 
фізичних здібностей (табл. 2).

Порівняння отриманих результатів з державними 
нормативами оцінки [10], а також з результатами ін-
ших дослідників [3, 4, 8] дозволяють свідчити про до-
статньо високий рівень розвитку фізичних здібностей 
представників прикордонних військ, а також навичок 
стрільби з травматичної зброї. 

Однак в процесі тренування здійснення диферен-
ціації прапорщиків, сержантів та офіцерів за рівнем 
підготовленості дозволяє впроваджувати вибірковий 
метод фізичного удосконалення, що значно підвищує 
ефективність педагогічних дій. Крім того, порівння 
результатів стрільби за 5 та 6 с свідчить про наявність 
значної різниці, що вказує на необхідність удоскона-
лення швидкісних та координаційних здібностей, а 
також функцій зорового апарату.

Висновки.
1. Перехід складу збройних сил України на умови 

служби за контрактом, технологічні зміни засобів 
озброєння та особливості оборонної і наступальної 
стратегії у сучасних воєнних конфліктах вимага-
ють підготовки висококваліфікованих кадрів, які 
здатні у складних умовах не тільки реалізовувати 
свій фізичний, психофізіологічний та особистісний 
потенціал, а й підтримувати його на високому рівні 
тривалий час. 

Однак на сьогоднішній день відсутні науково-
обгрунтовані елементи управління фізичною 
підготовкою до професійної діяльності 
військовослужбовців з урахуванням особливо-
стей специфіки роду військ, що ускладнює фор-
мування відповідних специфічних рухових вмінь 
та навичок. Крім того, для розвитку загальних та 

спеціальних фізичних здібностей прикордонників 
та інших військових, застосовується методичний 
арсенал, що розроблений для юнаків шкільного 
віку та спортсменів різної кваліфікації;

2. Враховуючи загальну технізацію процесу вико-
нання функціональних обов’язків військових, крім 
високого рівню розвитку загальної та швидкісної 
витривалості, сили та швидкісно-силових 
здібностей, сучасних фахівець практичного обо-
ронного комплексу повинний приділяти значну 
увагу вдосконаленню спритності та різноманітних 
форм її прояву, а також функцій нервової системи, 
компонентів морально-вольової підготовленості та 
навичок вогневої підготовки. 

 Результати аналізу свідчать, що тільки комплексне 
впровадження навчально-тренувальних засобів у 
різних умовах складності дозволяють вирішувати 
завдання фізичної, морально-вольової і стрілкової 
підготовки;

3. Визначення стану фізичної підготовленості до 
професійної діяльності військовослужбовців 
Державної прикордонної служби України першої 
вікової категорії, а також порівняльний аналіз от-
риманих результатів з Державними нормативами 
та даними, що отримали інші автори, дозволяють 
констатувати, у більшості випадків, достатньо ви-
сокий рівень розвитку фізичних та спеціальних 
здібностей у досліджуваного контингенту;

4. Однак, стан швидкісної вогневої підготовленості 
військових даної групи за результатами стрільби 
з травматичної зброї за 5 с вказує на наявність 
потенціалу для розвитку відповідних навичок та 
необхідність удосконалення координації рухів 
рук, м’язового відчуття та функцій зорового 
аналізатора;

5. Розроблена трирівнева оцінка фізичної 
підготовленості до професійної діяльності в умовах 
служби за контрактом дозволяє диференціювати 
прикордонників першої вікової групи за рівнем 
підготовленості, а також здійснювати оператив-
ний контроль за розвитком загальних фізичних 
та спеціальних здібностей вказаного континген-
ту. Такий підхід сприяє отриманню оперативної 
інформації про доцільність обраних тренувальних 
засобів та характер їх реалізації, що забезпечує 
науково-обгрунтований вплив на організм 
військових та підвищує ефективність управління 
відповідного процесу.
У подальшому планується визначити зміст комп-

лексного контролю та розробити диференційовану 
оцінку підготовленості до професійної діяльності 
прикордонників різних вікових груп з урахуванням 
впливу показників стану розвитку психофізіологічних 
та морально-вольових здібностей.
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Застосування додаткового опору диханню  

на видиху для підвищення спеціальної витривалості 
веслувальників високої кваліфікації

Гречуха С.В., Каленіченко О.В., Коваленко С.О.
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

Анотації:
Розглянуто вплив експеримен-
тальних програм підготовки 
із застосуванням додатково-
го опору видиху на ефектив-
ність проходження змагаль-
них дистанцій у веслуванні на 
байдарках і каное. У дослі-
дженні приймали участь 13 
веслувальників високої квалі-
фікації. Дослідження проводи-
ли у підготовчому періоді та в 
передзмагальному мезоциклі. 
Доведено покращення рівно-
мірності ходу човна у підготов-
чому періоді. З’ясовано період 
надвідновлення функціональ-
ного стану дихальних м’язів по 
завершенню впливів. Встанов-
лено покращення результату 
на дистанціях 500 і 1000 м у 
змагальному періоді. 

Гречуха С.В., Калениченко О.В., Ковален-
ко С.О. Использование дополнительного 
сопротивления дыханию на выдохе для 
увеличения специальной выносливости 
гребцов высокой квалификации. Рассмо-
трено влияние экспериментальных программ 
подготовки с использованием дополнительно-
го сопротивления выдоху на эффективность 
прохождения соревновательных дистанций в 
гребле на байдарках и каноэ. В исследова-
нии принимали участие 13 гребцов высокой 
квалификации. Исследование проводили в 
подготовительном периоде и в предсоревно-
вательном мезоцикле. Доказано улучшение 
равномерности хода лодки в подготовитель-
ном периоде. Выяснен период сверхвоста-
новления функционального состояния ды-
хательных мышц по завершении влияний. 
Установлено улучшение результата на дис-
танциях 500 и 1000 м в соревновательном 
периоде.

Grechuha S.V., Kalenichenko O.V., 
Kovalenko S.O. The application of 
additional respiration resistance on 
exhale for increasing special endurance 
of highly qualified rowers. The influence 
of experimental training programs with 
the application of additional respiration 
resistance of exhale on the efficiency of 
covering competitive distances in rowing 
and canoeing was considered. Thirteen 
highly qualified rowers participated in the 
research. The investigation was held in 
preparatory period and before contest 
mesocycle. The improvement of the 
uniform course of the boat was found 
in the preparatory period. The period of 
super-restoration of functional state of 
respiration muscles was found at the end of 
the effect. The improvement of the results 
was determined at the distances of 500 and 
1000 m in the competitive period.

Ключові слова:
веслування на байдарках і ка-
ное, опір видиху, спеціальна 
витривалість.

гребля на байдарках и каноэ, сопротивление 
выдоху, специальная выносливость.

rowing and canoeing, exhale resistance, 
special endurance.

Вступ. 1

Прагнення до росту спортивних результатів 
за рахунок збільшення об’єму та інтенсивності 
тренувальних і змагальних навантажень на 
сьогоднішній день себе вичерпало, а в багатьох 
випадках приводить до зниження змагальних 
результатів [3].

Для вдосконалення спеціальної працездатності 
спортсменів необхідно знаходити способи стимуля-
ції якомога більш повної мобілізації функціонального 
потенціалу спортсмена. Тому інтенсифікація трену-
вального процесу супроводжується підвищенням ролі 
такого компонента підготовки спортсменів високої 
кваліфікації, як позатренувальні засоби, які харак-
теризуються великим різноманіттям та характером 
впливу на організм (Платонов В.Н., 2004). Однак про-
блема можливості цілеспрямованого використання 
таких засобів у різних ситуаціях тренувального про-
цесу залишається не достатньо вивченою. У зв’язку з 
цим виникає необхідність спеціального дослідження 
впливу вже відомих позатренувальних засобів, з ме-
тою визначення їх ролі у підвищенні ступеню реалі-
зації функціонального потенціалу організму з ураху-
ванням різних станів, що виникають у тренувальному 
процесі (Виноградов В.Е., 2004).

Важливе місце у системі підготовки спортсменів 
до тренувальної і змагальної діяльності займають 
спеціальні позатренувальні впливи, спрямовані на 
мобілізацію тих функціональних реакцій, які визна-
чають прояв спеціальної витривалості спортсменів 
[1]. На думку Виноградова В.Є. [2] критерієм до їх за-
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стосування є оптимізація фізіологічної реактивності 
в умовах утоми організму після напруженої м’язової 
діяльності. 

Тренування дихальних м’язів відноситься до но-
вого типу позатренувальних впливів. У зв’язку з 
цим важливого значення набуває спеціально спря-
моване тренування дихальних м’язів, яке збільшує 
їх витривалість та знижує кількість енергії для забез-
печення такого ж рівня легеневої вентиляції (Вино-
градов В.Е., 2009). 

Значний експериментальний матеріал по застосу-
ванню додаткового опору диханню на вдиху був нако-
пичений при роботі з веслувальниками різної кваліфі-
кації як вітчизняними (Виноградов В.Е., 2004, 2009, 
Мищенко В.С. и др., 2007), так і закордонними фахів-
цями [5, 4, 7].

Так, наприклад, установлено, що під впливом 
трьохтижневого тренування інспіраторних дихаль-
них м’язів 15 кваліфікованих веслувальників у поєд-
нанні з тренувальним процесом у звичайних умовах 
були помічені позитивні зміни як у працездатності 
дихальних м’язів, так і збільшенні функціональ-
них можливостей організму при специфічному на-
вантаженні (Виноградов В.Е., 2004). На дорослих 
спортсменах, які займалися у веслувальних клубах 
Європи, з’ясована ефективність застосування трену-
вання інспіраторних дихальних м’язів величиною від 
8 до 15 см вод ст/л·с-1, на відміну від експіраторного 
та змішаного типів тренувань [5, 4]. Однак, разом з 
тим, встановлена ефективність застосування додат-
кового опору на видиху для корекції легеневої вен-
тиляції у хворих на бронхіальну астму та хронічний 
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обструктивний бронхіт (Путиенко Ж.Е., 1999). На 
спортсменах легкоатлетах віком 17-21 років показана 
ефективність застосування додаткового опору видиху 
величиною 6-8 см вод ст/л*с-1 (Лазарева Э.А., 2005), а 
також встановлений позитивний вплив застосування 
у тренувальному процесі додаткового опору видиху 
у поєднанні з іншими позатренувальними засобами у 
жінок високої кваліфікації, які спеціалізуються з бігу 
на середні дистанції (Коновалова Л.В., 2011). 

Робота виконана за планом НДР Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначення впливу експеримен-

тальної програми підготовки із застосуванням додат-
кового опору видиху на спеціальну витривалість вес-
лувальників на байдарках і каное.

Дослідження було проведено в два етапи. На пер-
шому етапі на початку підготовчого періоду протягом 
7 тижнів (два мезоцикли по 3 тижні кожен із одним 
відновлюваним мікроциклом між ними) обстежували 
7 веслувальників високої кваліфікації (КМС, МС), ко-
трі виконували програму тренувальних навантажень. 
Зміст, об’єм та інтенсивність основних тренувальних 
навантажень протягом першого та другого трьох-
тижневих мезоциклів практично не відрізнялися. 
Під час другого трьохтижневого циклу спортсменам 
було запропоновано виконувати додатково програму 
позатренувальних впливів із використання додатко-
вого опору видиху величиною 25 см вод ст/л·с-1, яке 
створювали каліброваними втулками. На початку 
(I) і по закінченню (II) першого, та в кінці другого 
(III) мезоциклу спортсмени проходили педагогічне 
тестування із застосуванням GPS-навігатора (Garmin, 
Forerunner-205, Olathe, USA) протягом якого долали 
на одному тренувальному занятті дистанції 100, 
500 та 1000 м з ходу за постійним напрямком вітру 
(Я.С. Вайнбаум и др., 1982). Відпочинок між відпо-
відними дистанціями був такий, щоб забезпечував 
повне відновлення працездатності, при чому між 100 
та 500 м він не повинен бути меншим за 4 хвилини, 
між 500 та 1000 м – не меншим за 8 хвилин. GPS-
навігатор кріпили на руку обстежуваного, щоб він не 
міг контролювати динаміку проходження дистанції. 
Потім отримані дані експортували у програму Garmin 
Training Center та зберігали файл заняття у форматі з 
розширенням (.tcx). Після цього даний файл відривали в 
електронних таблицях Excel-2003, вибирали відповідні 
фрагменти контрольного заняття та розраховували 
моментальну швидкість протягом кожної секунди 
долання дистанції, час, медіану швидкості за кожними 
25, 50 та 100 м на дистанціях відповідно 100, 500 і 
1000 м з ходу, відносне відхилення швидкості від 
медіани за кожним відрізком та по дистанції в цілому. 
Рівномірність ходу човна розраховували за середніми 
значеннями відносних відхилень медіан швидкості по 
модулю. Також на початку контрольних занять знімали 
характеристики пневмограм максимальної вентиляції 
легень (МВЛ) (звичайної, з опором на вдиху і опором 
на видиху) на комп’ютерному спірографі Spirocom 
(НТЦ „ХАІ-медика”, Харків, Україна). По завершенню 

другого мезоциклу, через один (IV) та через два (V) 
тижні спостерігали відповідні зміни. Розраховували 
наступні показники: дихальний об’єм (ДО), частоту 
дихання (ЧД), хвилинний об’єм дихання (ХОД), три-
валість вдиху (Tvd) та видиху (Tvud), швидкість вдиху 
(Vvd) та видиху (Vvud), прискорення на вдиху (Avd) та 
видиху (Avud) на початку, в середині та в кінці проби, а 
також співвідношення за вказаними показниками між 
початком та її кінцем (ДО%, ЧД%, ХОД%, Tvd%, Tvud%, 
Vvd%, Vvud%, Avd%, Avud%) за допомогою програми 
„LVV-meter” (Авторське свідоцтво України № 41075). 

Програма позатренувальних впливів з опором ди-
хання на видиху мала наступний вигляд (табл. 1).

На другому етапі у передзмагальному мезоциклі, 
який тривав 4 тижні обстежували дві групи спортс-
менів. На початку та по його завершенню вони брали 
участь у контрольних змаганнях, по результатах яких 
відбувалася комплектація збірної команди Черкаської 
області. Усі спортсмени долали змагальні дистанції 
200, 500 та 1000 м. До основної групи (ОГ) (n=7) уві-
йшли веслувальники, які виконували дихальні вправи 
з опором видиху в підготовчому періоді. З урахуван-
ням даних отриманих у підготовчому періоді, їм знову 
було запропоновано протягом перших двох тижнів ви-
конати програму позатренувальних впливів з опором 
видиху (табл. 2). 

Спортсмени контрольної групи (КГ) (n=6) викону-
вали звичайну програму підготовки передзмагального 
мезоциклу. Аналізували показники відхилення часу 
проходження дистанції від кращого.

Статистичний аналіз показників здійснювали в 
електронних таблицях Exel-2003. Достовірність різ-
ниць визначали за непараметричним парним тестом 
Wilcoxon упрограмі Statistica for Windows 5.0. та 
t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження.
Аналіз результатів педагогічного тестування у 

підготовчому періоді під час долання дистанцій 100, 
500 і 1000 м з ходу показав, що існують відмінності 
в динаміці проходження відповідних відрізків на 
початку першого (І), по його завершенню (ІІ) та в 
кінці другого (ІІІ) мезоциклу. 

Показники відхилення швидкості від медіани 
під час долання 100 м з ходу (рис. 1.) вказують на 
те, що на ІІ та ІІІ контрольних заняттях профіль 
проходження відрізка спортсменами відзначався 
більшою рівномірністю. Під час ІІІ контрольного 
занять спортсмени досягали максимальної швидкості 
на відрізку, що відповідає 25-50 м дистанції (p<0,05), 
на відміну від ІІ заняття, де максимум швидкості 
був на 50-75 м. Це може вказувати на збільшення 
реактивності досягнення піків реакцій систем 
організму на ІІІ занятті, які забезпечують м’язову 
діяльність у відповідному режимі енергозабезпечення. 
Також, слід відмітити, що найнижча швидкість 
(p<0,05) була зафіксована на перших 25 м під час 
контрольного заняття на початку першого мезоциклу. 
Це можна пояснити тим, що І контрольне заняття 
було заплановане на початок підготовчого періоду, і 
логічно, в даний період є низька реалізація швидкісних 
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Таблиця 1

Програма позатренувальних впливів з опором видиху 25 см вод ст/л*с-1 кваліфікованих веслувальників  

у підготовчому періоді

1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень
Пн вихідний

Вт
На суші: перед водою 10 хв 
максимально глибокі вдихи 
та видихи

На суші: МВЛ 4х10 с через 2 хв 
відпочинку
звичайна/з опором видиху/ 
звичайна/з опором видиху

На суші: МВЛ 4х10 с через 2 хв 
відпочинку
звичайна/з опором видиху/ 
звичайна/з опором видиху / 
звичайна/з опором видиху

Ср
На воді: 4х5 хв через 5 хв 
відпочинку (ЧСС 130-150уд/
хв) 

На суші: перед водою 15 хв 
максимально глибокі вдихи та 
видихи

На суші: перед водою 15 хв 
максимально глибокі вдихи та 
видихи

Чт
На суші: перед водою 10 хв 
максимально глибокі вдихи 
та видихи

На воді: 4х5 хв через 5 хв 
відпочинку  (ЧСС 130-150уд/хв)

На воді: 4х5 хв через 5 хв 
відпочинку (ЧСС 130-150уд/хв) 

Пт
На воді: 4х5 хв через 5 хв 
відпочинку (ЧСС 130-150уд/
хв)

На суші: перед водою 15 хв 
максимально глибокі вдихи та 
видихи
Веслування 4х500м з форсо-
ваним видихом через 3-5 хв 
відпочинку 

На суші: перед водою 15 хв 
максимально глибокі вдихи та 
видихи
Веслування 4х500м з форсо-
ваним видихом через 3-5 хв 
відпочинку

Сб
На суші: перед водою 10 хв 
максимально глибокі вдихи 
та видихи

На воді: 4х5 хв через 5 хв 
відпочинку (ЧСС 130-150уд/хв) 

На воді: 4х5 хв через 5 хв 
відпочинку (ЧСС 130-150уд/хв) 

Нд
На воді: 4х5 хв через 5 хв 
відпочинку (ЧСС 130-150уд/
хв) 

На суші: перед водою 15 хв 
максимально глибокі вдихи та 
видихи

На суші: перед водою 15 хв 
максимально глибокі вдихи та 
видихи

Примітка: вдих вільний, видих через загубник з відповідною каліброваною втулкою.

Таблиця 2
Програма позатренувальних впливів з опором видиху 25 см вод ст/л*с-1 кваліфікованих веслувальників  

у передзмагальному мезоциклі

1 тиждень 2 тиждень
Пн вихідний

Вт
На суші: МВЛ 6х10 с через 2 хв відпочинку
звичайна/з опором видиху
У вечері: вдома 10 хв дихання з опором видиху 
(ЧД звичайна)

На суші: МВЛ 8х10 с через 2 хв відпочинку
звичайна/з опором видиху
У вечері: вдома 10 хв дихання з опором видиху 
(ЧД звичайна)

Ср На суші: перед водою 15 хв максимально глибокі 
вдихи та видихи

На суші: перед водою 15 хв максимально глибокі 
вдихи та видихи

Чт
На суші: МВЛ 6х10 с через 2 хв відпочинку
звичайна/з опором видиху
У вечері: вдома 10 хв дихання з опором видиху 
(ЧД звичайна)

На суші: МВЛ 8х10 с через 2 хв відпочинку
звичайна/з опором видиху
У вечері: вдома 10 хв дихання з опором видиху 
(ЧД звичайна)

Пт На суші: перед водою 15 хв максимально глибокі 
вдихи та видихи 

На суші: перед водою 15 хв максимально глибокі 
вдихи та видихи 

Сб На воді: 4х5 хв через 5 хв відпочинку (ЧСС 130-
150уд/хв)

На воді: 4х5 хв через 5 хв відпочинку (ЧСС 130-
150уд/хв)

Нд На суші: перед водою 15 хв максимально глибокі 
вдихи та видихи

На суші: перед водою 15 хв максимально глибокі 
вдихи та видихи

можливостей веслувальників.
Менш девіантні показники відхилення швидкості 

при доланні 500 м були зафіксовані на ІІІ контрольному 
занятті (рис. 2.). А найбільшу хвилеподібність 
відмічали на І контрольному занятті. По завершенні 
першого мезоциклу динаміка проходження 500 м 
мала наступний вигляд: 0-100 м – стартовий розгін, 
100-250 м – перехід на дистанційну швидкість, 250-
500 м – поступове зменшення швидкості. Також, якщо 

під час І та ІІ занять стартовий розгін тривав перші 
100 м, то на ІІІ – вже 150 м, після якого наставав стан 
стійкої рівноваги, який тривав практично до фінішу 
із суттєвим (p<0,05) прискоренням на останніх 50 м, 
що може свідчити про підвищення спеціальної 
витривалості веслувальників та кращої реалізації їх 
функціональних можливостей.

Схожою з 500 м є динаміка проходження дистанції 
1000 м з ходу (рис. 3.). Профіль долання дистанції на 
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Рис. 1. Динаміка проходження дистанції 100 м з ходу
Примітки: тут і далі * – p<0,05 між І та ІІ контрольними заняттями; # – p<0,05 між ІI та ІІI контрольними заняттями
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Рис. 2. Динаміка проходження дистанції 500 м з ходу

Рис. 3. Динаміка проходження дистанції 1000 м з ходу
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І та ІІ заняттях мав схожі ознаки. Лише на ІІ занятті, 
у порівнянні з І, був кращий (p<0,05) стартовий роз-
гін та менша швидкість на першій половині дистанції 
з вірогідними відмінностями на відрізках 200-300 та 
400-500 м, та дещо більша швидкість на другій поло-
вині дистанції та кращим (p<0,05) фінішним приско-
ренням на останніх 100 м дистанції. По завершенні 
другого мезоциклу, протягом якого застосовували по-
затренувальні впливи із додатковим опором видиху, 
на ІІІ контрольному занятті спостерігали: довший 
стартовий розгін, який тривав перші 200 м, 200-800 м 
– долання відрізку з дистанційною швидкістю, 800-
1000 м – фінішне прискорення.

На думку багатьох дослідників у галузі підготовки 
спортсменів високої кваліфікації в циклічних видах 
спорту (Платонов В.Н., 2004, Сиренко В и др., 1999 
та ін.), рівномірне долання дистанції є найбільш ра-
ціональним і ефективним способом ведення спортив-
ної боротьби. Тому ми для оцінки рівномірності ходу 
човна визначали середнє відхилення медіани швидко-
сті протягом першої та другої половини дистанції, та 
по відрізку в цілому (табл. 3.). Як видно, проходжен-
ня 100 м відрізку було більш рівномірним на ІІ та ІІІ 
контрольному занятті, хоча більш значущим на даній 
дистанції є реактивність досягнення максимальної 
швидкості. На нашу думку, суттєвим показником, 
який позитивно впливає на змагальний результат на 
дистанціях 500 та 1000 м у спортсменів високої ква-
ліфікації є рівномірність ходу човна протягом другої 
половини дистанції. За результатами наших дослі-
джень встановлено, що використання у тренувально-
му процесі веслувальників позатренувальних засобів 
з додатковим опором видиху, сприяє зменшенню від-
хилень швидкості на вказаних дистанціях протягом 
другої половини дистанції, а на 1000 м і на першій.

Отже, застосування в тренувальному процесі веслу-
вальників високої кваліфікації додаткових дихальних 
вправ з опором видиху позитивно впливає, по-перше, 
на реалізацію швидкісних можливостей спортсменів. 
По-друге, збільшує можливість організму протидіяти 
втомі в умовах наростаючого рівня лактат-ацидозу та 
зберігати стійкість реакцій із можливістю реалізації 
анаеробного потенціалу під час фінішного спурту.

Для аналізу функціонального стану дихальних 
м’язів ми застосовували пробу МВЛ. Аналізуючи 
отримані дані по завершенню другого мезоциклу 
з’ясували відсутність достовірних зрушень за практич-

но всіма досліджуваними показниками. Лише спосте-
рігали достовірне зменшення ЧД при звичайній МВЛ, 
Tvud при МВЛ з опором на вдиху та ДО і Tvud при МВЛ 
з опором на видиху. Тому ми слідкували за динамікою 
змін показників ще протягом двох тижнів для 
з’ясування процесів суперкомпенсації працездатності 
дихальних м’язів. Через вказаний період часу при 
звичайній пробі МВЛ вірогідно знижується ЧД та 
збільшується ДО при практично незмінному ХОД, що 
за даними літератури [6] є нормальною адаптацією 
дихальної системи кваліфікованих веслувальників до 
умов тренувальної і змагальної діяльності. При МВЛ 
з додатковим опором на вдиху через один тиждень 
по завершенню другого мезоциклу суттєві (p<0,05) 
зміни спостерігали за показниками ХОД, ДО%, 
ЧД%, Tvd% та Tvud%. По завершенню другого тижня 
вірогідно зменшувалися показники Vvd%, а також 
Аvd% та Аvud%, що може свідчити про збільшення 
витривалості інспіраторних дихальних м’язів 
при роботі максимальної потужності. При МВЛ з 
додатковим опором на видиху через один та через два 
тижні відбувалися збільшення (p<0,05) як абсолютних 
показників (Vvd, Аvd та Аvud), так і зменшення відносних 
(ЧД%, Vvud%, Аvd% та Аvud%), що також може свідчити 
про збільшення сили і витривалості експіраторних 
дихальних м’язів. На рисунку 4. представлено зміни 
прискорення повітряного потоку (Avud) в пробі МВЛ 
з додатковим опором видиху протягом 1-3 с. Вста-
новлено, що в кінці І мезоциклу відбувається збіль-
шення (p<0,05) Avud. По завершенню ІІ мезоциклу 
вказаний показник залишився практично не змінним. 
Через один та через два тижні відбувалося суттєве 
(p<0,05) збільшення абсолютних значень. Також слід 
відзначити, що протягом першого тижня показники 
в групі спортсменів були більш девіантні, а по 

завершенню другого – відбувається їх стабілізація.
За аналогічним показником Avud протягом всієї 

проби МВЛ, як з опором на вдиху так і видиху 
(рис. 5.) з’ясували, що його динаміка є такою ж, як 
і протягом перших трьох секунд. Слід зауважити, 
що по завершенню ІІ мезоциклу протягом якого 
застосовували додаткові позатренувальні впливи 
відбувається зниження Avud в обох пробах. А через 
два тижні вказаний показник збільшується, причому 
вірогідні відмінності встановлені лише при МВЛ з 
додатковим опором видиху, що є логічним у зв’язку із 
змістом та спрямованістю позатренувальних впливів 

Таблиця 3
Рівномірність ходу човна при доланні дистанцій 100, 500 і 1000 м у підготовчому періоді

Показники відхилення швидкості Контрольні заняття
І ІІ ІІІ

100 м
0-50 м (м·с-1) 0,43±0,1 0,29±0,05 * 0,31±0,09

50-100 м (м·с-1) 0,26±0,11 0,18±0,04 0,21±0,06
0-100 м (м·с-1) 0,34±0,02 0,24±0,03 * 0,26±0,06

500 м
0-250 м (м·с-1) 0,3±0,12 0,23±0,04 0,18±0,05

250-500 м (м·с-1) 0,21±0,06 0,18±0,03 0,12±0,02 *
0-500 м (м·с-1) 0,26±0,09 0,2±0,04 0,15±0,03

1000 м
0-500 м (м·с-1) 0,11±0,01 0,13±0,02 0,08±0,02 *

500-1000 м (м·с-1) 0,11±0,02 0,11±0,01 0,07±0,01 *
0-1000 м (м·с-1) 0,11±0,01 0,12±0,01 0,07±0,02 *

Примітка : тут і далі * – р<0,05 у порівнянні з попереднім контрольним заняттям.
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Рис. 4. Прискорення повітряного потоку (Avud) в пробі максимальної вентиляції легень  
з опором видиху протягом 1-3 с

Таблиця 4.
Відхилення часу від найкращого (с) під час долання дистанцій різної довжини в передзмагальному мезоциклі

Змагальні дистанції Групи спортсменів
ОГ КГ

1000 м На початку 11,74±4,13 16,53±3,88
У кінці 7,21±2,23 * 15,20±3,91

500 м На початку 5,22±1,75 7,89±2,31
У кінці 3,97±0,93 * 7,97±2,61

200 м На початку 2,55±0,87 3,57±0,96
У кінці 1,92±0,54 2,77±0,94

Примітка : * – достовірність різниць р<0,05 між групами.

Рис. 5. Прискорення повітряного потоку (Avud) в пробі максимальної вентиляції легень  
з опором на вдиху та видиху
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протягом ІІ мезоциклу.

Отже, за результатами отриманими у пробах МВЛ 
можна зробити висновок, що додаткові позатренуваль-
ні впливи з опором видиху величиною 25 см вод ст/л·с-1 
мають відповідний тренувальний ефект на дихальні 
м’язи з періодом суперкомпенсації, який становить від 
одного до двох тижнів. У зв’язку з цим, при плануванні 
додаткових позатренувальних впливів з опором видиху 
в передзмагальному мезоциклі необхідно враховувати 
період відновлення дихальних м’язів із можливістю 
максимальної реалізації їх функціональних можливос-
тей протягом змагань, що суттєво може підвищити спе-
ціальну витривалість веслувальників.

У передзмагальному мезоциклі ми досліджува-
ли дві групи спортсменів. На початку мезоциклу за 
показниками відхилення часу долання дистанції від 
найкращого (табл. 4) вірогідних відмінностей нами 
встановлено не було. Через 4 тижні, по завершен-
ню циклу підготовки, веслувальники групи 1, котрі 
мали додаткові позатренувальні впливи, мали мен-
ше (p<0,05) відхилення на дистанціях 1000 та 500 
м, що може свідчити про підвищення спеціальної 
витривалості у даній групі. За результатом на 200 м 
вказаних відмінностей ми не помітили.

Висновки.
При використанні у тренувальному процесі 1. 
веслувальників високої кваліфікації додаткових по-
затренувальних впливів з опором на видиху вста-
новили, що в підготовчому періоді спостерігається 
підвищення спеціальної витривалості за рахунок 
покращення рівномірності ходу човна. 
Отримані дані, за показниками максимальної 2. 
вентиляції легень, свідчать про збільшення потужності 
та витривалості дихальних м’язів у період від одного 
до двох тижнів по завершенню впливів.
У передзмагальному мезоциклі доведено покращен-3. 
ня змагального результату спортсменів основної гру-
пи, котрі застосовували додаткові позатренувальні 
впливи.
Для покращення змагального результату на 4. 
дистанціях 500 та 1000 м необхідно враховувати 
період відновлення дихальних м’язів після додатко-
вих впливів з опором видиху.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у розробці комплексів поза-
тренувальних впливів з додатковим опором видиху 
для стимуляції процесів відновлення працездатнос-
ті спортсменів протягом різних  періодів підготовки 
спортсменів.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Механизмы влияния пробиотика «ламинолакт спортивный»  
на показатели специальной тренированности 

квалифицированных спортсменов
Гунина Л.М.

Научно-исследовательский институт Национального университета  
физического воспитания и спорта Украины, Киев

Аннотации:
Изучено влияние функционального 
пробиотического продукта «Лами-
нолакт Cпортивный” на показатели 
специальной тренированности ква-
лифицированных представителей 
силовых и циклических видов спорта. 
Установлено, что в основе увеличе-
ния специальной подготовленности 
спортсменов лежат положительные 
изменения иммунограммы, снижение 
выраженности эндогенной интокси-
кации и улучшение сократительной 
способности миокарда. Обоснована 
целесообразность применения про-
биотика в составе схемы фарма-
кологической поддержки на этапах 
годичного макроцикла подготовки 
квалифицированных спортсменов.

Гуніна Л.М. Механізми впливу про-
біотика «Ламинолакт Спортивний» на 
показники спеціальної тренованості 
кваліфікованих спортсменів. Вивчений 
вплив функціонального пробіотичного 
продукту «Ламинолакт Спортивний» на 
показники спеціальної тренованості ква-
ліфікованих представників силових і ци-
клічних видів спорту. Встановлено, що в 
основі зростання спеціальної підготовле-
ності спортсменів лежать позитивні зміни 
імунограми, зниження виразності ендо-
генної інтоксикації та поліпшення скорочу-
вальної здатності міокарду. Обґрунтова-
на доцільність застосування пробіотика у 
складі схеми фармакологічної підтримки 
на етапах річного макроциклу підготовки 
кваліфікованих спортсменів.

Gunina L.M. Mechanisms of influence 
of probiotic “Laminolact Sporting” 
on the indexes of special trained 
of skilled sportsmen. Influence of 
functional probiotic product of “Laminolact 
Sporting” on the indexes of special trained 
of power and cyclic types of sport skilled 
representatives is studied. It is set, that of 
the basis of improvement of the special 
preparedness of sportsmen are the positive 
changes of immunological indexes, decline 
of expressed of endogenous intoxication 
as well as improvement of myocardium 
retractive ability. Expediency of application 
of probiotic is reasonable in composition 
the chart of pharmacological support on 
the stages of circannual macrocycle of 
skilled sportsmen preparation.

Ключевые слова:
легкоатлеты, тяжелоатлеты, 
работоспособность, пробиоти-
ки, иммунитет, интоксикация, 
электрокардиограмма.

легкоатлети, важкоатлети, працез-
датність, пробіотики, імунітет, інток-
сикація, електрокардіограма.

track-and-field athletes, weightlifters, 
capacity, probiotics, immunity, intoxication, 
electrocardiogram.

Введение.1

Одновременное применение значительного коли-
чества различных лекарственных препаратов для по-
вышения физической работоспособности и поддержа-
ния здоровья спортсменов зачастую сопровождается 
угнетением иммунной системы [1, 2]. Для спортсме-
нов высокой квалификации, в связи с постоянными 
сверхинтенсивными физическими и эмоциональны-
ми перегрузками, частыми перемещениями со сменой 
климато-часовых поясов и приемом для улучшения 
адаптации значительного количества фармакологиче-
ских средств, перекрестное взаимодействие которых 
оценить невозможно, поддержание оптимального ба-
ланса микрофлоры организма становится особо акту-
альным [3, 4].

Кроме того, согласно имеющимся данным, у значи-
тельной части квалифицированных спортсменов име-
ются лабораторные признаки и клинические проявле-
ния хронического панкреатита, хронического гепатита, 
дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническо-
му типу [5]. Все эти факторы весьма часто связаны с 
наличием дисбаланса кишечной микрофлоры и лими-
тируют физическую работоспособность, спортивное 
долголетие и качество жизни спортсменов [5, 6].

Одним из современных направлений поддержания 
микробиологического гомеостаза организма является 
использование пробиотиков [7]. Пробиотики не толь-
ко препятствуют возникновению дисбактериоза, но 
и обладают способностью продуцировать биологиче-
ски активные вещества – витамины, аминокислоты, 
антитоксины и т.д., а также контролировать уровень 
рН среды, в которой они находятся [8].
© Гунина Л.М., 2012

Публикации относительно использования пробио-
тиков как фармакологических средств для применения 
в практике спортивной подготовки появились не более 
8-10 лет назад [9], и в литературе стран СНГ количество 
таких научных работ крайне ограничено, особенно ра-
бот, в которых бы изучалось влияние пробиотиков на 
параметры гомеостаза в сопоставлении с параметрами 
физической работоспособности. Потому информация 
относительно целесообразности и эффективности ис-
пользования этих фармакологических средств на эта-
пах подготовки в основном черпается спортсменами и 
тренерами из сети Интернет. Однако в этой информа-
ции объективные критерии эффективности и безопас-
ности использования пробиотиков отсутствуют 

В последние годы появились сведения, которые 
значительно расширили диапазон критериев оценки 
биологической активности представителей нормаль-
ной микрофлоры, которые предлагаются для введе-
ния штаммов в состав пробиотиков [10 – 13]. Среди 
них в связи со своей абсолютной безвредностью для 
человека, присутствием в нормальной микрофлоре 
кишечника, выраженным иммуномодуляторным дей-
ствием через активацию синтеза интерферона и им-
муноглобулинов широкое распространение получил 
штамм Enterococcus faecium L-3 [14 – 17]. Кроме того, 
штамм обладает свойствами витаминообразования – 
по сравнению с другими пробиотическими штамма-
ми повышение содержания витаминов В1, В2, С и РР 
повышено в несколько раз, а витамина А – даже на 
порядок [18]. И, наконец, для штамма E. faecium L-3 
характерна высокая жизнеспособность в широком ди-
апазоне температур (от -20 до +45 С0), а также устой-
чивость к действию кислот и желчи [19]. В связи с 
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вышеназванными характеристиками штамма весьма 
перспективными для поддержания гомеостаза и, соот-
ветственно, опосредованной стимуляции работоспо-
собности спортсменов могут быть продукты серии 
«Ламинолакт» (ООО «Авена», Россия) в виде драже 
на основе именно E. faecium L-3. Преимущества это-
го функционального продукта при использовании в 
спорте будут заключаться и в том, что он содержит 
также пребиотики (т.е. предшественники биологиче-
ски активных субстанций). 

Драже «Ламинолакт» – синбиотик, т.е. сочетает 
в себе пробиотик (живую культуру) и пребиотики – 
комплекс бифидогенных и лактогенных факторов. 
Поэтому, в отличие от аналогичных фармакологиче-
ских средств, содержащих чистые культуры (Линекс, 
Бифиформ, Йогурт канадский и др.), микрофлора в 
«Ламинолакте» имеет субстратную поддержку при 
попадании в кишечник, и условия для адаптации про-
биотического штамма в организме заведомо лучше. 
В состав драже, кроме вышеназванных штаммов по-
лезных бактерий, дополнительно входят также раз-
нообразные растительные компоненты, что и позво-
ляет функциональному пробиотическому продукту 
«Ламинолакт» сочетать свойства про- и пребиотика. 
Помимо этого, «Ламинолакт» содержит растительный 
белок, натуральный фруктовый пектин и морскую ка-
пусту. Продукт не содержит глюкозы и потому может 
использоваться даже при наличии сахарного диабета 
(например, в инваспорте). Сорт «Ламинолакт Спор-
тивный» включает в себя дополнительно морковь, 
шиповник, витагмал (экстракт клеток субтропиче-
ского лекарственного растения Poliascis philicifolia, 
обладающего мощным антиоксидантным действием), 
сок подорожника, лактат кальция. На сегодня уста-
новлено, что кроме иммуномодулирующего действия, 
пробиотический функциональный продукт «Ламино-
лакт» обладает опосредованным положительным дей-
ствием на состояние сердечно-сосудистой системы 
[20, 21].

Именно по комплексу этих критериев нами для 
применения в практике спортивной подготовки в ка-
честве пробиотика был выбран именно «Ламинолакт» 
в модификации «Спортивный» (в виде драже, что 
удобно для приема в условиях тренировок).

Исследования проведены в рамках НИР 2.4.7 
«Скрининг методов биологического влияния, прояв-
ляющих позитивный эффект при нарушениях метабо-
лизма, обусловленных интенсивными физическими 
нагрузками» (номер госрегистрации 0105U001391) 
Сводного плана научно-исследовательских работ в 
сфере физической культуры и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить механизмы влияния 

пробиотического функционального продукта «Лами-
нолакт Спортивный» на показатели специальной фи-
зической работоспособности у представителей раз-
ных групп видов спорта в динамике тренировочного 

процесса. 
Исходя из цели исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Оценить сдвиги показателей иммунограммы при 
использовании пробиотика «Ламинолакт Спортив-
ный» при систематических интенсивных физиче-
ских нагрузках.

2. Изучить выраженность синдрома эндогенной ин-
токсикации (СЭИ) и влияние на нее пробиотика 
«Ламинолакт Спортивный» при интенсивных фи-
зических нагрузках у представителей разных видов 
спорта.

3. Изучить динамику параметров электрокардиограм-
мы под влиянием пробиотика у квалифицирован-
ных спортсменов, специализирующихся в тяжелой 
и легкой атлетике.

4. Сопоставить полученные изменения с показателя-
ми физической работоспособности у представите-
лей разных групп видов спорта в динамике трени-
ровочного процесса.
Организация исследования: для исследования вы-

браны представители двух различных по механизму 
энергообеспечения мышечной деятельности групп 
видов спорта – силовых и циклических. Исследова-
ния проведены на специально-подготовительном эта-
пе подготовительного периода у 25 тяжелоатлетов-
мужчин высокой квалификации (МС – 14, КМС – 11 
человек) в возрасте от 18 до 22 лет, 14 из которых 
вошли в основную группу. Остальные спортсмены 
составили контрольную группу.

Кроме того, исследования на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 
проводили у 36 легкоатлетов-мужчин, специализиру-
ющихся в беге на средние дистанции, средний возраст 
которых составил 20,2±2,3 года (МС – 6, КМС – 18, I 
разряд – 12 спортсменов). Спортсмены были разделе-
ны на 2 равноценных по количеству (по 18 человек), 
возрасту и квалификации группы методом случайной 
выборки.

Драже «Ламинолакт-Спортивный» спортсмены 
обеих основных групп на протяжении 30 дней по 4 дра-
же 3 раза в день получали в составе стандартной схемы 
фармакологического обеспечения, соответствующей 
виду спорту и периоду подготовки. Представители кон-
трольных групп в составе идентичной схемы фармако-
логического обеспечения получали вместо пробиотика 
плацебо (капсулу с крахмалом). Спортсмены не были 
осведомлены о том, кто именно принимает функцио-
нальный пробиотический продукт, а кто – плацебо. Все 
участники исследования подписывали «Информиро-
ванное согласие» на участие в оценке эффективности 
применения пробиотика. Спортсменам сообщалось, 
что «Ламинолакт Спортивный» имеет фармакологиче-
скую регистрацию на территории Украины и не содер-
жит запрещенных субстанций; участники исследова-
ния, в свою очередь, обязывались регулярно принимать 
выданный им препарат.

Педагогические, лабораторные, электрокардиогра-
фические (ЭКГ) исследования проводили до начала и 
по окончании исследования. Для сравнения аналогич-
ные показатели биохимического гомеостаза и ЭКГ 
изучали также у 10 здоровых нетренированных лиц 
(доноров) аналогичного пола и возраста.
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Методы исследования: в качестве показателей 
физической работоспособности у тяжелоатлетов 
использовали параметры специальной скоростно-
силовой тренированности, оцененные по методике 
В.М.Абалакова – высоту прыжка с места вверх и вы-
соту поднятия штанги в рывке, а также время выпол-
нения упражнений [22 – 24]. Спортсмены выполняли 
по 3 попытки прыжка и рывка, в анализ были включе-
ны средние значения результатов упражнений у каж-
дого спортсмена, соотнесенные с его ростом.

У бегунов на средние дистанции на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 
тренировочный процесс был направлен на развитие 
специальной выносливости, которую определяли с 
помощью нагрузочного теста (2×400 м × 2 серии), в 
котором изучали время выполнения отдельных упраж-
нений, стабильность пробегания дистанции. Между 
сериями время отдыха составляло 12 минут, а между 
пробежками – 1 минуту [25].

В динамике исследования для изучения влияния 
пробиотика на показатели гомеостаза у спортсменов 
утром без предшествующей физической нагрузки 
натощак в состоянии покоя брали кровь из локтевой 
вены в количестве 5 мл. Оценку иммунного ответа 
проводили по тестам первого уровня, в частности по 
количеству лейкоцитов, лимфоцитов, содержанию в 
сыворотке крови иммуноглобулинов (IgА, IgМ, IgG) – 
и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) [26]. 
Для оценки выраженности СЭИ определяли также 
коэффициент токсичности Кт, исходя из содержания 
в сыворотке крови среднемолекулярных пептидов 
(СМП) как маркеров эндогенной интоксикации отно-
сительно активности ограниченного протеолиза [27 
– 29]. Электрокардиографическое исследование в 12 
отведениях проводили с помощью диагностического 
комплекса «Кардио+» (Украина). 

Полученные данные статистически обрабатывали 
общепринятыми методами с использованием лицен-
зионной компьютерной программы «GraphStatInPad” 
(США) с оценкой достоверности различий по крите-
рию Стьюдента (t). Уровень надежности задавали Р = 
95 % (вероятность ошибки 5 %, то есть уровень значи-
мости составлял р = 0,05).

Результаты исследований. 
Было установлено, что интенсивные физические 

нагрузки с различным механизмом энергообеспече-
ния мышечной работы у представителей силовых и 
циклических видов спорта сопровождаются накопле-
нием в сыворотке крови токсических метаболитов, 
часто называемых в спорте «токсинами усталости», и 
соответствующим ростом Кт (табл. 1). 

При этом у представителей тяжелой атлетики 
содержание СМП, как маркеров выраженности ин-
токсикации организма, и коэффициент токсичности 
были существенно выше, чем у легкоатлетов. По-
скольку спортсмены – представители разных групп 
видов спорта, находились на одном этапе годичного 
макроцикла подготовки, были одного возраста и пола, 
можно считать, что именно механизм энергообеспече-
ния тренировочной тестирующей нагрузки (преиму-

щественно лактатный анаэробный) накладывает свой 
отпечаток на величину показателя токсичности.

При включении в состав схемы фармакологиче-
ского обеспечения тренировочной деятельности про-
биотического функционального продукта снижалась 
содержание токсических веществ, т.е. уменьшалась 
выраженность синдрома эндогенной интоксикации, 
характерного для интенсивных физических нагру-
зок. Известно, что снижение проявлений эндогенной 
токсичности, в свою очередь, приводит к модуляции 
системы иммунитета и повышению резистентности 
организма к вирусным и бактериальным инфекциям 
[30, 31]. 

В наших исследованиях было показано, что, по 
сравнению с данными в контрольной группе, под 
влиянием приема «Ламинолакта» у спортсменов-
легкоатлетов в сыворотке крови повышается содержа-
ние иммуноглобулинов классов A и M (на 13,7 % и 
11,8 % соответственно) и снижается уровень циркули-
рующих иммунных комплексов и иммуноглобулина 
М – на 12,4 % и 18,7 % соответственно. Однонаправ-
ленные изменения (хотя и несколько иной степени вы-
раженности) в динамике мезоцикла наблюдаются под 
влиянием «Ламинолакта» у представителей тяжелой 
атлетики (рис. 1). 

Следует отметить, что у 4 спортсменов-
легкоатлетов основной группы, у которых исходный 
уровень лейкоцитов был ниже референтных значений, 
составляя (3,1±0,3)×109×л-1, при приеме «Ламинолак-
та» отмечалась его нормализация, т.е. пробиотик об-
ладает модулирующим действием на лейкопоез.

Таким образом, включение в схему фармакологи-
ческой поддержки спортивной деятельности функци-
онального пробиотического продукта сопровождается 
четко выраженным снижением проявлений интокси-
кации, возникающей вследствие интенсивных физи-
ческих нагрузок. Согласно данным литературы, повы-
шение содержания маркеров токсичности в сыворотке 
крови при различных патологиях обладает негатив-
ным влиянием на иммунитет, а также функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы и пере-
носимость нагрузок [32 – 34]. Кроме того, повышение 
активности протеолитических ферментов, в частно-
сти калликреин-кининовой системы (возникающее в 
ответ на нагрузку), и ассоциированное с этим нако-
плением СМП сопровождаются нарушением сосуди-
стого тонуса [35], поскольку конечный продукт такого 
ограниченного протеолиза – биологически активная 
субстанция брадикинин – является одним из наиболее 
мощных коронароспастиков [36, 37]. В связи с этим 
ограничение активности ограниченного протеолиза и 
снижение содержания токсических метаболитов, по 
нашему мнению, должно стать обязательной состав-
ной частью схем фармакологического обеспечения 
спортивной деятельности.

У спортсменов эти предположения нашли даль-
нейшее подтверждение при проведении электрокар-
диографической исследований функции миокарда. 
Параллельно позитивным сдвигам гомеостатических 
показателей у легкоатлетов и тяжелоатлетов (в обе-
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Таблица 1.
Влияние функционального пробиотического продукта «Ламинолакт Спортивный»  

на выраженность СЭИ у легкоатлетов и тяжелоатлетов

Изучаемый по-
казатель,

(х ±S)

Группы и сроки обследования

Доноры 
(n=10)

Контрольные группы Основные группы
начало  

мезоцикла 
окончание  
мезоцикла

начало  
мезоцикла 

окончание  
мезоцикла

Тяжелоатлеты (n=25)
Содержание 
СМП, у.е. 0,25±0,02 0,41±0,06* 0,72±0,05# 0,43±0,7* 0,58±0,6# **

Кт 4,8±0,3 8,8±0,3* 11,3±0,6# 8,9±0,4* 6,4±0,6# **
Легкоатлеты (n=36)

Содержание 
СМП, у.е. 0,25±0,05 0,39±0,03* 0,58±0,04# 0,40±0,04* 0,44±0,03# **

Кт 4,8±0,3 7,2±0,3* 9,5±0,2# 7,4±0,5* 5,7±0,4# **
Примечание. Различия достоверны (Р < 0,05) при: * – по сравнению с данными у доноров; # – по сравнению с данными 

на начало мезоцикла; ** – по сравнению с данными на момент окончания мезоцикла в соответствующих контрольных 
группах.

процент изменений от  исходных  значений 
у нетренированных , %  

120   

100   

80  

60  

40  

20  

0  
IgA         IgG    IgM         ЦИК  

Нетренирован . 
Контроль   
Основная  л/а 
Основная  т/а  

Рис. 1. Влияние функционального пробиотического продукта «Ламинолакт Спортивный» на 
показатели иммунограммы у легкоатлетов (л/а) и тяжелоатлетов (т/а).
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Таблица 2.
Влияние «Ламинолакта» на показатели специальной тренированности тяжелоатлетов

Группы спортсменов  
и срок исследований

Показатели (х ±S)

Прыжок вверх с места Рывковая тяга

высота, см время, мс высота, см время, мс

До начала мезоцикла 61,14±4,76 0,49±0,05 81,3±2,78 0,65±0,04

Контрольная по окончании 
мезоцикла 58,31±2,82 0,54±0,05* 83,65±2,57 0,60±0,05*

Основная по окончании 
мезоцикла 64,14±2,25*# 0,46±0,04*# 87,76±1,78*# 0,56±0,05*# 

Примечание. Различия достоверны (P <0,05) при: * – сравнительно с данными в контрольной группе;  
  # – сравнительно с данными до начала мезоцикла.

Рис. 4. Влияние функционального пробиотического продукта «Ламинолакт Спортив-
ный» на показатели электрокардиограммы у легкоатлетов и тяжелоатлетов.

прием «Ламинолакта  

контроль  

норма  
гипоксические нарушения  
дисметаболические нарушения 
СРР  
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их основных группах), получавших на протяжении 
мезоцикла «Ламинолакт Спортивный», на ЭКГ суще-
ственно реже, по сравнению с обобщенными данны-
ми в обеих контрольных группах, отмечались измене-
ния гипоксического (на 13,4 %) и дисметаболического 
(на 9,9 %) характера, а также частота встречаемости 
синдрома ранней реполяризации (СРР) – на 7,9 %, что 
в комплексе указывает на улучшение сократительной 
способности миокарда и, следовательно, функцио-
нального состояния одной из основных лимитирую-
щих физическую работоспособность систем организ-
ма – сердечно-сосудистой (рис. 2).

Если до начала пробиотической терапии только у 
36,9 % обследованных спортсменов (в целом у пред-
ставителей обоих видов спорта) электрокардиограм-
ма соответствовала норме для спортсменов, то после 
приема «Ламинолакта» этот показатель вырос почти 
вдвое – до 68,1 %.

В соответствии с улучшением показателей го-
меостаза и функционального состояния миокарда в 
динамике мезоцикла наблюдалось улучшение пока-
зателей специальной тренированности тяжелоатле-
тов – увеличивались высота прыжка с места и высо-
та рывковой тяги и одновременно снижалось время 
выполнения упражнений, что дает основания судить 
о повышении специальной подготовленности у спор-
тсменов высокой квалификации при использовании в 
схеме фармакологической поддержки пробиотическо-
го продукта (табл. 2).

Анализируя один из параметров специальной ра-
ботоспособности легкоатлетов, а именно пробегание 
модельных отрезков 2×400 м в 2 сериях, следует отме-
тить следующие особенности. Сравнение исходных 
результатов исследуемого показателя в основной и 
контрольной группах бегунов, специализирующихся 
в беге на средние дистанции, свидетельствует, что по-
лученные результаты между собой не отличались. К 
концу изучаемого мезоцикла этот показатель физиче-
ской подготовленности в основной группе спортсме-
нов под влиянием Ламинолакта незначительно (на 
7,3 %), но достоверно вырос по сравнению с данны-
ми в контрольной группе. Кроме того, отмечался рост 
стабильности скорости пробегания модельных отрез-
ков в каждой отдельной пробежке, что отвечало по-
ставленным заданиям контрольной тренировки.

На заключительном этапе работы был проведен 
многофакторный корреляционный анализ, результаты 
которого показали, что между показателями выражен-
ности СЭИ и другими изучаемыми показателями го-
меостаза существует четко выраженная взаимосвязь. 

Так, между содержанием СМП, с одной стороны, и 
концентрацией иммуноглобулинов классов А и G, с 
другой, эта связь отрицательна (r1 = –0,72, r2= –0,84 
соответственно). Для иммуноглобулина М корре-
лятивная связь с уровнем СМП имеет положитель-
ный характер (r3 = +0,75). Также проанализированы 
корреляционные зависимости между содержанием 
маркеров СЭИ и показателями работоспособности 
и установлено, что у представителей разных видов 
спорта прирост содержания СМП снижает значения 
показателей высоты прыжка с места и рывковой тяги 
у тяжелоатлетов (r4 = –0,69, r5= –0,73), увеличивая 
при этом время выполнения упражнений (r4 = +0,72, 
r5= +0,68; P < 0,05 во всех случаях). Следовательно, 
снижение уровня маркеров эндогенной токсичности, 
напротив, положительно связано с увеличением высо-
ты прыжка и рывковой тяги и уменьшением времени 
выполнения упражнений, т.е. подтверждается наша 
концепция относительно негативного влияния воз-
никшего вследствие физических нагрузок синдрома 
эндогенной интоксикации на физическую работоспо-
собность спортсменов и снижения его выраженности 
под влиянием пробиотической терапии.

Выводы. 
Таким образом, полученные результаты свидетель-

ствуют о позитивном влиянии функционального про-
биотического продукта «Ламинолакт Спортивный» на 
показатели иммунограмммы, а также лабораторные и 
функциональные проявления синдрома эндогенной 
интоксикации. Использование пробиотика «Лами-
нолакт Спортивный» сопровождается повышением 
показателей специальной подготовленности пред-
ставителей как циклических, так и силовых видов 
спорта. Полученные данные создают предпосылки 
для использования «Ламинолакта» в годичном цикле 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, 
особенно на специально-подготовительном этапе под-
готовительного периода, для поддержания должного 
уровня обменных процессов и физической работоспо-
собности представителей разных групп видов спорта.

Перспективы дальнейших исследований. Пред-
полагается расширить спектр изучаемых показате-
лей гомеостаза, на которые может влиять улучшение 
микробиоценоза организма спортсменов для более 
обоснованного использования пробиотиков с целью 
воздействия на эффективность тренировочной дея-
тельности. Кроме того, рациональным представляют-
ся проведение исследований такого плана на различ-
ных этапах годичного макроцикла подготовки.
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Диференціййований підхід на заняттях спортивними танцями  
з підлітками 13 років

Демідова О.М.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Обґрунтовано диференційований 
підхід до занять спортивними тан-
цями на етапі попередньої базової 
підготовки. У експерименті брало 
участь 20 танцюристів (10 хлопчи-
ків і 10 дівчат) у віці 13 років. Ви-
значено морфо-функціональний 
стан, рівень фізичного розвитку 
та рівень фізичної підготовленос-
ті підлітків. Встановлено крите-
рії розподілу дітей на групи для 
занять спортивними танцями у 
відповідності з рівнем фізичного 
розвитку та рівнем фізичної підго-
товленості (з урахуванням сенси-
тивних періодів розвитку фізичних 
якостей) для забезпечення опти-
мального навантаження та підви-
щення ефективності занять.

Демидова О.Н. Дифференцированный 
подход на занятиях спортивными танца-
ми с подростками 13 лет. Обоснован  диф-
ференцированный подход к занятиям спор-
тивными танцами на этапе предварительной 
базовой подготовки. В эксперименте прини-
мали участие 20 танцоров (10 мальчиков и 
10 девочек) в возрасте 13 лет. Определены:   
морфо-функциональное состояние,  уровень 
физического развития и уровень физической 
подготовленности подростков. Установлены 
критерии распределения детей на группы 
для занятий спортивными танцами в соот-
ветствии с уровнем физического развития 
и уровнем физической подготовленности 
(с учетом сенситивных периодов развития 
физических качеств) для обеспечения опти-
мальной нагрузки и повышения эффектив-
ности занятий.

Demidova O.N. A differentiated 
approach in the sporting dance 
studies with teenagers of 13 years old. 
A differentiated approach to the sporting 
dance exercises on the stage of a 
preliminary basic training was grounded. 
The experiment involved 20 dancers 
(10 boys and 10 girls) aged 13 years 
old. Morpho-functional status, physical 
development and physical preparedness 
levels of adolescents were determined. 
The criteria for the distribution of the 
children into groups to practice sporting 
dances in accordance with the levels 
of physical development and physical 
preparedness (including sensitive periods 
performance of physical performance 
development) to ensure optimal loading 
and exercises efficiency. 

Ключові слова:
диференційований, танцюристи, 
підхід, критерії, фізичний, розви-
ток.

дифференцированный, танцор, поход, кри-
терии, физический, развитие.

differentiated, dancers, approach, criteria, 
physical, development.

Вступ. 1

 Спортивні танці є відносно новим видом спорту 
не тільки  в Україні, але і в усьому світі. Узагальнення 
і систематизація даних науково-методичної літератури 
дозволили виділити специфічні особливості 
тренування в спортивних танцях. 

Танцювальний спорт належить до 
ациклічних,складно-координаційних видів спорту 
[9,10]. Серед чинників, що обумовлюють досягнення 
високих спортивних результатів у танцювальному 
спорті, одним із визначальних є високий рівень 
технічної підготовленості, що зумовлює необхідність 
приділяти велику увагу розвитку спортивно-технічної 
підготовки [8]. Проте, важливою методичною 
передумовою вдосконалення техніки змагальних 
вправ є взаємозв’язок структури рухів і рівня 
фізичної підготовленості [4]. Достатня фізична 
підготовленість спортсменів забезпечує цільність, 
ритмічність та безпечність тренувального процесу, 
а також є критерієм сумісності партнерів для занять 
спортивними танцями [1]. Слід врахувати, як зазна-
чалось вище, що спортивні танці  –  відносно моло-
дий вид спорту, тому  система багаторічної підготовки 
танцюристів потребує наукового обґрунтування, і в 
першу чергу   розробки критеріїв  відбору на різних 
етапах підготовки [8].

Адаптивні процеси до значних фізичних наванта-
жень, мають виражений індивідуально-типологічний 
характер [2]. За даними А.Г. Хрипкової (1978), Т.В. 
Смирнової (1985), І.Д. Глазиріна (2000), та інших, у 
межах одного хронологічного віку відмінності в тем-
пах біологічного дозрівання можуть досягати від 1-2 
до 3-5 років. Такі відмінності свідчать і про неодна-
кові можливості в усіх сферах діяльності. Особливо 
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це важливо для тренувального процесу, тому що ефек-
тивне застосування фізичних вправ пов'язане з суво-
рим дозуванням навантажень і відпочинку.

Таким чином побудова тренувального процесу 
танцюристів, повинна здійснюватися не тільки згідно 
з віково-статевими, а і їх індивідуально – топологіч-
ними морфо-функціональними  особливостями. Вирі-
шення цієї задачі багато в чому залежить від критеріїв 
та ознак, за допомогою яких можливий розподіл тан-
цюристів одного віку та статі на подібні за морфоло-
гічними ознаками та функціональними показниками. 

Згідно з уявою И.А. Аршавського (1981), в основу 
вікової періодизації повинні бути покладені критерії, 
що відображають специфіку функціонування організ-
му на кожному з етапів розвитку.

Відомо багато робіт, спрямованих на досліджен-
ня індивідуальних особливостей розвитку організ-
му дітей різних вікових груп та вивчення можливих 
підходів диференціації процесу фізичного виховання 
[2,3,6]. В спортивних танцях цій проблемі приділяєть-
ся недостатньо уваги, мало вивчено індивідуальний 
розвиток танцюристів різних вікових груп, відсутні 
критерії оцінки їх фізичного стану. 

Дослідження виконано згідно із «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2011 –  2015 рр.» Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту за темою: «Теоретико-
методичні основи удосконалення тренувального про-
цесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної 
підготовки спортсменів».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є науково обґрунтувати  ди-

ференційований підхід у заняттях спортивними тан-
цями з підлітками 13 років. 
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Завдання дослідження:

Визначити морфо-функціональний стан, 1. 
рівень фізичного розвитку та рівень фізичної 
підготовленості підлітків 13 років.
Обґрунтувати та розробити критерії розподілу дітей 2. 
на групи для занять спортивними танцями з метою  
підвищення та вдосконалення ефективності занять.

Методи дослідження: вивчення та аналіз літера-
турних джерел, педагогічне спостереження, педаго-
гічний  експеримент, антропометричні дослідження, 
визначення рівня  фізичної роботоздатності, фізичної  
підготовленості, математично-статистична обробка 
даних. 

Результати дослідження. 
 Дослідження проводились на базі Спортивно-

танцювального клубу «Еліта» м. Дніпропетровськ. У 
експерименті брало участь 20 танцюристів (10 хлоп-
чиків і 10 дівчат) у віці 13 років. Для визначення фі-
зичного стану проводився комплексний контроль, 
який складався з оцінки рівня фізичного розвитку, 
рівня фізичної підготовленості та роботоздатності 
танцюристів.

Загальна оцінка рівня фізичного розвитку танцю-
ристів дозволила розподілити обстежених підлітків 
на 3 групи: група з рівнем фізичного розвитку нижче 
середнього, середнім або вище за середній.

 Підлітковий вік характеризується максимальним 
темпом росту усього організму і окремих його частин, 
нарощуванням функціональних резервів організму. 
Встановлено, що за антропометричними показниками 
серед обстежених дівчат 13 років середній рівень маси 
тіла мають 90% дівчат, вище середнього – 10% дівчат. 
У хлопчиків 13 років визначаються наступні показни-
ки: середній рівень маси тіла мають  40% хлопчиків, 
вище середнього – 60% хлопчиків (табл.1). 

За показниками росту 20% дівчат 13 років  мають 
середній рівень, 50% дівчат мають рівень нижче се-
реднього, і у 40% дівчат цього віку показники росту 
вище середнього. У хлопчиків  13 років показники се-

реднього рівня росту мають 90% хлопців, а середній 
рівень у 10% (табл.1) .

За показниками розміру грудної клітки 30% хлоп-
ців 13 років мають середній  рівень розвитку, рівень 
нижче середнього у 20% хлопців, і рівень вище за 
середній мають 50% хлопців. Серед дівчат 13 років 
середній  рівень розвитку грудної клітки у 50% ді-
вчат, рівень розвитку нижче  середнього у 20% дівчат, 
і вище середнього у 30%  (табл.1). 

Оцінка гармонійності фізичного розвитку обсте-
жених дітей за трьома антропометричними нормами 
показала, що серед хлопчиків 13 років гармонійний 
розвиток  мають 50%, а серед дівчат гармонійний роз-
виток у 60%. 

Індекси фізичного розвитку відображають зв’язки 
між окремими антропометричними показниками та да-
ють можливість оцінити якісні зміни у показниках фізич-
ного розвитку. Тому використання індексів, у тому числі 
і для оцінки антропометричних характеристик, дозволяє  
невілювати різні темпи біологічного дозрівання дітей і 
розраховувати показники, що практично не змінюються 
з віком і мають гомеостатестичний характер.

Визначено, що 90%  дівчат  13 років  мають серед-
ній рівень за показниками масово-ростового  індексу 
Кетле, рівень вище за середній  мають 10% дівчат. Се-
ред хлопців 13 років середній рівень за показниками 
масово-ростового індексу Кетле мають 40%, і рівень 
вище за середній у 60% хлопців (табл. 2).

За показниками індексу фізичного розвитку (ІФР), 
рівень нижче за середній мають 10% дівчат і 10 від-
сотків хлопців 13 років, середній рівень у 20% хлоп-
ців, рівень вище за середній мають 60% дівчат і 40% 
хлопців, і високий рівень у 30% дівчат і 30% хлопців 
(табл. 2).

50% хлопців 13 років за показниками індексу Руф'є 
мають рівень нижче середнього, середній рівень теж у 
50% хлопців. Серед дівчат 13 років рівень нижче се-
реднього у 70%, а середній рівень мають 30% дівчат 
(табл. 2).

Таблиця 1
Розподіл підлітків 13 років за показниками фізичного розвитку (%)

Рівень фізичного 
розвитку

маса тіла довжина тіла ОКГ  

хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата
Нижче середнього - - - 40 20 20
Середній 40 90 90 20 30 50
Вище середнього 60 10 10 40 50 30

Таблиця 2 
Розподіл підлітків 13 років за індексами фізичного розвитку та рівнем роботоздатності (%)

Рівень фізичного 
розвитку

Індекс Кетле ІФР Індекс Руф'є МСК

хлопці Дівчата Хлопці дівчата хлопці дівчата Хлопці дівчата

Нижче середнього - - 10 10 50 70 30 40
Середній 40 90 20 - 50 30 60 60
Вище середнього 60 10 40 60 - - 10 -
Високий - - 30 30 - - - -
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Таблиця 3  
Розподіл підлітків 13 років за  рівнем фізичної підготовленості (%)

Тести рівень фізичного стану
нижче середнього середній вище середнього

Хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата
Прогин тулуба, лежачи на 
животі 20 10 60 70 20 20

естафетний тест (см) 10 10 20 30 70 60

Проба  Яроцького  - - - - 100 100

Згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи 15 20 35 50 50 20

Піднімання тулуба в сід  
за 1 хв. - - 80 80 20 20

Бокові круги палицею 10 - 90 60 - 40
 Темпінг-тест 10 с - - 80 20 20 80
Біг на 15 м лицем і спи-
ною вперед - 10 40 40 60 50

Таблиця 4
Критерії оцінки фізичного стану юних танцюристів – хлопців 13 років.

Рівень 
фізичного 

стану

Фізичний розвиток Роботоздатність
Маса 
тіла, 

кг

Довжина 
тіла, см ОГК, см ІК ІФР ІР МСК,          

мл·хв-1·кг-1
Рівень ниж-
че серед-
нього

≤41,42 ≤157,05 ≤69,93 ≤260,97 ≤34,13 ≥11,51 ≤39,64

Середній 
рівень

41,42-
46,78

157,05-
162,15

69,93-
81,47

260,97-
291,63

34.13-
45,87 10,21-8,87 39,64-47,54

Рівень вище 
середнього ≥46,78 ≥162.15 ≥81,14 ≥291,63 ≥45,87 ≤8,87 ≥47,54

Рівень 
фізичного 

стану

Фізична підготовленість
сила 
м'язів 
жи-

вота, 
кіль-
кість

сила 
м'язів 
рук, 
кіль-
кість

рухли-
вість 

хребетно-
го стовпа, 

см

«естафет-
ний тест», 

см

темпінг 
тест, 
кіль-
кість

рухли-
вість 

плечових 
суглобів, 

см

різниця 
в бігу 

на 15 м 
лицем і 
спиною 
вперед,с

проба 
Яроць-
кого,с

Рівень ниж-
че серед-
нього

≤40 ≤25 ≤19,24 ≥19,34 ≤60,84 ≥55,5 ≥,18 ≤41

Середній 
рівень 40-45 25-34 19,24-

21,96 15,66-19,34 60,84-
71,36

51,56-
55,5 1-1,18 41-48

Рівень вище 
середнього ≥45 ≥34 ≥21,96 ≤15,66 ≥71,36 ≤51,56 ≤1 ≥48

За показниками максимального споживання кисню 
(МСК) рівень нижче середнього мають 40% дівчат 13 
років і 30% хлопців того ж віку, середній рівень у 60% 
дівчат і 60% хлопців, а рівень вище за середній мають 
10% хлопців (табл. 2).

Для оцінки фізичної підготовленості використано 
Державну систему тестів і нормативів фізичної під-
готовленості населення України [5].

Оцінку рухливості  хребетного стовпа проведено 
за результатом виконання наступної  вправи: із в.п. 
лежачи на животі, руки за спиною в «замок», ноги 
випрямлені та фіксовані, дитина підіймає як можна  
вище голову, плечі і тулуб, утримує це положення про-
тягом 5 с. Вимірюється відстань від стелі до яремної 

ямки. Після виконання цієї вправи було отримано такі 
результати: показник рухливості хребетного стов-
па, який ми отримали в відсотковому відношенні від 
отриманої відстані до росту підлітків у  10%  дівчат 
13 років  мають показники  вище за середній рівень, 
середній рівень мають – 70% дівчат, рівень нижче се-
реднього мають 20% дівчат. Серед хлопців 13 років  
рівень  вище середнього  мають – 20% хлопців, серед-
ній  рівень мають – 60% хлопців, рівень нижче серед-
нього у 20% хлопців (табл. 3). 

Оцінку швидкісних здібностей проведено за резуль-
татом «естафетного тесту» (В.А. Романенко, 1999) [7]. 
Після проведення тесту було отримано такі результати: 
серед дівчат 13 років оцінку «задовільно» мають – 10% 
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дівчат , «добре»  – 30% дівчат, «відмінно» – 60% дівчат. 
Серед хлопчиків 13 років, показник швидкості реакції і 
одиночного руху відповідає оцінці «задовільно» у 10%, 
оцінку «добре»  мають 20% хлопчиків, оцінку «відмін-
но» 70% хлопчиків (табл. 3). 

Оцінку здібності до підтримання статичної рівно-
ваги було проведено за методикою Яроцького. Після 
проведення тесту було отримано  наступні результа-
ти:  і серед хлопців і серед дівчат 13 років оцінку «від-
мінно» при утримані рівноваги  мають 100% підлітків 
(табл. 3).  

Оцінку сили та силової витривалості рук і верхньої 
частини тулуба проведено за результатом виконання 
вправи «згинання і розгинання рук в упорі лежачи». 
При цьому  серед дівчат 13 років показники  вище за 
середній рівень у 50% дівчат,  середній рівень мають – 
20% дівчат, високий рівень у 30% дівчат. У хлопців 13 
років показники високого рівня мають – 60% хлопців, 
показники вище середнього рівня мають -30% хлоп-
ців, показники середнього рівня мають – 10% хлопців 
(табл. 3). 

Оцінку сили м'язів живота і розгиначів тазостег-
нового суглобу проведено за результатом виконання 
вправи «піднімання в сід за 1хв.». Серед дівчат 13 
років показники високого рівня  мають – 20% дівчат, 
вище за середній рівень – 70% дівчат і середній рівень 
– 10% дівчат. У хлопців 13 років показники високого 
рівня мають – 20% хлопців, показники вище серед-
нього рівня у 80% хлопців (табл. 3).

Оцінку рухливості в плечових суглобах  проведено 
за результатом тесту з гімнастичною палицею (Плато-
нов В.М., Сахновский, 1988) [7]. Після виконання тес-

ту було отримано наступні показники:  40% дівчат 13 
років  мають показники рівня вище за середній, серед-
ній рівень у 60% дівчат. У хлопців 13 років показники 
середнього  рівня мають – 90% хлопців, показники 
нижче середнього рівня у 10% хлопців (табл. 3). 

Оцінку координаційних здібностей по просторово 
– часовим параметрам руху    проведено за результа-
том бігу на 15 метрів (Т. Селезньова, 2001) [7]. За по-
казник вибрано різницю між бігом лицем і спиною, 
яка виражена в секундах. Після виконання тесту було 
отримано наступні результати: серед дівчат 13 років 
показники рівня вище середнього мають – 50% дівчат, 
середній рівень – 40% дівчат, рівень нижче середнього 
мають – 10% дівчат. У хлопців 13 років показники се-
реднього рівня мають – 40% хлопців, показники вище 
середнього рівня мають – 60% хлопців ( табл. 3).

Оцінку швидкісних здібностей проведено за ре-
зультатом темпінг тесту (В.А. Романенко,1999) [7]. 
Після проведення тесту  було отримано такі резуль-
тати: у дівчат 13 років оцінку «добре» мають – 20% 
дівчат, «відмінно» – 80% дівчат. Серед хлопчиків, 
показники швидкісної здібності відповідають оцінці  
«добре» у 80%  хлопчиків 13 років, і оцінка «відмін-
но» у 20% хлопців (табл. 3).

Виявлені результати тестування фізичного стану 
танцюристів дозволили за статистичними значеннями 
показників фізичного розвитку, фізичної підготовле-
ності і роботоздатності розробити критерії оцінки фі-
зичного стану юних танцюристів 13 років (табл. 4,5).

Результати тестування фізичного стану танцюристів 
, дозволили встановити суттєву  відмінність між підліт-
ками за антропометричними показниками, показниками 

Таблиця 5
Критерії оцінки фізичного стану юних танцюристів – дівчат 13 років.

Рівень 
фізичного 

стану

Фізичний розвиток Роботоздатність

Маса 
тіла, кг

Довжина 
тіла, см ОГК, см ІК ІФР ІР МСК,    

мл·хв-1·кг-1
Рівень ниж-
че серед-
нього

≤43,53 ≤154,59 ≤68,96 ≤268,64 ≤33,69 ≥11,28 ≤37,46

Середній 
рівень

43,53-
51,07

154,0-
167,81

68,96-
76,04

268,64-
318,96

33,69-
49,11 9.2-11,28 37,46-44,78

Рівень 
вище се-
реднього

≥51,07 ≥167,81 ≥76,09 ≥318,96 ≥49,11 ≤9,2 ≥44,78

Рівень 
фізичного 
стану

Фізична підготовленість

сила 
м'язів 

живота, 
кількість

сила 
м'язів 
рук, 

кількість

рухли-
вість 

хребетно-
го стовпа, 

см

«еста-
фетний 
тест»,см

темпінг 
тест, 
кіль-
кість

рухли-
вість 

плечових 
суглобів, 

см

різниця 
в бігу 

на 15 м 
лицем і 
спиною 
вперед,с

проба 
Яроцько-

го, с

Рівень ниж-
че серед-
нього

≤33 ≤7 ≤23,74 ≥22,65 ≤62,43 ≥48,06 ≥1,404 ≤40

Середній 
рівень 33-41 7-18 23,74-29-

66
14,75-
22,65-

62,43-
74,37

38,36-
48,06

1,404-
1,004 40-48

Рівень 
вище се-
реднього

≥41 ≥18 ≥29,66 ≤14,75 ≥74,37 ≤38,36 ≤1,004 ≥48
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фізичної підготовленості, та фізичної роботоздатнос-
ті. Це вказує на необхідність оптимізації тренуваль-
ного процесу шляхом розробки програм педагогіч-
них дій, відповідних не тільки віково-статевим, а і їх 
індивідуально-типологічним морфо-функціональним 
можливостям. Вирішення даної задачі залежить від 
впровадження диференційованого підходу на заняттях 
спортивними танцями, який в свою чергу має пряму 
залежність від критеріїв та ознак, за допомогою яких 
можливий розподіл танцюристів одного віку та статі на 
подібні, за морфологічними ознаками та функціональ-
ними показниками, типологічні групи.

Висновки.
Дослідження та визначення морфо-

функціонального стану, рівня фізичного розвитку та 
фізичної підготовленості танцюристів 13 років, ви-
явило суттєві відмінності між підлітками за антро-
пометричними показниками, показниками фізичної 
роботоздатності  і підготовленості. А саме: за антро-
пометричними показниками в віці 13 років на 30% 
хлопців більше ніж дівчат мають тенденцію до підви-

щення маси тіла і ОКГ. За показниками довжини тіла, 
дівчат, які мають тенденцію до високорослості на 30% 
більше ніж хлопців. За показниками роботоздатності 
з рівнем нижче за середній на 20% більше дівчат ніж 
хлопців, за показниками МСК  20% хлопців  мають 
показники вищі ніж  дівчата. 80% хлопчиків і дівчат 
мають однаковий середній рівень за показниками 
сили м'язів живота, а за показниками сили м'язів рук 
хлопці на 50%  сильніші за дівчат. 10% хлопців мають 
координаційні здібності  вище ніж у дівчат , а вестибу-
лярна стійкість і у хлопчиків і у дівчат однакова  і має 
дуже високі показники.

Диференційований підхід на заняттях спортивни-
ми танцями обумовлює розробку критеріїв для роз-
поділу танцюристів на індивідуально-типологічні 
групи, з метою подальшого підбору адекватних па-
раметрів навантаження, і вирішує частково проблему 
вдосконалення фізичної підготовленості танцюристів, 
бо саме певні навантаження є одним із найважливі-
ших і доступних методів підвищення роботоздатності 
організму підлітків.  
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Відкритий фізкультурно-освітній простір – необхідна умова 

професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури
Драгнєв Ю.В.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Вказано, що відкритий 
фізкультурно-освітній простір 
представляється цілісним 
простором, в якому здійсню-
ється взаємодія діяльності 
педагогічного ВНЗ з різними 
освітніми установами на осно-
ві інтеграції, безперервності 
педагогічного процесу, спря-
моване на фізкультурну освіту, 
розвиток дітей і молоді. Роз-
крита важливість усвідомлен-
ня таких понять, як світовий 
освітній простір, міжнародний 
освітній простір, європейський 
освітній простір, європейський 
простір вищої освіти, освітній 
простір країн СНД.

Драгнев Ю.В. Открытое физкультурно-
образовательное пространство – не-
обходимо условие профессионального 
развития будущего учителя физической куль-
туры. Показано, что открытое физкультурно-
образовательное пространство представляется 
целостным пространством, в котором осущест-
вляется взаимодействие деятельности педаго-
гического вуза с разными образовательными 
учреждениями на основе интеграции, непрерыв-
ности педагогического процесса, направленное 
на физкультурное образование, развитие детей 
и молодежи. Раскрыта важность осознания та-
ких понятий, как мировое образовательное про-
странство, международное образовательное 
пространство, европейское образовательное 
пространство, европейское пространство выс-
шего образования, образовательное простран-
ство стран СНГ.

Dragnev Y.V. Opened athletic-
educational space – the condition of 
professional development of future 
teacher of physical culture is needed. 
It is shown that the opening of the sports 
and educational space is determined by 
the whole space, where the interaction of 
the activity of the pedagogical university 
with different educational institutions on 
the basis of integration, continuity of the 
educational process, aimed at physical 
education, the development of children 
and young people take place. It is revealed 
the importance of awareness of such 
concepts as the world educational space, 
the international educational space, 
the European higher education area, 
European space of higher education and 
educational space of the CIS countries.

Ключові слова:
відкритий фізкультурно-
освітній простір, професій-
ний розвиток, майбутні вчи-
телі, фізична культура.

открытое физкультурно-образовательное 
пространство, профессиональное развитие, 
будущие учителя, физическая культура.

opened athletic-educational space, 
professional development, future teachers, 
physical culture.

Вступ.1

Фізкультурна освіта та система підготовки майбут-
нього вчителя фізичної культури в даний час визнача-
ється основними завданнями, серед яких є: підвищення 
вимог до начальних планів і програм не лише на основі 
державних стандартів і єдиного підходу до якісної під-
готовки фахівців, а вимог Болонського процесу; поєд-
нання адміністративних зусиль і наукового потенціалу 
у вирішенні актуальних проблем вдосконалення вищої 
фізкультурної освіти; підвищення якості професійної 
підготовки з урахуванням інформатизації освіти; ви-
користання сучасних інформаційних технологій в на-
вчальному процесі в умовах неперервної освіти тощо.

В останні роки у фаховій підготовці майбутнього 
вчителя фізичної культури спостерігаються перебу-
дови процесу навчання відповідно до вимог інфор-
матизація, тобто формуються необхідні професійні 
компетенції з урахуванням майбутньої професійної 
діяльності, пов’язаної з використанням комп’ютера. 
Це, перш за все, пов’язано з модернізацією вищої фіз-
культурної освіти, що здійснюється за рахунок інтен-
сифікації процесу фахової підготовки, посилення ін-
новаційного та акмеологічного підходу до організації 
навчального процесу. Професійний розвиток майбут-
нього вчителя фізичної культури характеризується ста-
новленням професіонала у відкритому фізкультурно-
освітньому просторі. Ця проблема пов’язана: а) з 
формуванням перспективної стратегії професійного 
розвитку в умовах інформаційно-освітнього просто-
ру; б) з переорієнтацією процесу фізичного вихован-
ня на нові освітні цілі; в) із забезпеченням умов для 
формування фізкультурно-освіченої особистості; г) із 
створенням нового образу вчителя фізичної культури 
інформаційного покоління.

© Драгнєв Ю.В., 2012

Розгляду інтеграції російської вищої школи в за-
гальноєвропейський освітній простір, організації 
єдиного освітнього простору у вищому навчально-
му закладі, розвитку технологій навчання в єдино-
му освітньому просторі «школа-ВНЗ», відкритому 
фізкультурно-освітньому простору, як умові підго-
товки студентів факультету фізичної культури до пе-
дагогічної практики, єдиному освітньому простору як 
інтегративної системи присвячено праці таких вчених 
(Є. Павленко, Н. Рибка, Е. Самєрханова, А. Селива-
нов, М. Шенцева, Р. Шипилов та ін.) [1; 2; 3; 4; 5; 6].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в тому, щоб розглянути від-

критий фізкультурно-освітній простір, як необхідну 
умову професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури.

Результати дослідження.
Під відкритим фізкультурно-освітнім простором 

ми розуміємо такий простір, в якому для майбутнього 
вчителя фізичної культури забезпечуються: а) можли-
вість підвищення професійної готовності до майбут-
ньої професійної діяльності із застосуванням інфор-
маційних технологій в навчальному процесі, у тому 
числі мережі Internet; б) прозорість навчального про-
цесу; в) відповідні навчальні умови для конкуренто-
спроможності на Європейському і Світовому ринках 
праці; г) інтеграція наукової і навчальної діяльності 
тощо. Р. Шипілов доводить, що навчання студентів, 
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яке передбачає інтеграцію теорії і практики, а також 
безперервну реальну взаємодію майбутніх педагогів 
з дітьми в процесі фізкультурно-спортивної діяльнос-
ті, можливо у відкритому фізкультурно-освітньому 
просторі. Під відкритим фізкультурно-освітнім про-
стором (ОФОП) вчений розуміє цілісний простір, в 
якому здійснюється взаємодія діяльності педагогіч-
ного ВНЗ з різними освітніми установами на основі 
інтеграції, відвертості, безперервності педагогічного 
процесу, спрямована на фізкультурну освіту, розвиток 
дітей і молоді, що вчиться, а також що забезпечує до-
даткові можливості підвищення готовності студентів 
факультету фізичної культури до майбутньої профе-
сійної діяльності [6]. З цього приводу Е. Самєрханова 
вказує, що сьогодні стали звичними вирази «еконо-
мічний простір», «інформаційний простір», «геополі-
тичний простір», «освітній простір», що виражають 
ідею об’єднання значних територій на яких-небудь 
єдиних організаційно-структурних підставах. В той 
же час поняття «Освітній простір» почало широко 
застосовуватися і відносно освітнього континууму 
іншого масштабу, який може розглядатися як ланки 
або фрагменти однієї системи освіти [3]. Продовжу-
ючи розгляд понять приведемо судження української 
дослідниці у галузі філософії Н. Рибки. Вчена вказує, 
що Україна у травні 2005 року приєдналася до Болон-
ського процесу, та визнала до 2010 року пріоритетним 
напрямком розвитку створення єдиного європейсько-
го освітнього та наукового простору. Поглиблення 
міжнародних зв’язків у всіх сферах суспільного жит-
тя спричиняє потребу суттєвої трансформації системи 
освіти України. Отже, принципові зміни засад освіти 
призводять до появи багатьох понять, що визначають 
нові форми соціально-філософського осмислення за-
кономірностей розвитку суспільства. До таких понять 
належить поняття «єдиний освітній простір» (ЄОП). 
Однак ще немає визначеності та адекватного розумін-
ня ЄОП, оскільки вживання як синонімічних разом із 
поняттям «ЄОП» таких понять, як світовий освітній 
простір, міжнародний освітній простір, європейський 
освітній простір, європейський простір вищої освіти, 
освітній простір країн СНД та ін. свідчить про те, що 
не розроблено чіткого науково-методологічного термі-
нологічного забезпечення ЄОП [2]. Приведені думки 
вченими Р. Шипіловим, Є. Самєрхановою та Н. Риб-
кою  характеризують актуальність проблеми відкри-
того фізкультурно-освітнього простору, як необхідної 
умови професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури.

Доречі, російський дослідник О. Павленко до-
водить, що інтеграція російської вищої професійної 
освіти в світову, зокрема, європейську систему вищої 
освіти, –  це один з принципів державної політики, 
зафіксований законодавчо. На думку заступника гене-
рального директора ЮНЕСКО Б. Пауера, «є універ-
сальний шлях зближення – через систему освіти, що 

дає можливість всім навчитися жити в світі, співпраці, 
взаємодопомозі». Розвиток сучасних освітніх систем 
сьогодні є цілісним процесом безперервної зміни і 
розвитку складових їх елементів із спрямованістю на 
інтеграцію національних систем в єдиний світовий 
освітній простір [1]. Це пов’язано з тим, що інтегра-
ційні процеси, які відбуваються у світовому освітньо-
му співтоваристві, визначаються створенням єдиного 
інформаційного простору системи освіти. Слід вказа-
ти, що єдиний інформаційний простір системи вищої 
освіти повинен характеризуватися масштабом свого 
застосування і поєднуватися з глобальним освітнім 
простором. 

М. Шенцева говорить, що розробка різних варіан-
тів змісту освіти, наукове обґрунтування і практична 
апробація нових ідей і технологій –перспективні на-
прями освітнього процесу. Пошук нових освітніх 
технологій і можливостей для їх інтеграції найбільш 
ефективний в рамках системи безперервної освіти. 
Для досягнення ефекту багатовимірного руху особис-
тості в освітньому просторі недостатньо різноманіт-
ності інноваційних перетворень [5]. Виходячи з цьо-
го треба сказати, що процес входження у відкритий 
фізкультурно-освітній простір вимагає узгодження 
всіх параметрів української системи фізичного вихо-
вання зі світовими стандартами для підвищення про-
фесійної мобільності та рівня освіченості майбутньо-
го вчителя фізичної культури. Російський дослідник 
О. Селіванов нагадує, що інформаційна революція і 
формування нового типу суспільного пристрою – ін-
формаційного суспільства – висувають інформацію і 
знання на передній план соціального і економічного 
розвитку [4].

Насамкінець зазначимо, що в основу відкрито-
го фізкультурно-освітнього простору, як необхідної 
умови професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури, повинно бути закладено інтерес 
до накопичення професійного досвіду. В цьому про-
цесі повинні бути сформульовані модернізовані цілі 
і завдання до організації фізкультурно-оздоровчої ро-
боти, використання сучасних інформаційних техноло-
гій, які будуть прискорювати процес формування від-
критого фізкультурно-освітнього простору. 

Висновки.
Розглянувши проблему відкритого фізкультурно-

освітнього простору, як необхідної умови професійно-
го розвитку майбутнього вчителя фізичної культури, 
нами було визначено, що відкритий фізкультурно-
освітній простір є таким простором, в якому здійсню-
ється рух до модернізації вищої фізкультурної освіти, 
який відбувається за рахунок оптимізації процесу фа-
хової підготовки.

У перспективі планується приділити увагу опти-
мізації професійної підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури в інформаційному просторі. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Полиморфизм гена γ – рецептора, активирующего 
пролиферацию пероксисом (PPARG) как маркер 

предрасположенности к занятиям спортом
Дроздовская С.Б., Боровик О. А, Досенко В.Е., Ильин В.Н.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины

Аннотации:
Представлены результаты геноти-
пирования спортсменов разных ви-
дов спорта по Pro12→Ala полимор-
физму гена PPARG с целью поиска 
молекулярно-генетических марке-
ров наследственной склонности к 
проявлению высокой физической 
работоспособности. В ходе рабо-
ты было генотипировано 122 спор-
тсмена разных видов спорта и 82 
человека, не занимающиеся спор-
том. Обнаружено, что в группе вы-
сококвалифицированных спортсме-
нов, занимающихся видами спорта 
с преимущественно анаэробным 
характером энергообеспечения Ala 
аллель гена PPARG встречается на 
11,1% чаще, чем группах спортсме-
нов, занимающихся видами спорта с 
преимущественно аэробным харак-
тером энергообеспечения. Установ-
лена ассоциация между Pro12→Ala 
полиморфизмом гена PPARG и  
предрасположенностью к занятиям 
различными видами спорта.

Дроздовська С.Б., Боровик О.А., До-
сенко В.Є., Ільїн В.М. Поліморфізм 
гену γ – рецептора, що активує 
проліферацію пероксисом (PPARG) як 
маркер схильності до занять спортом. 
Представлено результати генотипуван-
ня спортсменів різних видів спорту  за 
Pro12→Ala поліморфізмом гена PPARG з 
метою пошуку молекулярно-генетичних 
маркерів спадкової схильності до проявів 
високої спортивної працездатності. У 
ході роботи було генотиповано 122 спор-
тсмена різних видів спорту та 82 люди-
ни, які не займаються спортом. Встанов-
лено, що у групі висококваліфікованих 
спортсменів, що займаються видами 
спорту з переважно анаеробним харак-
тером енергозабезпечення, Ala алель 
гену PPARG зустрічається на 11,1% 
частіше, ніж  у групах спортсменів, які 
займаються видами спорту з переважно 
аеробним характером енергозабезпечен-
ня. Встановлена асоціація між Pro12→Ala 
поліморфізмом гену PPARG  і схильністю 
до занять різними видами спорту. 

Drozdovska S.B., Borovik O.A., Docenko 
V.E., Ilyin V.N. Peroxisome proliferator-
activated receptor gamma genes 
polymorphism (PPARG) as a marker 
for predisposition to sports. Purpose of 
the work is to find the molecular-genetic 
markers of Pro12→Ala polymorphism 
of PPARG of hereditary predisposition 
to the manifestation of a high physical 
performance. During the work 122 athletes 
of different sports and 82 people who are 
not involved in sports were examined. The 
peculiarities of distribution of allele variants 
of PPARG gene in groups of athletes involved 
in different sports were obtained. It was 
found that a group of highly skilled athletes 
involved in sports with predominantly 
anaerobic nature of the energy PPARG Ala 
allele of the gene found in 11.1% more than 
the group of athletes involved in sports with 
mainly aerobic nature of the power supply. 
The existence of association between the 
Pro12 → Ala polymorphism of PPARG 
gene and predisposition to various sports 
activities was established.

Ключевые слова:
полиморфизмы генов, молекулярно-
генетические маркеры, молекуляр-
ная генетика спорта, спортивный 
отбор, γ – рецептор, активирую-
щий пролиферацию пероксисом.

поліморфізми генів, молекулярно – гене-
тичні маркери, молекулярна генетика 
спорту, спортивний добір, γ – рецептор, 
що активує проліферацію пероксисом.

gene polymorphisms, molecular – genetic 
diagnostics, molecular-genetic markers, 
sports selection, molecular genetics of 
sports, peroxisome proliferator-activated 
receptor gamma.

Введение.1

Стремительное развитие методов молекулярно-
генетического анализа позволило за последние два 
десятилетия создать перечень из 214 генов, полимор-
физмы которых ассоциированы с развитием и проявле-
нием физических качеств и могли бы использоваться 
в качестве генетических маркеров предрасположен-
ности к тому или иному виду спорту [7]. В данный 
перечень входят множество генов, контролирующих 
метаболические процессы при мышечной деятель-
ности. Среди них особой важностью, на наш взгляд, 
отличается ген γ – рецептора, активирующего проли-
ферацию пероксисом (PPARG).

γ – рецептор, активирующего пролиферацию 
пероксисом (Peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma 2 (PPARG2))- это внутриклеточный транскрип-
ционный фактор, играющий важную роль в адипогене-
зе, глюкозном и жировом гомеостазе. Функции этого 
транскрипционного фактора заключаются в регуляции 
генов, связанных с аккумуляцией жира, дифференци-
ровкой адипоцитов и миобластов, а также с чувстви-
тельностью к инсулину [23, 27]. PPARγ экспресси-
руется главным образом в жировой ткани [24, 25], в 
меньшей мере, во многих других типах клеток, таких 
как макрофаги, гладких мышечных волокнах, эндоте-
лиальных клетках, сердечных миоцитах [6, 11, 17, 28]. 

© Дроздовская С.Б., Боровик О. А, Досенко В.Е.,  
  Ильин В.Н., 2012

В результате анализа сетей регуляции внутрикле-
точного уровня холестерина в гепатоцитах и липид-
ного метаболизма в адипоцитах показано, что фактор 
PPARγ относится к числу ключевых регуляторов экс-
прессии генов липидного метаболизма [4]. В число 
генов из генной сети адипоцита, регулируемых факто-
рами PPARγ, входят гены 1) белков, осуществляющих 
транспорт жирных кислот, 2) белков LXRα и INSIG-1, 
регуляторов экспрессии и созревания транскрипцион-
ного фактора SREBP-1c; 3) фермента PEPCK-С.

Растёт интерес к PPARγ как регулятору функций 
кардиореспираторной системы  [21, 29].

Ген PPARG (рецептор, активирующий пролифе-
рацию пероксисом, гамма), локализованный в 3 хро-
мосоме (3p25), в результате альтернативного сплай-
синга может иметь 4 транскрипта: PPARγ1, PPARγ2, 
PPARγ3 и PPARγ4, которые обнаруживаются в боль-
шей степени в жировой, чем в мышечной ткани. 

Для гена PPARγ известно, по крайней мере, 4 одно-
нуклеотидных полиморфизма в кодирующей области, 
что, скорее всего, приводит к изменению функцио-
нальных характеристик белка, поскольку полиморф-
ными оказываются важные позиции в сайте фосфо-
рилирования белка и лиганд-связывающем домене. 
Наиболее изученным полиморфизмом гена PPARG яв-
ляется Pro12→Ala полиморфизм, представляющий со-
бой замену цитозина на гуанин в 34 положении экзона 
2 (при этом происходит замещение пролина на аланин 
в положении 12 изоформы PPARγ2). Выделены сле-
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дующие фенотипические варианты, образующиеся в 
результате аллельного полиморфизма данного гена: 
Рго/Рго – гомозиготы по нормальному аллелю, Pro/
Ala – гетерозиготы, Ala/Ala – гомозиготы по мутант-
ному аллелю. Экспериментальные данные свидетель-
ствуют о снижении способности фактора PPARγ2 при 
замене пролина на аланин связываться с промотора-
ми генов, которые он активирует [8, 19]. Пониженная 
активность PPARγ2, ассоциируемая с носительством 
аллели, кодирующей Ala, приводит к повышению чув-
ствительности к инсулину и увеличению утилизации 
глюкозы [15, 16]. На этом основании Ala аллель при-
нято считать протективным в отношении развития 
сахарного диабета 2 типа. Полиморфизм Pro12Аla 
(аминокислотная замена Pro > Ala в позиции 12 или 
точечная мутация гена PPARG C>G (rs1801282), уме-
ренно снижающий функцию этого рецептора, являет-
ся показателем cнижения риска развития сахарного 
диабета 2 типа (СД2), гиперинсулинемии, инсулино-
резистентности и атеросклероза [16, 22, 27, 30]. 

В соответствии с ранее полученными данными, 
восстановление чувствительности тканей к инсули-
ну связано с менее активным липолизом в жировой 
ткани и гликолиза в печени у обладателей Ala аллели, 
что приводит к снижению уровня СЖК и активации 
их потребления мышечной тканью. 

В исследовании, состоящем в поиске корреляции 
Pro12Ala полиморфизма PPARG с площадью попе-
речного сечения мышечных волокон, установлено: 
Ala аллель ассоциировался с большей площадью по-
перечного сечения как медленных, так и быстрых мы-
шечных волокон [3].

Мета-анализ по данным 30 исследований обнару-
жил, что носители Ala аллели имеют больший индекс 
массы тела, чем Pro/Pro гомозиготы [18]. В связи с 
клинической значимостью анаболический эффект 
PPARG Ala аллели проверялся только в отношении 
жировой массы, но не мышечной. 

Между тем, связь полиморфизма гена PPARG с 
физической деятельностью остается неизученной. Не-
которые исследования позволяют сделать предположе-
ние, что носительство PPARG Ala аллеля, повышающее 
чувствительность к инсулину, а значит, усиливающее 
его анаболическое действие на скелетные мышцы, 
предрасполагает к развитию и проявлению скоростно-
силовых качеств [12, 13]. По-видимому, Ala аллель так-
же способствует развитию и проявлению выносливо-
сти, поскольку у высококвалифицированных стайеров 
отмечена высокая частота встречаемости Ala аллеля по 
сравнению с менее квалифицированными спортсме-
нами. Это может быть связано с влиянием повышен-
ной чувствительности к инсулину на гипертрофию как 
медленных, так и быстрых мышечных волокон. 

Мета-анализ of Pro12Ala polymorphism of the 
PPARG2 gene демонстрирует позитивную корреляцию 
этого полиморфизма с индексом массы тела (BMI). 
Высокие показатели этого индекса были обнаружены 
у носителей Ala –аллели, по сравнению с лицами, не 
имеющими её [9]. Гомозиготы по Ala –аллели имели 
более значительные результаты по снижению мас-
сы тела, чем люди с другими генотипами [16]. Более 
поздние исследования демонстрируют различную ча-

стоту вклада PPARG2 генотипа в успешность сниже-
ния массы тела [31]. 

Исследования Ким и соавторов (2003) позволили 
предположить, что носительство Ala12 аллели ассо-
циировано с увеличением подкожного и  висцераль-
ного жира у корейских женщин с лишним весом, но 
не обнаружено значительного влияния одномесячной 
программы по снижению массы тела [14]. Не обна-
ружено ассоциаций между полиморфизмом Pro12Ala 
PPARG2 гена и массой тела у пациентов с ожирением 
и диабетом 2-го типа diabetes [26]. Исследование 70-
ти женщин постменопаузального возраста, страдаю-
щих ожирением, показало, что шестимесячная гипо-
калорийная диета вызывает одинаковое снижение 
массы тела как у носителей Ala12 аллели, так и лиц, 
не имеющей её [20]. Однако возвращение веса было 
более значительным у женщин с Ala12 аллелью. Это 
было расценено как снижение у этих женщин уровня 
окисления жиров в ответ на гипокалорийную диету. В 
других исследованиях, проведённых на 108 испытуе-
мых, на протяжении 4 лет не было обнаружено ника-
ких значительных отличий в снижении массы тела у 
носителей и неносителей этой аллели [5].

Таким образом, многими исследователями доказа-
но влияние данного полиморфизма на метаболические 
процессы, влияющие на свойства мышечной ткани, и 
на физические качества, что позволяет рассматривать 
его как генетический маркер предрасположенности к 
видам спорта, в которых соревновательные упражне-
ния обеспечиваются преимущественно анаэробными 
механизмами энергообеспечения.

Работа выполнялась согласно темы 2.4.1 «Системный 
анализ морфофункциональных перестроек организма 
человека в процессе адаптации к физическим нагрузкам» 
сведенного плана научно-исследовательской работы в 
сфере физической культуры и спорта на 2006 – 2010 гг. 
(номер государственной регистрации 0106U010778) и 
темы 2.22 «Разработка комплексной системы изучения 
индивидуально-типологических свойств спортсменов 
на основе проявлений генома» сводного плана научно- 
исследовательской работы в сфере физической культуры 
и спорта Украины на 2011 – 2015 рр.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определение ассоциации между 

Pro12→Ala полиморфизмом гена PPARG и  предраспо-
ложенностью к занятиям различными видами спорта.

Задачи работы: 
1. Путём анализа научной литературы установить 

влияние полиморфизма Pro12→Ala гена PPARG на 
мышечную деятельность. 

2.Сравнить характер распределения аллельных вари-
антов гена PPARG в группах спортсменов и группе 
лиц, не занимающихся спортом. 

3. Исследовать различия распределения аллельных 
вариантов гена PPARG в группах спортсменов, за-
нимающихся различными видами спорта. 

4. Изучить зависимость уровня квалификации спор-
тсменов в разных видах спорта от аллельного вари-
анта гена PPARG. 

5. Обосновать возможность применения определе-
ния полиморфизма гена PPARG как молекулярно-
генетического маркера предрасположенности к раз-
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ным видам спорта.
Методы и материалы. В ходе работы, в качестве 

контрольной группы, было обследовано 82 человека, не 
занимающихся спортом, и 122 спортсмена. Среди них: 
57 спортсменов, занимающихся видами спорта с преи-
мущественно аэробным энергообеспечением соревно-
вательных упражнений (академическая гребля, лыжные 
гонки, плавание на длинные дистанции) (спортсмены 
аэробных видов спорта), и 65 спортсменов, занимаю-
щихся видами спорта с преимущественно анаэробным 
энергообеспечением (легкоатлетические прыжки, ме-
тания, бег на короткие дистанции) (спортсмены анаэ-
робных видов спорта). Генотипирование спортсменов 
выполнялось на базе молекулярно-генетической ла-
боратории отдела общей и молекулярной патофизио-
логии института физиологии имени А.А. Богомольца, 
Национальной академии наук Украины.

Для молекулярно-генетического анализа исполь-
зовали образцы ДНК, полученные путём забора 
эпителиальных клеток ротовой полости с помощью 
универсального зонда «ЗГУ-ЦМ». ДНК выделяли из 
буккального эпителия при помощи набора реактивов 
DiatomTM DNA Prep (Biokom).

Полиморфизм гена PPARG определяли методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) при помощи 
амплификации с прямым 5’-GCC AAT TCA AGC CCA 
GTC-3’ и обратным. – 5’-GAT ATG TTT GCA GAC 
AGT GTA TCA GTG AAG GAA TCG CTT TCC G-3’ 
праймерами (“Metabion”, Germany) с последующей 
рестрикцией при помощи эндонуклеазы Bsh1236I 
(“Ферментас”, Литва). Продукты реакции разделя-
ли методом электрофореза в 2,5 % агарозном геле и 
идентифицировали в ультрафиолетовом свете после 
окрашивания бромистым этидием. Достоверность 
различий в распределении выборок определяли по 
критерию χ2. Значение Р<0.05 считали достоверным.

Результаты исследований.
Результаты генотипирования контрольной группы 

позволили определить частоту аллельных вариантов 
Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG , которая со-
ставляла: 70,7% Pro/Pro, 28,1% Pro /Ala и 1,2% Ala/
Ala. Наблюдаемое в выборке распределение геноти-
пов подчиняется равновесию Харди-Вайнберга. Ча-
стота редкого Ala аллеля составляла 15,2%, что со-
впадает с результатами генотипирования российской 
популяции [1, 2] Наши результаты сравнимы с часто-
той гетерозигот в популяциях европейского типа, где 
она достигает 20%, гомозигот – до 2%.

Общее распределение аллельных вариантов Pro12→Ala 
полиморфизма гена PPARG в группе спортсменов (60,7% 
Pro/Pro, 35,2% Pro /Ala и 4,1% Ala/Ala) от аналогичного 
распределения в контрольной группе статистически не 
отличалось (р=0,23), хотя в группе спортсменов частота 
встречи редкого Ala аллеля была на 6,5% выше.

При разделении выборки спортсменов на подгруп-
пы по характеру энергообеспечения соревнователь-
ных упражнений установлено, что распространён-
ность аллельных форм гена PPARG в этих подгруппах 
отличается. Так, распределение аллельных вариантов 
Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG в группе спор-
тсменов, занимающихся видами спорта с преимуще-
ственно анаэробным характером энергообеспечения, 

достоверно отличается от распределения в контроль-
ной группе (р=0,035). 

Частота встречи редкого Ala аллеля в этой группе 
на 11,7% выше, чем в контрольной группе и на 11,1% 
выше, чем в группе спортсменов, занимающихся ви-
дами спорта с преимущественно аэробным энергоо-
беспечением (Рис.1).

Анализ распределения аллельных вариантов гена 
PPARG  по видам спорта позволил установить, что наи-
большими отличиями характеризуются спортсмены, 
занимающиеся бегом на короткие дистанции (табл.1). 

В данной группе процентное соотношение аллель-
ных форм Pro/Pro, Pro/Ala и Ala/Ala составляет: 31,6; 
63,2; 5,3% по сравнению с  70,7; 28,1; 1,2% в контроль-
ной группе (р=0,005). Редкая Ala аллель в этом виде 
спорта встречается на 21,6% чаще, чем в контроль-
ной группе. Значительно отличается от контрольной 
группы и распределение в группе метателей. В этой 
выборке  наблюдается высокий процент гомозигот по 
редкой аллели (генотип Ala/Ala) (5,6% против 1,2% в 
контрольной группе), кроме того, частота Ala аллели 
превышает частоту в контрольной группе на 15,4% 
(рис.2). Отличия группы спортсменов, занимающихся 
легкоатлетическими прыжками, от контрольной груп-
пы не достоверны, в то же время отличия от группы 
спортсменов, занимающихся бегом на короткие дис-
танции, статистически достоверно (частота редкого 
аллеля в группе прыгунов на 19,04% (р=0,048) отлича-
ется от аналогичного показателя в группе спринтеров). 
Выборка спортсменов, занимающихся академической 
греблей, характеризовалась соотношением аллельных 
форм гена, сходным с контрольной группой, но досто-
верно отличалась от группы спортсменов, занимаю-
щихся бегом на короткие дистанции (р=0,034).

Выводы.
Распределение аллельных вариантов Pro12Ala по-

лиморфизма гена PPARG в украинской популяции не 
имеет национальной специфичности и не отличается 
от распределения в популяциях европейского типа.

 В группе высококвалифицированных спортсме-
нов, занимающихся видами спорта с преимуществен-
но анаэробным характером энергообеспечения, заме-
на цитозина на гуанин в 34 положении экзона 2 гена 
PPARG встречается чаще, чем группах спортсменов, 
занимающихся видами спорта с преимущественно 
аэробным характером энергообеспечения. Существу-
ет вероятность, что данные отличия возникли в про-
цессе многолетнего спортивного отбора, так как Ala 
аллель способствует высокой спортивной работоспо-
собности в данных видах спорта (устанавливает необ-
ходимый уровень контроля липидного и вуглеводного 
обмена в мышечной ткани).

Среди спортсменов, занимающихся видам спорта с 
преимущественно анаэробными механизмами энерго-
обеспечения, наибольшая частота встречи Ala- аллели 
встречается у спортсменов, занимающихся бегом на 
короткие дистанции, наименьшая – у спортсменов, за-
нимающихся легкоатлетическими прыжками.

В дальнейшем планируется исследование влияния 
Ala аллели гена PPARG на функциональное состояние 
спортсменов и проявления их соревновательной ре-
зультативности в разных видах спорта.
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Рис.1. Распределение аллельных вариан-
тов Pro12→Ala  

полиморфизма гена PPARG в разных 
группах: А- контрольная группа; В – 
спортсмены аэробных видов спорта;  

С – спортсмены анаэробных видов 
спорта

Таблица 1
Частота встречаемости аллельных вариантов Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG в разных видах спорта 

Генотип Легкоатлетические 
прыжки (n=28) Метания (n=18)

Бег на корот-
кие дистанции  

(n=19)
Гребля (40) Контрольная 

группа (n=82)
n % N % N % N % N %

Pro/ Pro 19 67,8 8 44,4 6 31,6 27 67,5 58 70,7
Pro /Ala 8 28,6 9 50 12 63,2 12 30 23 28,1
Ala /Ala 1 3,6 1 5,6 1 5,3 1 2,5 1 1,2

Частота Ala 
аллеля - 17,8 - 30,6 - 36,84 17,5 - 15,2

Р1 0,7 0,11 0,005 0,84 1
Р2 0,048 0,61 - 0,034 0,005

Р1 – сравнение с контрольной группой;
Р2 – сравнение с группой спортсменов, занимающихся бегом на короткие дистанции .

Рис.2 Частота распространения Ала-аллели Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG у спортсменов 
разных видов спорта с преимущественно анаэробным энергообеспечением, %
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Актуальні проблеми контролю у фізичному вихованні  
студентів вищих навчальних закладів

Дух Т.І., Боднар І.Р.
Львівський державний університет фізичної культури 

Анотації:
Проаналізовано рейтинги найваж-
ливіших і найчастіше вживаних ви-
дів контролю у фізичному вихованні 
ВНЗ України. Проводилося анкету-
вання 156 викладачів кафедр фі-
зичного виховання ВНЗ України та 
експертна оцінка. Встановлено, що 
самоконтролю та взаємоконтролю 
студентів під час занять з фізичного 
виховання у вищих навчальних за-
кладах приділяється невиправдано 
мало часу. З’ясовано, що рівень го-
товності викладачів до здійснення 
різних видів контролю у фізичному 
вихованні оцінюється як нижчий від 
середнього. Рівень підготовленості 
викладачів фізичного виховання 
до здійснення самоконтролю і вза-
ємоконтролю студентів є відносно 
найнижчим. 

Дух Т.И., Боднар И.Р. Актуальные пробле-
мы контроля в физическом воспитании 
студентов высших учебных заведений. 
Проанализировано рейтинг наиболее важных 
и чаще применяемых видов контроля в фи-
зическом воспитании высших учебных заве-
дений Украины. Проводилось анкетирование 
156 преподавателей кафедр физического вос-
питания ВУЗов Украины и экспертная оценка. 
Установлено, что самоконтролю и взаимокон-
тролю студентов на занятиях по физическому 
воспитанию высших учебных заведений уде-
ляется неоправданно мало времени. Выясне-
но, что уровень готовности преподавателей к 
осуществлению различных видов контроля в 
физическом воспитании оценивается как ниже 
среднего. Уровень подготовленности препода-
вателей физического воспитания к осущест-
влению самоконтроля и взаимоконтроля сту-
дентов является относительно низким.

Dukh T.I., Bodnar I.R. Essential 
problems of control in physical 
education of students in high 
education established. It is analysed 
rating of the most essential and 
more often applied types of control 
in physical education of higher 
educational establishments of Ukraine. 
A questionnaire was conducted 156 
teachers of departments of physical 
education of higher institutions of 
Ukraine and expert estimation was done. 
It is set that to self-control and two-way 
control of students on employments on 
physical education of higher educational 
establishments spared unjustified small 
time. It is found out that the level of 
readiness of teachers to realization 
of different types of control in physical 
education is estimated as below with.

Ключові слова:
фізичне виховання, контроль, са-
моконтроль, взаємоконтроль, 
студенти. 

физическое воспитание, контроль, самокон-
троль, взаимоконтроль. 

physical education, control, self-control, 
mutual control. 

Вступ.1

Якість професійної підготовки майбутнього ви-
кладача фізичного виховання є основним критерієм 
стану і результативності діяльності системи освіти. А 
контроль навчальних досягнень студентів відноситься 
до одних із невід’ємних компонентів процесу фізич-
ного виховання (О.Васюк, 2009). Уміння контролюва-
ти та вести облік, здійснювати оперативне управління 
на заняттях з фізичного виховання є однією зі слабких 
сторін підготовленості майбутніх фахівців фізичного 
виховання (М.Данилко, 2000), водночас вважається 
однією з найважчих професійних функцій, реалізація 
якої вимагає фундаментальної підготовки (Р. Мушке-
та, 2007). 

Як свідчить практика, найбільші зусилля фахівців 
кафедри фізичного виховання сьогодні спрямовують-
ся на підготовку студентів до виконання вимог “Дер-
жавних тестів, нормативів оцінки фізичної підготов-
леності населення України” (1996). Але при цьому, не 
враховується вихідний рівень функціонального ста-
ну організму та ступінь зусиль, які студент витрачає 
на виконання тестів. В результаті не забезпечується 
об’єктивна оцінка як стану здоров’я студента, так і 
рівня його фізичної підготовленості [1].

При управлінні навчальною діяльністю студентів 
важливо правильно організувати оцінювальний етап, 
застосовуючи різні компоненти механізму зворот-
нього зв’язку, а саме механізм контролю, самокон-
тролю і взаємоконтролю. Застосування взаємного та 
самоконтролю сприяє оптимізації процесу фізичного 
виховання студентів під час самостійних занять, так 
як дозволяє підвищити мотивацію і створити най-
більш комфортну атмосферу для продуктивної робо-
ти [2, 4]. 
© Дух Т.І., Боднар І.Р.., 2012

 Підтверджено, що традиційний контроль у фізич-
ному вихованні не сприяє формуванню у студентів 
знань та умінь самостійної рухової активності та час-
то спричиняє негативні емоції [5, 7]

Тому проблемам контролю у фізичному вихован-
ні приділяли увагу значна кількість дослідників (М. 
Щербей, 2005, О. Куц, 2001, Т. Круцевич, 2005, Р. 
Мушкета, 2007, М. Ісаченко, 2008). В окремих дослі-
дженнях і методичних посібниках подаються матері-
али щодо оцінювання теоретичної і технічної підго-
товленості школярів і студентів (В.Арєф’єв, Г.Єдинак, 
2001; В.Леськів, 2003; О. Ващенко, 2004, Л. Іванова, 
С. Операйло, 2004). Фахівцями обґрунтовано перева-
ги модульно-рейтингової системи контролю (О. Си-
дорко, 2005, Л. Безугла, 2007, Є. Сафрін, 2010, М. 
Пуздимир, 2008); доведено значимість самоконтролю 
студентів для покращення фізичної підготовленості 
студентів (О. Подлесний, 2010); рекомендується за-
стосовувати взаємоконтроль студентів у якості інно-
ваційного підходу оцінювання навчальних досягнень 
студентів (І. Бабатіна 2011). 

О.Подлесним (2008) розроблені організаційно-
методичні умови для використання самоконтролю фі-
зичної підготовленості студентів, як фактору форму-
вання мотивації до професійно-прикладної фізичної 
підготовки; доповнена система бальної диференці-
йованої оцінки успішності студентів з фізичного ви-
ховання з урахуванням вихідного рівня фізичної під-
готовленості і прогресу досягнень у рухових тестах. 
З’ясовано, що об’єктивна кількісна і якісна інформа-
ція про індивідуальний рівень різних сторін підготов-
леності студентів сприяє формуванню позитивної мо-
тивації до фізичної активності. 

Встановлено (Н.Турчина, 2011), що самооцінка, 
самоаналіз та самоконтроль індивідуальної рухової 
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діяльності сприяє формуванню усвідомленого став-
лення індивіда до занять фізичним вихованням. Важ-
ливим елементом самооцінки фізичної підготовле-
ності є зіставлення кількісних характеристик кожної 
вправи окремо зі встановленими нормами − критерія-
ми оцінки − та аналіз причин відхилень. Такий підхід 
спричиняє необхідність планування цілеспрямовано-
го формування у студентів методичних знань.

Проте не з’ясованими залишилися питання ступе-
ня готовності викладачів до здійснення різних видів 
контролю у фізичному вихованні, у тому числі і за-
стосування самоконтролю та взаємоконтролю.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета: з’ясувати стан проблеми контролю у фізич-

ному вихованні студентів вищих навчальних закладів.
Завдання: 

1. Проаналізувати найважливіші і найчастіше вживані 
види контролю у фізичному вихованні ВНЗ 
України.

2. Визначити рівень готовності викладачів до 
здійснення різних видів контролю у фізичному 
вихованні.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літе-

ратурних джерел та емпіричних даних, соціологічні ме-
тоди (анкетування), методи математичної статистики.

  Організація дослідження. Нами було проведено 
анкетування 156 викладачів кафедр фізичного вихо-
вання ВНЗ України, педагогічний стаж яких становив 
понад 10 років. Також проведено експертну оцінку з 
питань контролю у фізичному вихованні. В якості екс-
пертів виступили 9 докторів наук та професорів галузі 
фізичного виховання. 

Результати дослідження. 
На підставі експертної оцінки нами було вста-

новлено, що найбільш гострою проблемою з питань 
контролю у фізичному вихованні вважається недо-
сконалість державних тестів, тобто виставляння за-
лікової оцінки з фізичного виховання, в основному, 
на підставі складання нормативів фізичної підготов-
леності. Відсутність диференціації контрольних ви-
мог до студента з урахуванням медичного відділення, 
майбутньої спеціальності також не дозволяє фахівцям 
об’єктивно оцінити підготовленість студентів.

Ще однією з важливих проблем контролю, які по-
требують вирішення, є недостатнє застосування само-
контролю та взаємоконтролю. Перевагою вказаних 
видів контролю є пробудження інтересу до свого рівня 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості, під-
вищення мотивації, активності і свідомості студентів 
до занять з фізичного виховання [1, 3]. 

Індивідуалізація процесу фізичного виховання, 
на думку експертів, передбачає врахування індиві-
дуальних особливостей організму студента (психо-
фізіологічних показників, рівня фізичного розвитку, 
фізичних якостей), і це дозволить індивідуалізувати 
фізичні навантаження. Не менш важливими, з точки 
зору експертів, є питання впливу оцінки з фізичного 
виховання на загальний рейтинг успішності студента. 

В таблиці представлені види контролю, які, за да-
ними експертів, є найважливішими на заняттях з фі-
зичного виховання, та результати опитування викла-
дачів щодо застосування ними цих видів контролю у 
своїй практичній діяльності (табл.1). 

Як і очікувалося, випробування фізичної підготов-
леності та перевірка стану здоров’я студентів вважа-
ються експертами найважливішими серед усіх існую-
чих розділів контролю.

Ми вважаємо, що в наш час, пріоритети фізичного 
виховання молоді повинні змінитися. Високий рівень 
фізичної підготовленості не повинен розглядатися як 
самоціль системи фізичного виховання, а лише як на-
слідок міцного здоров’я і функціональної готовності 
молодих людей. Відтак, рейтинг контролю фізичної 
підготовленості повинен знизитися.  

Важливо зазначити, що третє за значущістю місце 
відведено самоконтролю і взаємоконтролю студентів. 
Проте, як засвідчили відповіді викладачів фізичного 
виховання, найменше уваги на практиці приділяється 
самоконтролю та взаємоконтролю студентів. Пого-
джуємося з експертами з приводу того, що самокон-
тролю та взаємоконтролю у фізичному вихованні вар-
то приділити більше уваги. Адже ці види контролю 
сприяють формуванню інтересу студентів до рівня 
своєї підготовленості, при чому не лише фізичної, але 
й теоретико-методичної, та зрештою і до стану свого 
фізичного здоров’я. 

Вважаємо, що реорганізація контролю у фізично-
му вихованні з ширшим застосуванням самоконтро-

Таблиця 1 
Рейтинг значущості видів контролю частота їх застосовування на заняттях з фізичного виховання

Рей-тинг Найважливіші види контролю на заняттях з 
фізичного виховання (на думку експертів)

Види контролю, які найчастіше  
застосовуються викладачами  

на заняттях з фізичного виховання 
1 Фізична підготовленість Фізична підготовленість

2 Стан здоров’я студента і функціональних 
систем

Стан здоров’я студента і функціональних 
систем

3 Самоконтроль і взаємоконтроль студентів Технічна підготовленості
4 Методична підготовленість Теоретична підготовленість
5 Теоретична підготовленість Методична підготовленість
6 Технічна підготовленості Психічний мікроклімат в групі
7 Психічний мікроклімат в групі Самоконтроль і взаємоконтроль студентів
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лю і впровадженням взаємоконтролю студентів до-
зволить покращити існуючу ситуацію з оперативного 
контролю і дозволить отримати викладачу необхідну 
інформацію про внутрішню величину навантаження. 
А студенту, в свою чергу – підвищити рівень підго-
товленості, у тому числі й з методичного розділу, який 
вважається експертами важливим розділом фізично-
го виховання (4-те рейтинг-місце). Усе це сприятиме 
розвитку суспільно-корисних рис та якостей особис-
тості, зокрема цілеспрямованості, самостійності, ви-
могливості, відповідальності, уміння оцінювати себе 
й товариша та надавати кваліфіковані поради. 

У дослідженнях (В. Корнещука, 1998, Е. Бесспалої, 
2004, Н. Корявцевої, 2001), проведених в галузі 
педагогіки доведено, що застосування взаємоконтролю 
студентів ефективно сприяє формуванню вмінь та 
навичок у проведенні оцінювання їх теоретико-
методичної підготовленості; створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії, погодженості у вчинках і 
діях та встановленню сприятливих відносин студентів 
один з одним та викладачем. 

У зв’язку із цим постає ще одне важливе питання 
про ступінь готовності викладачів до здійснення 
самоконтролю і взаємоконтролю студентів у процесі 
фізичного виховання, адже від рівня готовності 
викладачів у великій мірі залежить якість навчального 
процесу. 

Нами було з’ясовано, що загальний рівень 
підготовленості викладачів кафедр фізичного 
виховання до реалізації різних видів контролю 
оцінюється ними самими як вищий від середнього і 
становить 4,12±0,34 бали (за 5-ти бальною системою 
оцінювання). Експерти ж оцінили ступінь володіння 
викладачами методиками контролю як нижчий від 
середнього – 2,96±0,45 бали. Результати самооцінки 
готовності викладачів фізичного виховання до 
реалізації різних видів контролю суттєво вищі 
(на 28,24%) від оцінок експертів. Це свідчить про 
необхідність організації і проведення системи заходів 
для поглиблення підготовленості викладачів з цього 
важливого розділу фізичного виховання.

Згідно з експертною оцінкою, найвищий рівень 
підготовленості викладачів фізичного виховання 
спостерігається у здійсненні підсумкового контролю 
4,11±0,42 бали. Це, імовірно, пояснюється найкращою 
розробленістю цього розділу контролю. Рівень 
підготовленості викладачів у здійсненні вихідного 
контролю – вищий від середнього і становить 3,67±0,43 
бали. Підготовленість викладачів кафедр фізичного 
виховання до здійснення оперативного контролю 
на занятті – найнижча 2,78±0,31 бали. Це, імовірно, 
пов’язано з недостатньою методичною підготовленіс-
тю викладачів та обмеженими можливостями через 
брак часу на заняттях з фізичного виховання [6].

У володінні методиками визначення теоретичних 
знань студентів з фізичного виховання самооцінка 

викладачів становить 4,26±0,31 бали і суттєво (на 
32,25%) перевищує думку експертів 2,89±0,39 бали. 
Аналогічною є ситуація по виявленню та оцінці ме-
тодичних умінь студентів, – самооцінка викладачів 
склала 4,18±0,35 бали, а експерти їхні знання оцінили 
у 2,44±0,44 бали (різниця складає 41,63%). 

Оцінки експертів і результати самооцінки викла-
дачами власних умінь з визначення рівня фізичної 
підготовленості практично співпадають: викладачі 
оцінили свої вміння у 4,49±0,30 бали, а експерти – в 
4,56±0,27 бали. 

У володінні методиками самоконтролю і взаємо-
контролю викладачі оцінили свої вміння на 4,00±0,42 
бали. Експерти ж категорично оцінили рівень підго-
товленості викладачів з цього розділу контролю зна-
чно нижче (на 33,25%) від самооцінки викладачів, що 
становить 2,67±0,50 бали. Як бачимо, експерти оціни-
ли ступінь володіння викладачами фізичного вихован-
ня ВНЗ методиками самоконтролю і взаємоконтролю 
на низький бал, що підкреслює актуальність даної 
проблеми.

Встановлені нами факти про рівень готовності ви-
кладачів фізичного виховання до здійснення різних 
видів контролю зумовлюють необхідність удоскона-
лення процесу професійної підготовки майбутніх ви-
кладачів до реалізації педагогічного контролю. Удо-
сконалення рівня знань і вмінь з питань контролю, 
імовірно, сприятиме підвищенню якості освіти, ефек-
тивного управління процесом фізичного виховання.

Висновки.
1. Наші дослідження показали, що важливими ас-

пектами контролю, крім визначення рівня фізичної 
підготовленості та стану здоров’я студентів, є само-
контроль та взаємоконтроль студентів на заняттях з 
фізичного виховання. Натомість на практиці викла-
дачі кафедр фізичного виховання практично не засто-
совують методик самоконтролю та взаємоконтролю 
студентів. 

2. Викладачі фізичного виховання на 28,24% пере-
оцінюють рівень своєї підготовленості до реалізації 
різних видів контролю у фізичному вихованні. Серед-
ній рівень підготовленості викладачів кафедр фізич-
ного виховання до реалізації різних видів контролю 
оцінюється експертами, як нижчий від середнього 
(2,96±0,45 бали), тоді як самооцінка рівня готовності 
складає 4,12±0,34 бали. 

Підготовленість викладачів фізичного виховання 
до здійснення самоконтролю і взаємоконтролю сту-
дентів є відносно найнижчою (2,67±0,50 бали). Беручи 
до уваги вагомість самоконтролю та взаємоконтролю 
студентів у фізичному вихованні та нижчий від се-
реднього рівень готовності викладачів до здійснення 
цього виду контролю варто присвятити наукові дослі-
дження пошуку раціональних шляхів удосконалення 
процесу професійної підготовки майбутніх виклада-
чів до реалізації самоконтролю та взаємоконтролю у 
фізичному вихованні. 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Теоретико-методичні підходи до розвитку  
координаційних здібностей молоді

Колумбет О.М.
Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Приведена оцінка положень кон-
цепції координації і координа-
ційних здібностей у сфері теорії 
фізичного виховання. Розглянуто 
дані сучасної наукової літерату-
ри з розвитку та вдосконаленню 
координаційних здібностей. Пока-
зані підходи до класифікацій. Ви-
значено подальші шляхи розви-
тку рухових координацій молоді. 
Наведено аналіз 177 публікацій 
вітчизняних та зарубіжних вче-
них та дослідників. Отримані дані 
дозволяють констатувати, що у 
даний час накопичено достатньо 
матеріалу, який дозволяє пере-
ступити традиційні аспекти педа-
гогічного процесу освоєння люди-
ною рухових умінь і навичок.

Колумбет А.Н. Теоретико-методические 
подходы к развитию координационных 
способностей молодежи. Приведена 
оценка положений концепции координации 
и координационных способностей в сфере 
теории физического воспитания. Рассмо-
трены данные современной научной лите-
ратуры по развитию и совершенствованию 
координационных способностей. Показаны 
подходы к классификациям. Определены 
дальнейшие пути развития двигательных 
координаций молодежи. Приведен анализ 
177 публикаций отечественных и зарубеж-
ных ученых и исследователей. Полученные 
данные позволяют констатировать, что в 
данное время накоплено достаточно ма-
териала, который позволяет переступить 
традиционные аспекты педагогического 
процесса освоения человеком двигатель-
ных умений и навыков.

Kolumbet A.N. Theoretical and 
methodical going near development 
of coordinating capabilities of young 
people. An estimation over of positions of 
conception of coordination and coordinating 
capabilities is brought in the field of theory 
of physical education. Data of modern 
scientific literature on development and 
perfection of coordinating capabilities 
are considered. It is shown approaches 
according to classifications. The further ways 
of development of motive coordinations of 
young people are certain. An analysis over 
is brought 177 publications of domestic and 
foreign scientists and researchers. Find 
data allow to establish that now there is 
enough accumulated material which allows 
to step over the traditional aspects of 
pedagogical process of mastering the man 
of motive abilities and skills.

Ключові слова:
координація, координаційні зді-
бності, фізичне виховання, тес-
тування.

координация, координационные спосо-
бности, физическое воспитание, тести-
рование.

coordination, coordination abilities, physical 
education, testing.

Вступ.1

Стан і рівень фізичної підготовки студентів вищої 
школи є предметом серйозної стурбованості фахівців, 
на думку яких, сучасна практика фізичного виховання 
студентів не забезпечує належного рівня їх фізичної 
та інтелектуальної підготовки, яка необхідна сьогодні 
молодому фахівцеві для забезпечення його реальних 
конкурентних переваг на ринку праці. На це вказують 
публікації у періодичних та наукових виданнях [1, 4, 
10, 11 та інші].

У системі фізичної підготовки студентів особливе 
місце належить розвитку і вдосконаленню координа-
ційних здібностей, які відіграють ключову роль в про-
цесі оволодіння людиною руховими навичками, роз-
витком необхідних кожній сучасній людині фізичних 
якостей – сили, бистроти, спритності і точності рухів, 
їх раціональності тощо [5, 13 та інші].

Не дивлячись на те, що проблема суті, структури, 
значення координаційних здібностей у фізичному роз-
витку особистості в цілому не нова як у фізіології, так 
і в педагогіці фізичного виховання, при практичному 
формуванні рухових умінь і навичок виникає немало 
питань теоретичного характеру. Це вимагає аналізу 
основних концептуальних підходів, у тому числі в ре-
троспективному плані, до розуміння координаційних 
здібностей. Ці питання представляються нам особли-
во актуальними у зв'язку з тим, що численні дослі-
дження останніх десятиліть з проблеми координацій-
них здібностей показують: різні види координаційних 
проявів людини у фізичному вихованні, спорті, різних 
видах трудової діяльності, побуті досить специфічні. 
Ця специфіка особливо зросла протягом останнього 
часу, у зв'язку із різноманітністю і динамікою сучас-
ного життя, розвитком нових видів діяльності, підви-
щенням складності професійних дій фахівців тощо.
© Колумбет О.М., 2012

У зв'язку з цим, на думку В.І.Ляха, слід говорити про 
систему координаційних здібностей і про необхідність 
диференційованого підходу до їх розвитку [10]. Між 
тим, такий системний підхід до осмислення координа-
ційних здібностей і сьогодні можливий переважно на 
основі застосування багаторівневої теорії управління ру-
хами, яка була розроблена радянським психофізіологом 
М.О.Бернштейном [8,9].

Тема роботи відповідає Зведеному плану 
науково-дослідних робіт Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка за темою «Філософські, 
освітологічні та методичні засади компетентнісної 
особистісно-професійної багатопрофільної універси-
тетської освіти» (реєстраційний номер 0110u006274).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз даних сучасної наукової лі-

тератури по розвитку і вдосконаленню координаційних 
здібностей, виявлення підходів до класифікацій та по-
дальші шляхи розвитку рухових координацій молоді. 

Результати дослідження. 
За переконанням дослідників, значущість теорії 

М.О.Бернштейна з часом менше не стала – навпроти, 
за твердженням професора С.Л.Бойченка, «..за останні 
50 років ґрунтовних публікацій, які можна порівняти з 
ними (роботами М.О.Бернштейна) за значимістю, уза-
гальненістю і оригінальністю бачення координаційної 
функції людини, фактично все ще не з'явилося» [2]. Ма-
буть, можна говорити лише про досить розрізнені до-
слідження авторів з окремих питань координації рухів, 
переважно присвячених обраним ними конкретним на-
прямам у вдосконаленні координаційних проявів.

Досліджуючи фізіологічний механізм управління ру-
ховим апаратом, М.О.Бернштейн довів, що організація, 
програмування і управління будь-якою руховою дією від-
буваються на різних поверхах центральної нервової сис-
теми людини за принципом динамічної субординації. Це 
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означає, що вищі (ведучі) рівні побудови рухів завжди ре-
гулюють смислові та програмуючі сторони рухів, а нижчі 
(«фонові») рівні знаходяться під контролем вищих, об-
слуговують виконавські, або моторні, сторони рухів (ру-
ховий склад). Стійкість же опорних частин тіла, синерге-
тичну плавність усіх ланок кінематичного ланцюга, що 
бере участь, економічність м'язових витрат, просторову 
точність, стабільність і тому подібне забезпечують сен-
сорні корекції як ведучих, так і фонових рівнів [9].

При здійсненні людиною рухів різної спрямованос-
ті, змістом, структурою, рівнем м'язових витрат потріб-
ні різні координаційні здібності як в кількісному, так і в 
якісному відношенні. Уміння ж доцільно співвідноси-
ти ці витрати, домагаючись від конкретного виду руху 
необхідного ефекту і при цьому економлячи власні 
фізичні зусилля, є не що інше, як управління власною 
руховою активністю, координацією рухів. Формування 
умінь і навичок такого управління потрібно кожній лю-
дині, зрозуміло, з урахуванням того, які саме коорди-
наційні зусилля вона здійснює у рамках свого повсяк-
денного життя і професійної діяльності.

В цілому ці засадничі висновки про фізіологію 
координаційних здібностей сьогодні сумніву не під-
лягають, хоча в науковій літературі за десятиліття до-
слідження проблеми координації і координаційних 
здібностей сформований досить об'ємний перелік ви-
значень цих понять.

У роботах М.О.Бернштейна координація рухів ви-
значається як «подолання надмірних ступенів свободи 
наших органів рухів, тобто перетворення їх в керовані 
системи» за рахунок доцільної організації активних 
і реактивних сил [9]. Поняття «Координаційні зді-
бності» дослідники визначають як «можливості лю-
дини, які визначають її готовність до оптимального 
управління і регулювання рухової дії» [12]; як «вид 
фізичних здібностей, які базуються на психофізіоло-
гічних і морфологічних особливостях організму та які 
сприяють складному виконанню рухових дій» [3]; ″як 
результат узгодженого поєднання функціональної ді-
яльності різних органів і систем організму в тісному 
взаємозв'язку між собою» [12] і так далі.

Між тим, всі наявні підходи до визначення до-
сліджуваного поняття, за великим рахунком, можна 
об'єднати у два контрастних і відносно самостійних 
методологічних підходу [2].

Перший з них, сформований ще у 1950-1960-і рр., 
пов'язаний з бажанням частини фахівців розглядати 
прояви координації узагальнено, з точки зору життє-
вого розуміння спритності як фізичної якості [15]. У 
такому розумінні спритність матеріалізується у кон-
кретних проявах, відчутна у звичних для сприйняття 
одиницях виміру. Відповідно, її відносно легко фіксу-
вати, можна обговорювати можливості її спрямовано-
го розвитку у педагогічному процесі із використанням 
специфічних засобів, нормуючи ці засоби для досяг-
нення бажаної ефективності.

Другий концептуальний підхід, який розвивався па-
ралельно упродовж останніх двадцяти років, переваж-
но у західній науці, заснований на аналізі координації 
і координаційних здібностей з позицій комплексної ха-
рактеристики наявних у людини можливостей в опти-
мізації параметрів своєї рухової діяльності у зв'язку із 

рішенням складних завдань навчання діям [7].
У рамках кожного з цих підходів, безумовно, є 

власні складнощі і розбіжності між дослідниками, так 
само як і існують проблеми із застосуванням цих кон-
цепцій в умовах сучасного вивчення координаційних 
здібностей, розробки адекватних нинішнім умовам 
життя і діяльності людини методик їх розвитку і вдо-
сконалення.

Так, у першій концепції сам педагогічний процес 
становлення і вдосконалення координаційної функції 
людини в онтогенезі і в умовах багатоцільового вико-
ристання фізичних вправ зовні виглядає досить склад-
ним, багатоаспектним, багаторічним і переконливим, 
дозволяє знаходити і вирішувати актуальні дослід-
ницькі і методичні проблеми в педагогічній площині. 
Проте на сьогодні цей підхід ідеологічно явно вичер-
пав себе, і дослідження, які знову проводяться в його 
рамках, часто виходять за межі інтересів педагогіки 
фізичного виховання і, як правило, лише підтверджу-
ють (чи не підтверджують) вже відомі і раніше вияв-
лені закономірності.

За оцінками сучасних дослідників, найбільш враз-
ливим місцем другої концепції є якраз підхід її авторів 
від педагогічних особливостей розгляду координацій-
них здібностей як характеристики сфери навчання в 
практичних цілях, завдання адекватної перебудови 
рухової діяльності в ситуаціях, які швидко та неспо-
дівано змінюються, – переважно у бік їх генетичної 
обумовленості [4, 10].

По суті, в більшій частині досліджень західних 
вчених йдеться, в першу чергу, про частковий вклад 
окремих систем організму у забезпечення різноманіт-
ності рухової діяльності. Відповідно, об'єктом розгля-
ду стає лише один з аспектів прояву координаційної 
функції – як додаткової характеристики прояву макси-
мальних для організму фізичних можливостей [13].

Представляється, що цей стан теоретичного осмис-
лення координаційних здібностей, з урахуванням пе-
дагогічного аспекту, вимагає переоцінки деяких тра-
диційних методологічних, теоретичних і методичних 
представлень, сталих у теорії фізичного виховання, і 
про це активно пишуть сьогодні провідні фахівці [1, 2, 
10, 11, 14 та інші].

На думку названих авторів, сьогодні в теорії фізич-
ного виховання доцільніше говорити про специфічні і 
актуальні координаційні здібності. Перші характеризу-
ють властивості, які визначають готовність людини до 
оптимального управління схожими за походженням і 
сенсом руховими діями, а також до їх регулювання; інші 
є здібностями, які формуються і розвиваються в процесі 
тренування і змагань [10]. По суті, в останньому випадку 
йдеться об автоматизації тих актуальних рухових нави-
чок, які є у людини в потенції і затребувані конкретними 
умовами її життя, професії, захоплень тощо.

Про необхідність виділення специфічних і акту-
альних координаційних здібностей пише і В.І.Лях, 
але конкретизує ці поняття, даючи їх розгорнуті кла-
сифікації. На думку автора, існують наступні види ко-
ординаційних здібностей :

спеціальні;• 
специфічні;• 
загальні [5].• 



64

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Так, спеціальні координаційні здібності відносять-
ся до однорідних за психофізіологічними механізма-
ми груп цілісних цілеспрямованих рухових дій, які 
систематизовані за зростаючою складністю, а саме:

у всіляких циклічних (ходьба, біг, повзання, лазіння, • 
перелазіння, плавання, локомоції на пристосуван-
нях: ковзани, велосипед, веслування та ін.) і аци-
клічних рухових діях (стрибки);
у нелокомоторних рухах тіла у просторі (гімнастич-• 
ні і акробатичні вправи);
у рухах маніпулювання у просторі окремими час-• 
тинами тіла (рухи вказівки, дотику, уколу, обводу 
контуру і т. п.);
у рухах переміщення речей у просторі (перекладан-• 
ня предметів, намотування шнура на палицю, під-
йом ваги);
у балістичних (метальних) рухових діях з установ-• 
кою на дальність і силу метання (штовхання ядра, 
метання гранати, диска, молота);
у метальних рухах на влучність (метання або кидки різ-• 
них предметів в ціль, теніс, городки, жонглювання);
у рухах прицілювання;• 
у наслідувальних і копіюючих рухах;• 
у атакуючих і захисних рухових діях єдиноборств • 
(боротьба, бокс, фехтування);
у нападаючих і захисних технічних і техніко-• 
тактичних діях багатьох рухливих і спортивних 
ігор (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, хокей з 
м'ячем і шайбою та ін.) і інші [5].

До найбільш важливих специфічних координацій-
них здібностей відносяться здібності до точності від-
творення, диференціювання, відмірювання і оцінки 
просторових, тимчасових і силових параметрів рухів; 
до рівноваги, ритму, швидкого реагування, орієнту-
вання у просторі, швидкої перебудови рухової діяль-
ності, а також до довільного розслаблення м'язів, вес-
тибулярної стійкості, зв'язку або з'єднання.

Під загальними координаційними здібностями 
розуміються потенційні і реалізовані можливості лю-
дини, які визначають її готовність до оптимального 
управління і регулювання різними за походженням і 
сенсом руховими діями. Як відмічає В.І.Лях, загальні 
координаційні здібності існують лише в понятті, сві-
домості людини, як узагальнення і результат розвитку 
спеціальних координаційних здібностей [5].

На наш погляд, в обох пропонованих дослідника-
ми класифікаціях координаційних здібностей йдеться 
про потенційні і реалізовані (актуальні) координацій-
ні здібності, які в кількісному відношенні необхідно 
підрозділяти на складні та прості.

Прості координаційні здібності пов'язані з уміння-
ми конструювати специфічні комплекси систем рухів 
при рішенні завдань різної вербальної складності. 
Здатності складні пов'язані із досягненням заданих 
властивостей процесуальної точності рухів, адекват-
них параметрам рухової діяльності відповідно до її 
специфіки. Пропонується також виділяти надскладні 
координаційні здібності (синтетичні або гібридні), які 
пов'язані із досягненням деяких заданих властивостей 
процесуальної і фінальної точності у специфічних ру-
хах в умовах просторово-часових обмежень, зв'язаних 
з чинником несподіванки, дефіциту часу тощо [3].

Можливості людини в реалізації тих або інших 
координаційних здібностей відповідно до реальних 
обставин, в яких потрібно або бажано здійснення тих 
або інших дій, нерозривно пов'язані із можливостями 
її опорно-рухового апарату. По суті, це єдиний влас-
ний моторний потенціал, якісні характеристики якого 
визначаються властивостями м'язового апарату (влас-
тивості рухової одиниці, м'язів і м'язових синергій), 
локальними (частини тіла) і комплексними рухами 
опорно-рухового апарату, включаючи маніпуляції 
спортивними предметами, снарядами тощо.

Тут ми впритул підходимо до питання про педа-
гогічну складову процесу формування і розвитку ко-
ординаційних здібностей. У її рамках особливу зна-
чущість набувають питання оцінки координаційних 
здібностей у зв'язку із механізмами регулювання ру-
хів, що, у свою чергу, вимагає розробки критеріїв такої 
оцінки і застосування тестового апарату, адекватного 
завданням оцінки, що проводиться. На думку дослід-
ників, для вирішення завдань педагогічного контролю 
в процесі оцінювання координаційних здібностей сту-
дентів, доцільно застосовувати сукупність тестів, які 
згруповані за координаційними механізмами [6, 12, 
14], що проявляються.

В свою чергу, розвиток тих або інших коорди-
наційних механізмів на підставі контролю і оцінки 
стану моторної системи студентів, окремих систем, 
пов'язаний із проблемою формування рухових нави-
чок і умінь у педагогічному процесі, в тому числі у 
процесі професійного навчання [4, 6, 13 та інші].

Така проблема реально існує, і пов'язана вона, голо-
вним чином, з розробкою ефективних методик викла-
дання фізичного виховання, тим більше що методики 
розвитку рухових координацій у студентів різних спеці-
альностей нині ще не стали масовими, враховуючи ни-
нішній стан рівня фізичної підготовки у вищій школі.

Таким чином, ключові дослідження у сфері теорії 
і практики педагогіки фізичного виховання свідчать, 
що координаційні здібності упродовж тривалого часу 
є предметом підвищеної уваги фахівців різних до-
слідницьких центрів, наукових шкіл і галузей знань. 
Це обумовлено тим, що багато як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів бачать шляхи вирішення проблем 
фізичного виховання підростаючого покоління, спе-
ціальної підготовки майбутніх представників різних 
професій у вищих навчальних закладах в поглибленій 
розробці концепції координаційних здібностей. Це 
дозволить трансформувати доступні знання про за-
кономірності рухової діяльності в інноваційні підходи 
вдосконалення фізичних можливостей людини, су-
часного фахівця, вимоги до фізичної підготовки якого 
сьогодні досить високі у зв'язку з наявним соціальним 
замовленням і затребуваною моделлю фахівця стосов-
но різних сфер професійної діяльності.

Як теоретична основа у рамках цього досліджен-
ня нами взято розуміння координаційних здібностей 
як «організації керованості рухового апарату» [8, 9], 
оскільки це визначення як найбільш загальне включає 
усе різноманіття рухових координацій, можливостей 
їх розвитку і вдосконалення у рамках фізичної під-
готовки сучасного студента будь-якої спеціалізації в 
умовах вищої школи.
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Представляється обґрунтованою і адекватною су-

часним умовам здійснення фізичної підготовки сту-
дентів і класифікація координаційних здібностей як 
специфічних і актуальних [1, 4, 10, 12].

На нашу думку, в такому концептуальному підході 
містяться широкі можливості для конкретизації струк-
тури необхідних координаційних здібностей стосовно 
їх розвитку у студентів конкретних професій. Цей під-
хід нерозривно пов'язаний із педагогічним аспектом 
розвитку відповідних координаційних здібностей на 
основі оцінки їх реального стану у студентів, розроб-
ки і застосування відповідних методик, з урахуванням 
професійно значущих рухових умінь і фізичної та 
особової індивідуальності студентів.

В той же час, як показав аналіз літератури, питання 
розвитку рухової активності студентів відповідно до 
потреб їх професійної підготовки не отримали доки 
належного наукового обґрунтування. Відсутні як ме-
тодологічні основи розвитку координаційних здібнос-
тей студентів, так і методики оцінки стану їх рухової 
координації, а також методики навчання студентів за-
требуваним в її рамках руховим умінням і навичкам. 
Є лише окремі розрізнені роботи по вивченню про-
фесійних координаційних умінь і навичок студентів 
деяких спеціальностей, які опубліковані, головним 

чином, в збірках наукових праць вищих навчальних 
закладів, частенько недоступних для дослідження.

Ця ситуація вимагає поглибленого вивчення вка-
заних питань з урахуванням наявних теоретичних 
і практичних досліджень за близькими аспектами, а 
також аналізу фактичного матеріалу – програми дис-
ципліни «Фізичне виховання» в системі вищої профе-
сійної освіти і стану рухових здібностей студентів.

Висновки. 
Узагальнюючі роботи, які виконані у сфері теорії фі-

зичного виховання і спорту, свідчать, що координація і 
координаційні здібності упродовж тривалого часу є пред-
метом підвищеної уваги фахівців різних дослідницьких 
центрів, наукових шкіл і галузей знань. Обумовлено це 
тим, що багато, як вітчизняних, так і зарубіжних авторів 
бачать шляхи вирішення проблем фізичного виховання 
підростаючого покоління в поглибленій розробці концеп-
ції координації і координаційних здібностей, що дозволяє, 
як передбачається, трансформувати доступні знання про 
закономірності рухової діяльності в інноваційні підходи 
вдосконалення фізичних можливостей людини. 

Передбачається, що на підставі експерименталь-
них даних будуть запропоновані нові шляхи подолан-
ня розвитку координації і координаційних здібностей 
у сфері фізичного виховання студентів ВНЗ.
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Низька мотивація молоді до занять спортом чи фізичним 
вихованням – проблема формування здорового способу життя

Куліш Н.М.1, Городинський С.І.2, Букорос Н.М.3
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Анотації:
Проаналізовано та визначено 
основні мотиваційні аспекти фі-
зичного виховання та спорту. До-
сліджено мотивацію колективів, а 
саме трьох груп студентів, в яких 
навчаються 67 осіб, згідно мето-
дик «Потреба у досягненні мети» 
та «Групова мотивація». Вста-
новлено, що потреба у досягнен-
ні мети значно вища у хлопців, а 
також чоловічий колектив краще 
мотивований до занять у групі. 
Мотиви проаналізовано, наведено 
висновки, проаналізовано причи-
ни ситуації, що склалася. Отрима-
ні результати дослідження можуть 
бути використані для підвищення 
мотивації студентів та учнів. Про-
слідковано зв’язок між мотивацією 
до занять спортом та формуван-
ням здорового способу життя. 

Кулиш Н.М., Городинский С.И., Букорос 
Н.М. Низкая мотивация молодежи к заня-
тиям спортом или физической культурой 
– проблема формирования здорового 
образа жизни. Проанализировано мотива-
ционные аспекты физического воспитания 
и спорта. Исследована мотивация коллек-
тивов, а именно трех групп студентов, в ко-
торых обучаются 67 человек, согласно ме-
тодикам «Потребность в достижении цели» 
и «Групповая мотивация». Установлено, что 
потребность в достижении цели значительно 
выше у юношей, а также мужской коллектив 
лучше мотивирован к занятиям в группе. Мо-
тивы проанализированы, сделаны выводы, 
проанализированы причины сложившейся 
ситуации. Полученные результаты исследо-
вания могут быть использованы для повыше-
ния мотивации студентов и учеников. Отсле-
жено связь мотивации к занятиям спортом и 
формирования здорового образа жизни.

Kulish N.M., Horodinskiy S.I., Bukoros 
N.M. The low youth motivation for 
physical training or sports is the 
problem of healthy lifestyle forming. 
Motivation aspects of physical training 
and sports are analyzed. The group 
motivation of three students’ teams, where 
67 persons are studying, investigated 
according methodic “The need to achieve 
the aim” and “Group motivation”. It is 
set the men’s need to achieve the aim 
is much higher then women’s, also the 
men team better motivated for working in 
the group. All motives are analyzed, the 
conclusions are set, the reasons of this 
situation are analyzed. The got results 
can be used for increasing the motivation 
of students and pupils. The connection 
between motivation of sports and healthy 
lifestyle is reviewed.

Ключові слова:
спорт, фізична культура, моти-
вація, здоровий спосіб життя.
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Вступ.1

Формування здорового способу життя на сучасно-
му етапі розвитку суспільства являється однією з най-
важливіших проблем, адже при аналізі стану здоров’я 
підлітків виявляється негативна тенденція. Якщо до 
1999 р. загальна захворюваність юнаків-підлітків пе-
ревищувала її у дівчат-підлітків, то у 1999 р. загальна 
захворюваність дівчат становила 8277,3 на 10 тис., а 
юнаків – 8135,0 відповідно. За даними МОЗ України 
захворюваність у дітей 0-17 років у 2009 році стано-
вила – 1393,9 на 1000 дітей; у 2003 р. – 1175,46. Зрос-
тання показника захворюваності відбулося за рахунок 
його росту у таких нозологіях: новоутворення, хворо-
би ендокринної системи, хвороби ока та придатково-
го апарату, хвороби вуха та сосковидного відростка, 
хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихан-
ня хвороби органів травлення. При цьому близько по-
ловини опитаних практикували фізичну активність 
лише півгодини або годину на тиждень. 75% на пере-
гляд телепередач витрачали щодня в будні 1-4 години, 
а 65-90% проводили за комп'ютером 0,5-3 години.

Саме тому слід уважно поставитись до проблеми 
та намагатися вирішити її оптимальним шляхом. На 
нашу думку, найкращий результат принесе лише та-
кий підхід, який забезпечить високу мотивацію моло-
дих людей до ведення здорового способу життя та за-
нять спортом. А для цього необхідно більш детально 
вивчити суть даного підходу, що ми і зробимо.

Сучасні завдання фізичного виховання молоді – 
це насамперед виховання здорового способу життя.  
Оскільки відвідуваність уроків фізичного виховання все 
менша, то потрібно правильно стимулювати молодь. 
© Куліш Н.М., Городинський С.І., Букорос Н.М., 2012

Робота виконана за планом НДР Буковинського 
державного медичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  
Мета роботи – визначення мотивів у молодіжних 

колективах, які впливають на загальну колективну ро-
боту та зацікавленість у ній.  Дослідження спирається 
на розробки психологів-практиків, а також теоретич-
ну частину, яка дозволить викладачам та тренерам 
правильно зрозуміти психологічну систему мотивів. 
Тому завдання роботи можна розкрити у наступних 
напрямках:

Вивчення мотивації у психологічному ракурсі;• 
Підбір методик, згідно котрих буде проводитись до-• 
слідження;
Проведення дослідження у цільових групах;• 
Виведення висновків.• 

У нашому випадку застосовувались методи аналі-
зу літературних джерел, анкетування та статистично-
го аналізу. 

Результати дослідження. 
Отож, розглянемо детальніше, що ж таке мотивація. 

У роботі Е.П.Ільіна [1] приведені дані про те, що по-
треба – це певний стан індивіда, який формується під 
впливом дефіциту в чомусь необхідному, який він ви-
пробовує. Це може бути потреба в об'єктах, предметах, 
без яких неможливий подальший розвиток і існування 
(С.Л.Рубінштейн, Д.Н.Узнадзе, Л.І.Божовіч і ін.). У та-
кій інтерпретації потреба тісно пов'язана з поняттям 
потреби в чому-небудь. Але ці поняття не тотожні. 

Потреби людини можуть бути пов'язані не тільки з 
дефіцитом чого-небудь, але і з надлишком, який пред-
ставляється шкідливим для нормального функціону-
вання, і необхідністю його усунення. Це відноситься як 



67

2012

04
до фізіологічних, так і до психологічних подразників. 
Дефіцит чого-небудь створює в організмі стан напруги, 
яка «знімається» досягненням бажаного, усуненні цього 
дефіциту. Таке розуміння потреби і її задоволення трак-
тується як прагнення до внутрішньої рівноваги – теорія 
гомеостазу. Згідно цієї теорії потреба є станом відклю-
чення від внутрішньої рівноваги. У зв'язку з цим станом 
у людини виникає певна напруга, яка вимагає розрядки.

Гомеостаз розуміється як здатність організму під-
тримувати стабільність внутрішнього середовища, вну-
трішню рівновагу. Але ця рівновага часто порушується 
під впливом як змін в організмі, так і змін у зовнішньо-
му середовищі. Гомеостаз забезпечує стан рівноваги 
між організмом і середовищем, унаслідок чого орга-
нізм не відчуває ніяких потреб. Коли порушується ця 
рівновага, виникають потреба як спонука до активності 
і, відповідно, подальше задоволення цієї потреби.

Теорія гомеостазу піддалася критиці з боку 
Г.Олпорта, А.Маслоу і ін. Так, на думку А.Маслоу, 
окрім прагнення до рівноваги (гомеостазу), самозбе-
реженню організм випробовує потребу в розвитку, 
самоудосконаленні. Ці потреби пов'язані з самоакту-
алізацією – безперервною реалізацією потенційних 
можливостей, здібностей [3]. Особа може бути орієн-
тована на усунення дефіциту, а може – на самоактуа-
лізацію. У зв'язку з цим, розрядка напруги не є єди-
ним мотиваційним чинником активності працівника. 
Нерідко людина прагне не зменшення напруги, не до 
внутрішньої рівноваги, стабільності, а, навпаки, шу-
кає нові спонукальні стимули.

Вивчаючи матеріали по патології мозку, 
К.Гольдштейн прийшов до висновку, що прагнення 
до гомеостазу виникає у разі хвороби, коли організм 
прагне уникнення напруги. Для здорового організму 
таке прагнення до забезпечення внутрішньої рівно-
ваги нетипове [3; 12]. На думку К.Гольдштейна, ор-
ганізму властивий середній стан напруги, до якої він 
(організм) прагне, якщо наступає яке-небудь відхи-
лення, унаслідок дії зовнішніх або внутрішніх змін-
них. Отже, в процесі задоволення потреб йдеться не 
про зменшення напруги, а про її вирівнювання. Таке 
вирівнювання напруги властиво здоровій особі. Ін-
телектуальний розвиток особи є прагненням до «ви-
рівнювання» напруги. Якщо ж напруга відхиляється 
від середнього рівня, то виникає відповідна потреба в 
збалансованості цієї напруги, його «вирівнюванні».

Однією з умов професіоналізації особистості є 
стабілізація професійної мотивації, її розвиток, вдо-
сконалення. Перебудова мотиваційної сфери супрово-
джується формуванням нових інтересів і потреб, роз-
витком особи в цілому.

Особистість, за визначенням В.Н.Панферова, – це 
людина, включена в соціальні відносини своєю діяль-
ністю. Успішність цієї діяльності, зумовлює значу-
щість особи і її впливовість на інших людей. [3; 65]. 
Це зауваження є дуже важливим в розумінні проблеми 
мотивації професійної діяльності.

Під діяльністю в психології мається на увазі ці-
леспрямована активність людини, спонукувана тими 
або іншими мотивами і здійснювана характерни-

ми для цієї діяльності способами [3; 65]. При цьому 
найважливішими стимулами людської діяльності, як 
пише А.Г.Здравомислов, є потреби (що потрібне лю-
дині?), інтереси (в чому він зацікавлений?) і цінності 
(що йому дороге в житті?).

Мотивація трудової діяльності нерідко розгля-
дається психологами як специфічний вид мотивації. 
Спортивна мотивація сюди теж відноситься, тому що 
це  тяжка робота. Рахуючи здібність до праці як най-
важливішу людську особливість, затверджується, що 
потреба в праці складає основу професійного розви-
тку і поведінки социалізованого індивіда.

Як відзначає А.Л.Свенцицький, існують великі ін-
дивідуальні відмінності в потребах особи. Крім того, 
характер спонуки до праці у однієї і тієї ж людини 
безперервно змінюється разом з віком, з інтелектуаль-
ним, моральним та емоційним розвитком. Саме тому 
важливо правильно оцінювати ступінь мотивації у 
часі та коректувати самостійно. Для цього пропонує-
мо застосовувати такі методики оцінки, як «Потреба у 
досягненні мети» Ю.М.Орлова та «Групова мотивація 
В.А.Розанової [3; 92, 143].

Методика «Потреба у досягненні мети»
Інструкція
Запропоновано ряд положень. Якщо Ви з ним пого-
джуєтесь – слід відмітити поруч з номером «Так», 
якщо не погоджуєтесь – «Ні».
Текст опитування
Вважаю, що успіх у житті залежить швидше від ви-
падку, ніж від розрахунку.
Якщо я втрачу улюблену справу – життя для мене 
втратить сенс.
Для мене у кожній справі важливе її виконання.
Вважаю, що люди більше страждають від невдач, аніж 
від поганих взаємовідносин з близькими.
На мою думку, більшість людей живе з довготривали-
ми цілями, аніж з короткочасними.
У мене у житті було більше успіху, аніж невдач.
Емоційні люди мені подобаються більше, аніж діяльні.
Навіть у звичайній роботі я намагаюсь удосконалити 
деякі ії елементи.
Можу забути про міри перестороги, якщо захоплений 
думками про успіх.
Мої близькі вважають мене лінивою людиною.
Вважаю, що у моїх невдачах винні скоріше обстави-
ни, аніж я сам.
Мої батьки надто строго мене контролюють.
В мені набагато більше терпіння, аніж можливостей.
Лінощі, а не сумніви в успіху, спонукають мене дуже 
часто відмовлятися від своїх намірів.
Вважаю, що я людина, яка впевнена у собі.
Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси 
не на мою користь.
Я не старанна людина.
Моя енергія посилюється, коли все йде так, як потрібно.
Якби я був журналістом, я писав би скоріше про ори-
гінальні винаходи людей, ніж про події.
Мої близькі зазвичай не розділяють мої плани.
Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх ро-
весників.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж 
можливостей.
Я міг би досягнути більшого, якби звільнився від по-
точних справ.

Обробка результатів
За кожну відповідь зараховується 1 бал, якщо було 

відмічено «Так» на питання 2, 6—8, 14, 16, 18, 19, 21-
23 та «Ні» на питання , 3-5, 9-13, 15, 17, 20.

Потреба у досягненні цілі дорівнює сумі балів. 
Оцінювальна шкала від 0 до 23 балів. Чим більше ба-
лів набирає людина, тим більшою мірою у неї вираже-
на потреба у досягненнях.

Методика «Групова мотивація»
Інструкція
Перед Вами анкета, яка містить 25 тверджень (по-

зитивних та негативних). Просимо оцінити кожне 
твердження, вибравши відповідний бал (виділіть кру-
жечком цифру, яка відповідає Вашим уявленням про 
вираженість фактора у Вашому колективі або групі).

Обробка та оцінка результатів
Сумуються бали, відмічені на бланках анкети.
25 – 48 балів – група негативно мотивована;

49 – 74 бали – група слабко мотивована;
75 – 125 балів – група недостатньо мотивована на 

отримання позитивних результатів;
126 – 151 бал – група в достатній степені мотиво-

вана на досягнення мети у діяльності;
152 – 175 балів – група позитивно мотивована на 

успіх в діяльності.
У трьох групах студентів було проведено дослі-

дження мотивації згідно вищенаведених методик 
“Потреба у досягненні мети” та “Групова мотивація”. 
Загальні статистичні дані проведеного опитування на-
ведемо у таблиці 1.

З даних таблиці видно, що мотиви досягнення мети 
кількісно у чоловіків вищі, адже більше половини мо-
лодиків мотивовані на успіх. Мотив дуже диференцію-
ється. У жінок також мотив виражений чітко, проте не 
в такому кількісному показнику, як у чоловіків. Скорі-
ше за все це можна пов’язати із самими мотивами, які 
вже неодноразово відзначалися різними науковцями. 
Наприклад, за даними М.Д.Ріпа [4, с.45-47], хлопчики 
значно частіше цікавляться волейболом, баскетболом, 
футболом і хокеєм, дівчатка – фігурним катанням та 

Анкета
№ Переважні фактори Оцінка в балах Переважні фактори

Високий рівень згуртованості 7  6  5  4  3  2  1 Низький рівень згуртованості
Висока активність членів групи 7  6  5  4  3  2  1 Низька активність членів групи
Нормальні міжособисті стосунки в 
групі 7  6  5  4  3  2  1 Погані міжособисті стосунки в групі
Відсутність конфліктів у групі 7  6  5  4  3  2  1 Наявність конфліктів у групі
Високий рівень групової сумісності 7  6  5  4  3  2  1 Низький рівень групової сумісності
Особистісне осмислення 
організаційних цілей 7  6  5  4  3  2  1 Неприйняття членами групи 

організаційних цілей
Визнання авторитета керівника 7  6  5  4  3  2  1 Члени групи не визнають авторитета 

керівника
Повага до компетентності керівника 7  6  5  4  3  2  1 Невизнання компетентності керівника
Визнання лідерських якостей 
керівника 7  6  5  4  3  2  1 Члени групи не вважають свого 

керівника лідером
Наявність довіри між членами групи 
та керівником 7  6  5  4  3  2  1 Відсутність довіри між членами групи 

та керівником
Участь членів групи у процесі 
прийняття рішень 7  6  5  4  3  2  1

Члени групи не приймають участь в 
обговоренні та у процесі прийняття 
рішень

Наявність умов для розкриття творчо-
го потенціалу групи 7  6  5  4  3  2  1 Відсутність умов для розкриття твор-

чого потенціалу групи
Намагання взяти відповідальність 
членами групи за виконану роботу 7  6  5  4  3  2  1

Відсутність намагання взяти 
відповідальність членами групи за 
виконану роботу

Наявність доброго психологічного 
клімату в групі 7  6  5  4  3  2  1 Наявність поганого психологічного 

клімату в групі
Високий рівень контролю за діями 
кожного члена групи 7  6  5  4  3  2  1 Низький рівень контролю за діями 

кожного члена групи
Наявність активної життєвої позиції 
кожного члена групи 7  6  5  4  3  2  1 Відсутність активної життєвої позиції 

кожного члена групи
Прагнення до самореалізації у членів 
групи 7  6  5  4  3  2  1 Відсутність прагнення до 

самореалізації у членів групи
Висока степінь узгодженості дій у 
членів групи 7  6  5  4  3  2  1 Слабка степінь узгодженості дій у 

членів групи
Сформованість загально- групових 
цінностей 7  6  5  4  3  2  1 Відсутність загально- групових 

цінностей
Відсутність стресів в середині групи 7  6  5  4  3  2  1 Наявність стресів
Бажання працювати в групі 7  6  5  4  3  2  1 Прагнення членів групи працювати 

індивідуально
Позитивне ставлення керівника до 
своїх підлеглих 7  6  5  4  3  2  1 Негативне ставлення керівника до 

своїх підлеглих
Позитивне ставлення членів групи до 
свого керівника 7  6  5  4  3  2  1 Негативне ставлення членів групи до 

свого керівника
Прийняття моральних норм 
поведінки всередині групи 7  6  5  4  3  2  1 Відсутність моральних норм поведінки 

всередині групи
Вміння проявляти самостійність у 
вирішенні поставлених задач члена-
ми групи

7  6  5  4  3  2  1
Відсутність прагнення самостійно 
вирішувати поставлені задачі членами 
групи
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гімнастикою. Також подібне явище може бути пов’язане 
з явищем професійної сегрегації, коли на керівних по-
садах жінок нема, саме тому частіше жінки і не нама-
гаються просуватися далі. У чоловіків же у більшості 
мотив значно виражений, саме тому його необхідно ви-
користовувати при подальшій  мотивації. 

Групова мотивація також повинна бути вдоскона-
лена. У чоловіків позитивно мотивованих осіб біль-
ше, аніж у жінок. Часто це зумовлено тим, що команд-
ні види спорту та ігри виховують в хлопцях почуття 
команди, саме тому чоловічі колективи часто надзви-
чайно міцні. Проте ми бачимо, що до найвищого рівня 
потрібно працювати, адже не всі члени колективу за-
доволені спільною роботою. 

Для того, щоб краще мотивувати групу, нами за-
стосовуються тренінги, які дозволяють досягнути та-
кого ефекту:

згуртованість команди, оптимізація соціометричної • 
струк тури колективу, розвиток командного чуття, 
вміння працювати ко лективом;
вміння довіряти навколишнім;• 
прояснення і коректування групових норм, цілей, • 
чекань, цінностей, місій;
оволодіння прийо мами створення теплої, доброзич-• 
ливої атмосфери взаємовідносин, аналізом невер-
бальних сигналів (поза, жести, міміка, тон голосу), 
аналізом ситуації спілкування.

Психологічний тренінг є системною сукупністю 
активних ме тодів практичної психології. Для трену-
вань та занять фізичною культурою краще дотримува-
тися таких парадигм:

тренінг як тренування, в результаті якого відбува-• 
ється фор мування або обробка вмінь та навичок 
ефективної поведінки;
тренінг як форма активного навчання, метою якого • 
є на самперед передача психологічних знань, а також 
розвиток деяких умінь і навичок;
тренінг як метод створення умов для саморозкриття • 
учас ників і самостійного пошуку ними способів ви-
рішення власних пси хологічних проблем. 

Цілі та норми тренінгу багато в чому визначаються 
особис тістю ведучого (керівника, тренера, психолога, 
психотерапевта). Розвиток влас ного почуття відпо-
відальності учасників також входить в обов'яз ки ке-
рівника. Закордонними і вітчизняними психологами 
досліджені ти пи керівництва, міра участі керівника 
в груповому процесі, його ролі, особистісні особли-

вості та функції. Фігура лідера є цікавою в особис-
тісному та професійному планах. Серед необхідних 
особистісних властивостей керівника С. Славсон ви-
діляє такі якості, як урівноваженість, розважливість, 
зрілість, сила «я», високий поріг виникнення тривоги, 
сприйнятливість, інтуїція, емпатія, бага та уява, здат-
ність уникати рефлексії.

Одна з ролей ведучого — бути моделлю члена гру-
пи: своєю поведінкою він показує, як здійснювати під-
тримку, блокування, як задавати питання, інтерпретува-
ти сказане іншими, підбивати підсумок, узагальнювати, 
роз'яснювати, розмірковувати, активно слухати, оціню-
вати, співпереживати. Характерною рисою тренінгу є 
опора на позитивний потенціал особистості кожного.

Рішення психологічних задач у ході групового 
процесу дося гається шляхом спрямованого впливу на 
пізнавальний, емоційний і поведінковий компоненти 
відносин особистості [5, с.347]. У процесі психологіч-
ного тренінгу часто застосовуються моторні вправи 
– моторна діяльність без використання її резуль татів 
— танці, змагання, психогімнастика, а також вербаль-
ні (вербальна діяльність без сугестії (навіювання) — 
групові дискусії, обговорення вправ, аналіз снів, спів, 
вербальні діалоги). Психомоторні вправи служать не 
тільки для розрядки емоційної напруги, вони допома-
гають усвідомленню тіла, усвідо мленню себе. Голов-
ною метою психогімнастики є самопізнання, пізнання 
інших, розвиток рефлексії, оволодіння невербальними 
(несловесними) засобами комунікації (спілкування).

На початку першого заняття проводиться коротка 
(5—10 хви лин) вступна лекція, у якій розкривається 
суть тренінгу, особли вості функціонування групи, 
вказуються можливі результати тренінгу. Потім обго-
ворюються і приймаються принципи функціо нування 
та правила роботи групи [2, 331]:

не пропускати і не спізнюватися;• 
звертатися один до одного на «ти», щоб забезпечити • 
спілкування в системі «людина-людина»;
відповідати за свої слова і вчинки;• 
працювати, дотримуючись принципу «тут і тепер»;• 
говорити тільки про себе;• 

виконувати все тільки на добровільних засадах;
приймати себе та інших такими, якими вони є;
не просити і не давати оцінок;
не просити і не давати порад.
Відповідно до принципів функціонування групи її 

учасники мають право поводитися зовсім вільно, не 

Таблиця 1
Результати дослідження мотивації студентів

№ Тематика опитування Кількість жінок Кількість чоловіків Всього
1 Потреба у досягненні мети 41 26 67

Високий показник (17-23 бали) 14 16 30
Середній показник (8-16 балів) 17 7 24
Низький показник (1-7 бал) 10 3 13

2 Групова мотивація 41 26 67
Негативна мотивація (25 – 48 ) 4 2 6
Слабка мотивація (49 – 74) 7 2 9
Недостатня мотивація (75 – 125) 6 4 10
Достатня мотивація (126-151) 13 8 21
Позитивна мотивація (152 – 175) 11 10 21
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побоюючись покарання за невиконання вказівок ве-
дучого. Єдина вимога до всіх — строге дотримання 
принципів та правил роботи. Як правило, учасники 
за своюють принципи функціонування групи протягом 
першого-другого занять, подовження цього періоду 
зазвичай свідчить про при ховану агресію до ведучого, 
ригідності (жорсткості) стереотипів поведінки, «еше-
лонованому» психологічному захисту учасників.

Експериментальні дослідження психологічної ко-
рекції осо бистості в процесі тренінгу, встановлення 
ступеня ефективності тренінгу для групи в цілому і 
для кожного учасника ускладнено таким [2, 330]:

у групі складаються особливі довірчі відносини, при • 
яких знеособлена процедура тестування викликає 
негативну реакцію («відчуваю себе піддослідним 
кроликом», «ви, напевно, якусь робо ту над нами 
проводите», «це вам потрібно для дисертації» — з 
вис ловів учасників) і може порушити сформований 
стиль взаємовідно син у групі;
особистісні зміни відбуваються, як правило, повіль-• 
но і по ступово, лише в окремих випадках спостері-
гається суттєва зміна за короткий термін;
процес особистісних змін не повною мірою усві-• 
домлюється учасниками групи, що ускладнює їх 
вияв;
сприятлива психологічна атмосфера в групі при-• 
зводить до виникнення ейфорії щодо особистісних 
змін, ілюзії суттєвості та стійкості особистісного 

зростання («я стала зовсім іншою», «я себе не впіз-
наю», «близькі люди мені дивуються»);
ефективна процесуальна психодіагностика не пови-• 
нна виділятися на загальному психокорекційному 
фоні, не повинна створювати відчуття екзамену, пе-
ревірки, випробування, змагання; вона повинна ор-
ганічно «вписуватися» у процес психокорекції, бу ти 
його складовою частиною, опорою для виконання 
подальших корекційних вправ.

Висновки. 
Будь-яка виважена психологічна робота над колек-

тивом обов’язково принесе свої плоди. Це дозволить 
не лише підвищити мотивацію та досягнення в групі, 
а й покращити атмосферу, значно підвищити ефек-
тивність комунікацій, поліпшити стосунки між викла-
дачем та студентами, між вчителем та учнями. Це і 
є індивідуальний підхід та робота з групою, на яку, 
на жаль, часто не вистачає часу або бажання. Споді-
ваємось, що при практиці такого підходу результати 
стануть помітні одразу!

Мотиваційні аспекти фізичного виховання та за-
нять спортом можна використовувати у роботі з будь-
яким колективом, оскільки це дозволить розробити 
індивідуальний підхід до кожної людини окремо. 
Використання різних методик означає всебічне до-
слідження мотивів, робота з якими дозволить досягти 
значних результатів у спорті, покращити відвідува-
ність уроків фізичного виховання, а також покращить 
стан здоров’я нації загалом.
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Использование мониторинговых технологий при занятиях 

тхэквондо ВТФ и бодибилдингом
Литвинова О.В., Бомин В.А., Лебединский В.Ю.

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск, Россия

Анотации:
С целью изучения физического разви-
тия и физической подготовленности 
школьников, проведено комплексное 
исследование 2838  школьников 6-10 
лет общеобразовательных школ г. 
Иркутска. 171 протестированный 
учащийся занимался в группе боди-
билдинга и 342 протестированных 
учащихся занимались тхэквондо. 
Установлено, что дополнительные 
занятия тхэквондо способствуют раз-
витию и совершенствованию функ-
циональных возможностей организма 
детей младшего школьного возраста, 
при этом они не оказывают значимого 
влияния на антропометрические по-
казатели учащихся.

Літвінова О.В., Бомін В.А., Лебедін-
ський В.Ю. Використання моніто-
рингових технологій при заняттях 
тхеквондо ВТФ і бодібілдінгом. Для 
вивчення фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості школярів, проведено 
комплексне дослідження 2838  школярів 
6-10 років загальноосвітніх шкіл м. Іркут-
ська. 171 протестований учень займався 
в групі бодібілдінгу та 342 протестованих 
займалися тхеквондо. Встановлено, що 
додаткові заняття тхеквондо сприяють 
розвитку і вдосконаленню функціональ-
них можливостей організму дітей молод-
шого шкільного віку, при цьому вони не 
надають значимого впливу на антропоме-
тричні показники учнів.
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bodybuilding. For studying of physical 
development and physical readiness of 
pupil, complex research of 2838 boys of 
6-10 years of comprehensive schools of 
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were engaged in group of bodybuilding 
and 342 tested in tae kwon do. It is 
established that additional employment 
tae kwon do promote development and 
perfection of functionality of an organism 
of children, thus they don’t render 
significant influence on anthopometrical 
indicators of children.
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Введение.1

За последние десятилетия отмечается устойчивая 
тенденция к ухудшению состояния здоровья, параме-
тров физического развития и физической подготовлен-
ности детей и подростков [1]. Cуществующие педаго-
гические подходы не учитывают возрастные, половые, 
психо-соматические особенности детей. Наиболее 
рациональным и перспективным будет подход, при 
котором будут применяться научно–обоснованные 
прогрессивные средства и методы физического вос-
питания, требующие адекватной деятельности всех 
жизненно важных систем организма [2].  Перспектив-
ным направлением в оптимизации физического вос-
питания является не только применение здоровьесбе-
регающих технологий в учебном процессе, но и его 
спортизация [3, 4]. 

В связи с этим, особую значимость приобретает 
проблема мониторинга за уровнем физической подго-
товленности, так как она позволяет не только оценить 
их здоровье, но и разработать гигиенические норма-
тивы физических нагрузок, совершенствовать формы 
и методы физического воспитания школьников с уче-
том региона проживания, особенно в условиях, где 
неблагоприятные климато-географические условия 
оказывают отрицательное воздействие на организм 
учащихся [5, 6].

Работа выполнена по плану НИР национально-
го исследовательского Иркутского государственного 
технического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучение физического развития и 

физической подготовленности школьников.
Результаты исследований.
В проведении опытно-экспериментальной ра-

боты принимали участие учащиеся 6-10 лет общеоб-
разовательных школ г. Иркутска. 
© Литвинова О.В., Бомин В.А., Лебединский В.Ю., 2012

Проведено комплексное исследование физиче-
ского развития 2838 школьников 6-10 лет, занима-
ющиеся физической культурой 2 часа в неделю по 
школьной программе. 342 протестированных уча-
щихся занимались тхэквондо, из них 169 протести-
рованных учащихся занимались тхэквондо ВТФ по 
базовой программе ДЮСШ (контрольная группа). 
Они занимались 8 часов в неделю (2 часа в неделю 
– по школьной программе  и 6 часов в неделю по 
программам спортивной подготовки). 173 человека 
(экспериментальная группа) занимались по экспе-
риментальной инновационной методике, в которую 
были включены комплексы упражнений, направлен-
ные на развитие гибкости и кардио-респираторной 
системы. 171 протестированных учащихся занима-
лись в группе бодибилдинга по базовой программе 
ДЮСШ. 

В состав комплекса методов входили: анализ и 
обобщение научно-методической литературы; педаго-
гические наблюдения; педагогический эксперимент, 
методы оценки физического развития, выбранные в 
соответствии с Межведомственным соглашением по 
проведению общероссийского мониторинга состоя-
ния физического здоровья населения, физического 
развития детей, подростков и молодежи и c постанов-
лением Правительства РФ № 916 от 29.12.2001.

Использовались следующие методы оценки фи-
зического развития: антропометрические измерения – 
рост, масса тела, окружность грудной клетки (ОГК); 
функциональные методы исследования – динамо-
метрия, частота сердечных сокращений, жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ), дыхательные пробы, проба 
Штанге, проба Генче  (задержка дыхания на выдохе), 
артериальное давление (АД), позволяющие дать объ-
ективную характеристику изменения уровня их физи-
ческого развития и здоровья.
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Применялись методы оценки физической подго-
товленности. Для оценки скоростной выносливости и 
ловкости, связанных с изменением направления движе-
ния и торможения использовался тест «Челночный бег 
10 раз по 5 м», для определения быстроты проводил-
ся тест «Бег на 30 м с хода», силы и силовой выносливо-
сти мышц верхнего плечевого пояса  проводился тест 
«Подтягивание». Для измерения скоростно–силовой 
выносливости мышц сгибателей туловища проводил-
ся тест «Подъем туловища», активной гибкости по-
звоночника и тазобедренных суставов проводился тест 
«Наклон вперед сидя», динамической  силы мышц ниж-
них конечностей применялся тест «Прыжок в длину с 
места», для измерения общей выносливости использо-
вался тест «Бег на 1000 м».

Возрастная динамика прироста антропометриче-
ских показателей у спортсменов, занимающихся бо-
дибилдингом и тхэквондо, практически повторяет их 
изменения у школьников 6-10 лет, но она более выра-
жена и занимает больший отрезок времени. Так, при 
изучении изменений роста установлено, что у млад-
ших школьников наиболее интенсивное его увеличе-
ние происходит в 8-9 лет, у спортсменов, занимаю-
щихся бодибилдингом, оно происходит в 7-8 лет, а у 
тхэквондистов в обоих группах – в 6 и в 9 лет. Макси-
мальный прирост веса и окружности грудной клетки 
у школьников наблюдается так же в 8-9 лет, однако 
в группах, занимающейся бодибилдингом и тхэквон-
до, прирост веса наблюдается в 6-7 лет по итогам 
года тренировочных занятий. Показатели окружности 
грудной клетки в этих же группах имеют максималь-
ное значение в 9-10 лет.

Изменения функциональных показателей не рав-
нозначны для разных проб и имеют свои особенно-
сти. Так, устойчивое превышение показателей силы 
правой кисти у тхэквондистов в экспериментальной 
группе возникает в возрасте 9-10 лет, причем при-
рост показателя начинается в конце 1 года занятий, а 
по мере нарастания стажа занятий он увеличивается, 
степень достоверности различий по сравнению с кон-
тролем также возрастает до р<0,001. У тхэквондистов 
в контрольной группе и спортсменов, занимающихся 
бодибилдингом, изменения функциональных пока-
зателей происходят аналогично экспериментальной 
группе.

Наиболее выраженные приросты силы мышц левой 
кисти у школьников отмечаются в 6 и 9 лет. При до-
полнительных занятиях бодибилдингом увеличение ее 
значений выявляется  в 9-10 лет, у тхэквондистов в кон-
трольной и экспериментальных группах также – в 9-10 
лет, но в экспериментальной группе прирост результа-
тов значительно выше. Изучение результатов по этапам 
обследования показывает, что в возрасте до 10 лет его 
прирост в основном происходит на подготовительном 
этапе или по итогам годичного тренировочного цикле. 

Урежение ЧСС у школьников происходит преиму-
щественно в 8 лет. У спортсменов, занимающихся бо-

дибилдингом, наиболее выраженное снижение ЧСС 
отмечено в 7 лет, а у тхэквондистов в обеих группах 
– в 6-7 и 10 лет, однако в экспериментальной группе 
они были более выражены.

При изучении изменений ЖЕЛ у школьников, они 
наиболее выражены в возрасте 8-9 лет. У спортсме-
нов, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо в 
обеих группах, приросты показателей ЖЕЛ приходи-
лись на 6-7 лет, однако в экспериментальной группе 
тхэквондо прирост значений ЖЕЛ был наибольшим. 
Изучение динамики изменений ЖЕЛ по этапам обсле-
дования выявило: 
а) наименьший прирост этих показателей происходил 

в возрасте 10 лет; 
б) основной прирост ЖЕЛ формируется на подготови-

тельном этапе.
У школьников максимальный прирост показателей 

пробы Штанге приходится на 8-9 лет, а у спортсменов, 
занимающихся бодибилдингом, – на 7-8 лет, в груп-
пах тхэквондо – на 6 и 8 лет, но в экспериментальной 
группе он более выражен. У пробы Генче максималь-
ный прирост значений показателя у школьников при-
ходится на 6-7 и 9 лет. У спортсменов, занимающихся 
бодибилдингом, пик максимального прироста показа-
теля выявлен в 9-10 лет, аналогично изменения этого 
показателя происходили и у тхэквондистов в обеих 
группах, но в экспериментальной группе этот прирост 
был более выражен. 

Аналогично значениям показателям физическо-
го развития изменяются и двигательные качества. В 
результате занятий у школьников значительные при-
росты силы и силовой выносливости мышц верхнего 
плечевого пояса  возникают в 6 и 8 лет, у учащихся, 
занимающихся бодибилдингом, – в 6, 8  и 10 лет, а у 
тхэквондистов в обеих группах – 6-7 лет и в 10 лет. 
Наиболее выраженный прирост этого показателя на-
блюдался в группе бодибилдинга и эксперименталь-
ной группе тхэквондо. 

При изучении динамической силы мышц нижних 
конечностей максимальные приросты результатов 
у школьников приходились на 7 и 9 лет, у учащих-
ся, занимающихся бодибилдингом, – на 7 и 9 лет, у 
тхэкводистов в обеих группах – так же на 7 и 9 лет, 
но в экспериментальной группе тхэквондо этот при-
рост выражен сильнее. Изучение динамики прироста 
скоростно–силовой выносливости мышц сгибателей 
туловища  показало, что у школьников она максималь-
но проявляется в 8-9 лет, у учащихся, занимающихся 
бодибилдингом, – в 8 и 10 лет, а у тхэквондистов в 
обеих группах – в 8-9 лет [рис. 1].

Активная гибкость позвоночника и тазобедренных 
суставов у школьников наиболее выражено изменялась 
в 8-9 лет (в возрасте 7 лет наблюдалась отрицательная 
динамика этого показателя), у учащихся, занимающих-
ся бодибилдингом, и у тхэквондистов в контрольной 
группе – в 7-8 лет, а у тхэквондистов в эксперименталь-
ной группе наблюдался пролонгированный прирост 
этого показателя в возрасте 7-9 лет [рис. 2]. 
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Рис. 1. Динамика  прироста результатов в % по  возрастам - подъем  туловища   

Рис. 2. Динамика  прироста  результатов в % по  возрастам  - наклон   вперед   

У школьников значимый прирост результатов ско-
ростной выносливости и ловкости  отмечается в 6 и 
9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 
7 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 7 и 
9-10 лет. При изучении общей выносливости выявле-
ны выраженные изменения результатов у школьников 
– в 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, 
– в 9 лет, у «тхэквондистов» в контрольной группе – в 
8-9 лет, а в экспериментальной группе тхэквондо – в 
7-10 лет. 

Выводы.
Дополнительные занятия тхэквондо способству-

ют развитию и совершенствованию функциональных 
возможностей организма детей младшего школьного 
возраста, что особенно важно в период их роста и ста-
новления. При этом они не оказывают значимого вли-
яния на антропометрические показатели учащихся, в 
отличие от некоторых других видов спорта.
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Вплив тренувальних навантажень за програмою ДЮСШ  
на показники фізичних якостей юних тенісистів 6-8 років

Лобода В.С., Мулик В.В., Дугіна Л.В., Харченко Т.П.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто вплив тренувальних 
навантажень за програмою 
ДЮСШ на показники фізичних 
якостей юних тенісистів 6-8 
років. Метою експерименту 
було виявлення динаміки 
розвитку рухових якостей 
юних тенісистів протягом трьох 
років (6-8 років) під впливом 
тренувальних навантажень 
за програмою ДЮСШ. В 
експерименті приймала участь 
група початкової підготовки у 
кількості 25 дітей (хлопчики). 
Дослідження проводилось в 
рамках оперативного (заняття), 
текучого (мезоцикл) та 
етапного (річного) планування 
тренувального процесу.

Лобода В.С., Мулик В.В., Дугина Л.В., 
Харченко Т.П. Влияние тренировочных 
нагрузок по программе ДЮСШ на пока-
затели физических качеств юных тен-
нисистов 6-8 лет. Рассмотрено влияние 
тренировочных нагрузок по программе 
ДЮСШ на показатели физических ка-
честв юных теннисистов 6-8 лет. Целью 
эксперимента было выявление динамики 
развития двигательных качеств юных тен-
нисистов на протяжении трех лет (6-8 лет) 
под влиянием тренировочных нагрузок по 
программе ДЮСШ. В эксперименте при-
нимала участие группа начальной подго-
товки в количестве 25 детей (мальчики). 
Исследование проводилось в рамках опе-
ративного (занятия), текущего (мезоцикл) 
и этапного (годового) планирования тре-
нировочного процесса.

Loboda V.S., Mulik V.V., Dugina L.V., 
Harchenko T.P. Influence of the training 
loading on the program paralympic junior 
sport school on the indexes of physical 
qualities of young tennis players 6-8 years. 
Influence of the training loading is considered 
on the program paralympic junior sport school 
on the indexes of physical qualities of young 
tennis players 6-8 years. The aim of experiment 
was an exposure of dynamics of development of 
motive internalss of young tennis players during 
three years (6-8 years) under the influence of 
the training loading on the program of children 
sport school. In experiment took part the group 
of initial preparation in an amount 25 children 
(boys). Research was conducted within the 
framework of the operative (employments), 
current (mezocycle) and stage (annual) 
planning of training process.
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Вступ.1

У дослідженнях і публікаціях [1, 2, 7, 9] розкриті 
закономірності онтогенезу фізичних здібностей 
зростаючого організму. Автори відзначають, що 
ефективна підготовка юного спортсмена на думку 
більшості науковців неможлива без урахування існуючих 
закономірностей розвитку зростаючого організму.

З літературних джерел [4, 8] відомо, що функція 
прогнозування рухів активно формується у віці від 7 до 
10 років.

Внаслідок того, що рухова діяльність є цілісною 
реакцією організму тих, що займаються, основні якості 
її – координація рухів, сила, швидкість, спритність, 
витривалість, гнучкість – завжди проявляються 
у багатообразній єдності, конкретну форму якої 
обґрунтовано характером вправи, яка виконується.

Фізична підготовка тенісиста спрямована на 
розвиток основних рухових якостей, необхідних 
у спортивній діяльності [5]. У той же час фізична 
підготовленість впливає на ефективність засвоєння 
елементів техніки та нерозривно пов’язана зі 
зміцненням органів і систем, з підвищенням 
загального рівня функціональної підготовки та 
зміцнення здоров’я юних тенісистів [6]. 

Поряд з цим як що фізична підготовка спрямовується 
на функціональну перебудову організму, то вона 
дозволяє руховій системі більше проявити себе саме 
у змаганнях [3]. Тому початкова підготовка юних 
тенісистів повинна базуватися на методиці тренувань, 
яка б забезпечувала поєднання фізичної, функціональної 
і технічної підготовленості [10].

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

Основною метою педагогічного експерименту було 
виявлення динаміки розвитку рухових якостей юних 
тенісистів протягом трьох років (6-8 років) під впливом 
тренувальних навантажень за програмою ДЮСШ.
© Лобода В.С., Мулик В.В., Дугіна Л.В., Харченко Т.П., 2012

Методи та організація дослідження. В експери-
менті приймала участь група початкової підготовки 
протягом трьох років, у кількості 25 дітей (хлопчи-
ки). Дослідження проводилось в рамках оперативного 
(заняття), текучого (мезоцикл) та етапного (річного) 
планування тренувального процесу. Це дозволило 
проводити контроль за функціональним станом юних 
спортсменів і запобігти перенапруженню.

В той же час аналіз динаміки розвитку рухових 
якостей здійснювався наприкінці підготовчого періо-
ду з загальної фізичної підготовки кожного року.

Для визначення динаміки фізичної підготовленос-
ті юних фігуристів першого, другого і третього років 
навчання нами були використані контрольні нормати-
ви з навчально-тренувальної програми для тенісистів 
групи початкової підготовки: човниковий біг «три 
точки»; хват гімнастичної палиці, що падає; десять 
вісімок (тест Копилова); станова сила; стрибок у до-
вжину з місця; стрибок у гору з місця; кидок тенісного 
м’яча у квадрати провідною рукою; згинання і розги-
нання рук в упорі, лежачи на підлозі.

Результати дослідження.
Проведені дослідження  розвитку фізичних якостей 

на початковому етапі підготовки юних тенісистів вияви-
ли їх різний рівень протягом 6-8-річного віку (табл. 1).

Так, результати тестування швидкості і спритності 
змінювались кожного року, але у більшій мірі у період 
з 7 до 8 років. Човниковий біг «3 точки» за період з 
6 до 7 років покращився на 0,6 с (p˃0,05), а з 7 до 8 
років на 1,3 с (t=2,21; p˂0,05). Результати тесту Копи-
лова за перший період покращились на 2,3 с (p˃0,05), 
за другий на 3,6 с (t=2,14; p˂0,05).

Здійснення хвату падаючої гімнастичної палиці за 
період з 6 до 7 років скоротилося на 4,7 см (p˃0,05), а 
з 7 до 8 років на 6,8 см (t=2,19; p˂0,05).

Силові якості також мають більші зрушення за час 
з 7 до 8 років. Станова сила за перший рік тренувань 
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ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Динаміка показників фізичної підготовленості юних тенісистів 6-8 років   

під впливом навчально-тренувальних занять за програмою ДЮСШ (n1=n2=n3=26)

№
п/п Показники

6 років 7 років 8 років Оцінка 
імовірностіX1 +m1 X2 +m2 X3 +m3

1. Човниковий біг «три 
точки», с 11,7±0,37 11,1±0,41 9,8±0,39

t1,2=1,04; p1,2>0,05
t2,3=2,21; p2,3˂0,05
t1,3=3,41; p1,3<0,01

2. Хват гімнастичної 
палиці, що падає, см 33,1±2,18 28,9±2,21 22,1±2,17

t1,2=1,36; p1,2>0,05
t2,3=2,19; p2,3<0,05
t1,3=3,12; p1,3˂0,01

3. Десять вісімок (тест 
Копилова), с 15,8±1,16 14,0±1,18 10,4±1,20

t1,2=1,41; p1,2>0,05
t2,3=2,14; p2,3˂0,05
t1,3=3,23; p1,3<0,01

4. Станова сила, кг 26,6±2,63 30,3±2,76 38,5±2,62
t1,2=0,97; p1,2>0,05
t2,3=2,16; p2,3˂0,05
t1,3=3,22; p1,3<0,01

5. Стрибок у довжину з 
місця, см 73,5±8,16 92,4±6,18 101,8±7,15

t1,2=1,85; p1,2>0,05
t2,3=1,00; p2,3>0,05
t1,3=2,33; p1,3<0,05

6. Стрибок у гору з місця, 
см 18,3±1,61 22,8±1,56 25,7±1,58

t1,2=2,01; p1,2˂0,05
t2,3=1,31; p2,3>0,05
t1,3=3,66; p1,3<0,001

7.
Кидок тенісного м’яча 
у квадрати провідною 
рукою, к-ть попадань з 
12 разів

2,1±0,51 3,2±0,47 5,2±0,48
t1,2=1,52; p1,2>0,05
t2,3=3,12; p2,3˂0,01
t1,3=3,14; p1,3<0,01

8.
Згинання і розгинання 
рук в упорі, лежачи на 
підлозі, к-ть разів

7,6±0,72 10,3±0,74 13,2±0,81
t1,2=2,62; p1,2˂0,05
t2,3=2,64; p2,3˂0,05
t1,3=5,14; p1,3<0,001

Рис. 1. Числові значення t-критерію і вірогідні рівні (p) динаміки показників фізичної 
підготовленості юних тенісистів 6-8 років (n1=n2=n3=26): 1 − човниковий біг «три точки»;  

2 − хват гімнастичної палиці, що падає; 3 − десять вісімок (тест Копилова); 4 − станова сила; 
5 − стрибок у довжину з місця; 6 − стрибок у гору з місця; 7 − кидок тенісного м’яча у квадрати 

провідною рукою; 8 − згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі. 
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підвищилась на 3,7 кг (p˃0,05), за наступний (з 7 до 
8 років) на 8,3 кг (t=2,16; p˂0,05). Середній показник 
кількості згинань та розгинань рук в упорі, лежачи на 
підлозі у хлопчиків-тенісистів з 6 до 7 років збільши-
лась на 2,7 рази (t=2,62; p˂0,05), з 7 до 8 років дослі-
джуємі діти до попереднього результату додали ще 
2,9 рази (t=2,64; p˂0,05).

Швидкісно-силові якості за кожен рік тренувань не 
мали статистично значущих зрушень. Так, результати 
стрибка у довжину з місця покращувались поступово: 
за перший рік на 18,9 см (p˃0,05), за другий – на 9,4 
см (p˃0,05), у той час, як за весь період досліджень (з 
6 до 8 років) середньогруповий результат збільшився 
на 28,3 см (t=2,33; p˂0,05). Стрибок у гору з місця має 
аналогічні результати. Спочатку вистрибування у гору 
підвищилось на 4,5 см (p˃0,05), а потім (з 7 до 8 років) 
на 2,9 см (p˃0,05), у цілому ж за два тренувальні роки 
результат підвищився на 7,4 см (t=3,66; p˂0,01).

Спеціальна координація рухів оцінювалась нами 
за показниками точності кидка тенісного м’яча у ква-
драти. Як що на початку занять з 12 разів попадання 
склали 2,1 рази, то у подальшому кількість їх склала 
3,2 (p˃0,05) і 5,2 (t=3,14; p˂0,01) рази.

Таким чином, за перший рік тренувань юних тені-
систів за програмою ДЮСШ статистично достовірно 

покращились результати в згинанні і розгинанні рук в 
упорі лежачи на підлозі, за другий рік (з 7 по 8 років) 
у човниковому бігу «3 точки», хваті падаючої гімнас-
тичної палиці, тесті Копилова, становій силі, кидку те-
нісного м’яча у квадрати провідною рукою, згинанні і 
розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі (рис. 1). У той 
же час за весь період дослідження статистично значимі 
зрушення отримано у всіх використовуємих вправах.

Висновки.
Проведені дослідження свідчать про неоднаковий 

вплив тренувальних навантажень на динаміку змін 
рухових якостей юних тенісистів протягом етапу по-
чаткової підготовки.

Найбільші темпи приросту, за всіма показниками, 
спостерігаються протягом трьох років тренувань, але 
у більшості з них статистично значимо (p˂0,05) по-
кращились результати в 8 років, по відношенню до 
віку 7 років, що може свідчити про найбільш сприят-
ливий час для розвитку зазначених якостей.

У перспективі подальших досліджень планується 
проведення порівняльного аналізу фізичної підготов-
леності юних тенісистів та дітей, що не займаються 
спортом (учнів загальноосвітніх шкіл), а також визна-
чити рухові якості, які впливають на виконання різних 
елементів техніки тенісу.
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Стан проблеми визначення енерговитрат та раціонального 
харчування юних спортсменів у спортивних іграх

Максименко І.Г.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Мета роботи полягала у вивченні 
проблеми визначення витрат енер-
гії та раціонального харчування 
юних спортсменів, які спеціалізу-
ються у спортивних іграх. На осно-
ві аналізу матеріалів літературних 
та Інтернет-джерел охарактеризо-
вано загальні теоретико-методичні 
підходи щодо встановлення харак-
теристик енерговитрат спортсме-
нів. Представлено рекомендації 
щодо складання раціону харчуван-
ня у різних видах спорту. Надано 
результати експериментальних до-
сліджень, пов’язаних із визначен-
ням у юних спортсменів показників 
витрат енергії та частоти серцевих 
скорочень в заняттях з різною ве-
личиною навантаження.

Максименко И.Г. Состояние проблемы 
определения энергозатрат и рацио-
нального питания юных спортсменов 
в спортивных играх. Цель работы со-
стояла в изучении проблемы определения 
затрат энергии и рационального питания 
юных спортсменов в спортивных играх. На 
основе анализа материалов литературных 
и Интернет-источников охарактеризованы 
общие теоретико-методические подходы 
по выявлению характеристик энергозатрат 
спортсменов. Представлены рекомендации 
по составлению рациона питания в различ-
ных видах спорта. Представлены резуль-
таты экспериментальных исследований по 
определению у юных спортсменов показа-
телей затрат энергии и частоты сердечных 
сокращений в занятиях с различной вели-
чиной нагрузки.

Maksimenko I.G. A state of problem 
of energy expenses and rational 
nutrition determination of young 
sportsmen in team games. The purpose 
of work consisted of study of problem of 
determination of energy expenses and 
rational nutrition of young sportsmen in 
team games. In the article on the basis 
of analysis of materials of literary and 
Internet-sources general theoretical-and-
methodical approaches are described on 
the exposure of descriptions of energy 
expenses of sportsmen. It is present 
recommendations on drafting of ration 
of nutrition in the different kinds of sport. 
The results of experimental researches 
are presented on determination for the 
young sportsmen of indexes of expenses 
of energy and frequency of heart-rate in 
trainings with different in size loadings.

Ключові слова:
витрати, гравці, експеримент, 
енергія, підготовка, показники, 
організм, харчування.
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Вступ. 1

Постійне зростання спортивних результатів та 
інтенсифікація тренувального процесу у різних 
видах спорту диктують необхідність підвищення 
ефективності системи багаторічної підготовки [2, 
3, 5]. При цьому особливої актуальності зазначена 
проблема набуває у спортивних іграх, де українські 
спортсмени в останнє десятиріччя помітно втратили 
свої позиції на світовій арені. Як свідчить аналіз 
останніх досліджень і публікацій, одним з напрямків 
вирішення такої проблеми є оптимізація процесу 
підготовки резерву [1, 4-7]. При цьому, на наш погляд, 
значні резерви слід шукати у розробці проблеми 
підвищення ефективності підготовки за рахунок 
вивчення показників витрат енергії, частоти серцевих 
скорочень та використання раціонального раціону 
харчування юних спортсменів, що й стало підґрунтям 
для проведення відповідного дослідження.

Роботу виконано у відповідності із темою 2.8 
«Удосконалення підготовки спортсменів в окремих 
групах видів спорту» Зведеного плану НДР 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 
сфері фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 роки. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Зазначене вище обумовило формулювання наступ-

ної мети дослідження: виявити параметри енерготрат 
та особливості складання раціону харчування юних 
спортсменів, які спеціалізуються у спортивних іграх.

Були використані наступні методи досліджен-
ня: аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних та 
Інтернет-джерел; реєстрація характеристик енерго-
трат та ЧСС юних спортсменів на основі викорис-
тання «Polar Team System»; анкетування та бесіди з 
провідними фахівцями зі спортивних ігор країн СНД. 

© Максименко І.Г., 2012

У дослідженнях прийняли участь понад 90 гравців та 
30 тренерів. 

Об’єкт дослідження – процес підготовки юних 
спортсменів. 

Предмет дослідження – особливості визначення 
витрат енергії та формування раціонального 
харчування юних спортсменів у спортивних іграх.

Результати дослідження.
Щоденні загальні витрати енергії спортсмена, за 

думкою фахівців, складаються з трьох компонентів: 
витрат енергії у спокої (ВЕС), витрат для забезпечен-
ня життєдіяльності організму, витрат на виконання 
фізичних вправ та здійснення будь-якої рухової актив-
ності [2, 6]. Витрати енергії у спокої залежать від маси 
та віку спортсмена. За даними досліджень А.А. Віру 
[2], енергетичні витрати в організмі слід розділяти на 
дві групи: 1) витрати, пов’язані з основним обміном 
енергії – кількість енергетичних ресурсів, необхідних 
для підтримки життєдіяльності організму; 2) додат-
кові витрати енергії – витрати, пов’язані з виконан-
ням будь-яких актів життєдіяльності (у тому числі 
– фізичних вправ). А.А. Віру стверджує, що кількіс-
ні показники витрат енергетичних ресурсів, необхід-
них для основного обміну, в середньому, становлять 
1,1 – 1,25 ккал·хвˉ¹ або 1700 – 1800 ккал на добу. Вчені 
стверджують, що кількісні параметри витрат енергії, 
необхідної для забезпечення життєдіяльності та ви-
конання фізичних навантажень, лімітуються низкою 
чинників, провідними серед яких є: маса, вік, зріст, 
рівень кваліфікації, режим дня та особливості харчу-
вання спортсмена; кліматичні умови; а також обсяг, 
інтенсивність та спрямованість навантажень. Тому 
підрахунок енерговитрат слід здійснювати на основі 
використання диференційованого підходу – з враху-
ванням виду спорту, яким займається піддослідний. 
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Таку тезу підтверджено низкою експериментальних 
досліджень. За результатами досліджень провідних 
вчених енергетичні потреби організму спортсменів, 
пов’язані з виконанням фізичних навантажень, визна-
чаються особливостями механізмів енергозабезпечен-
ня, які задіяно під час роботи. Так, C. Economos et al. 
[6] з метою забезпечення спортсменів, які щоденно 
тренуються не менш 90 хв, необхідними енергетични-
ми ресурсами рекомендують щоденно вживати: чоло-
вікам більш 50 ккал·кгˉ¹ (23 ккал·фунтˉ¹), жінкам – 45 
– 50 ккал·кгˉ¹ (20 – 23 ккал·фунтˉ¹). В.М. Платонов [7] 
вказує на те, що енергопотреби організму спортсменів 
можуть досягати: у чоловіків – 6000 – 7000 ккал, у жі-
нок – 5000 – 6000 ккал на добу відповідно. За даними 
М.М. Амосова та А.А. Віру [2], добові витрати енер-
гії у спортсменів не перевищують 4500 – 5000ккал, з 
яких 1700 – 1800 ккал йде на забезпечення основно-
го обміну, 150 – 200 ккал – на специфічно-дінамічну 
дію продуктів харчування та на виконання різних по-
бутових дій. З метою більш об’єктивного визначення 
енергетичних потреб організму спортсменів А.А. По-
кровський пропонує всі види спорту класифікувати 
за групами – в залежності від переважної спрямова-
ності джерел енергозабезпечення (механізму енерго-
забезпечення) організму, які задіяні під час виконан-
ня змагальних вправ. Аналіз досліджень зарубіжних 
вчених, пов’язаних з вивченням проблеми енергови-
трат спортсменів, дозволив встановити наступне. Д. 
Бернс та К. Енгельберт-Фентон [6] стверджують, що 
тренувальна та змагальна діяльність в баскетболі за-
безпечується енергоресурсами, переважно, на основі 
використання трьох енергетичних систем: аденозин-
трифосфат – креатин фосфат – фосфагенна систе-
ма, система молочної кислоти (анаеробний гліколіз), 
окислювальна система (аеробна система). За даними 
зазначених авторів, кожна з вказаних систем „підклю-
чається” згідно з фізіологічними потребами гравців у 
будь-який час. У той же час, J. Brotherhood [6] вка-
зує, що потреби баскетболістів у енергії залежать від 
низки факторів, провідними серед яких є „...розміри 
тіла й рівень рухової активності гравців”. За даними 
M. Williams [6], витрати енергії залежать від маси тіла 
баскетболіста та часу знаходження гравця на майдан-
чику. Дослідження зарубіжних вчених, присвячені 
проблемам вивчення особливостей витрат енергії у 
футболі, носять неупорядкований та фрагментарний 
характер. Загальновідомо, що під час гри у футбол за-
діяно як анаеробний, так й аеробний механізми енер-
гозабезпечення D. Kirkendall, J. Bangsbo [6] організму 
спортсменів. За даними B. Ekblom та J. Bangsbo et al. 
[6], кількісні параметри енерговитрат лімітуються 
відстанню, яку долає гравець протягом матчу (90 хв), 
амплуа та масою спортсмена. Фахівці стверджують, 
що, наприклад, футболіст масою 75 кг, в середньому, 
за гру втрачає 1530 ккал (17 ккал·хвˉ¹). У той же час 
N. Clark [6] встановила, що професійний гравець у 
футбол споживає на добу від 2033 до 3923 ккал.

На основі аналізу літературних джерел встановили, 
що визначати енерготрати зарубіжні фахівці пропо-
нують, враховуючи витрати енергії у спокої (ВЕС) та 

витрати, пов’язані з руховою активністю [6]. Існують 
формули для визначення показників ВЕС, в яких про-
відну роль відіграють вікові особливості та маса спортс-
менів. Встановити параметри енерготрат, пов’язані з 
руховою активністю, за думкою вчених, можливо на 
основі використання журналу реєстрації виконання 
будь-яких видів активності та подальшого розрахунку 
втрачених кал за допомогою метаболічного еквівален-
ту (МЕТ). Один МЕТ відповідає рівню основного об-
міну і дорівнює 4,6 – 5,4 кДж або 1,1-1,4 ккал·хв-1” [1, 
6]. Для встановлення кількості витрачених під час ви-
конання фізичних вправ ккал необхідно знати: масу й 
стать спортсмена; основні параметри фізичного наван-
таження (або рухової активності) – інтенсивність (м/с, 
км/год або потужність – Вт) та тривалість роботи (с, хв, 
год). Фахівцями [2, 6] розроблено критерії енергетич-
ної вартості (у МЕТ) різних фізичних навантажень та 
окремих різновидів рухової активності, використання 
яких дозволяє здійснювати розрахунки витрат енергії, 
пов’язаних із виконанням цих навантажень. Окрім ви-
щевказаних критеріїв, які дозволяють оцінювати види 
рухової активності та фізичні навантаження у МЕТ, 
розроблено й аналогічні характеристики, де енерге-
тична вартість оцінюється у ккал або Дж. Окремо слід 
відзначити критерії оцінювання витрат енергії дітьми 
під час занять різними видами спорту, запропоновані 
зарубіжними фахівцями [6].

У відповідності до мети роботи були проведені 
дослідження по виявленню параметрів енерготрат 15-
16- річних гравців, які спеціалізуються зі спортивних 
ігор. Дослідження проводили на основі використання 
приладу «Polar Team System», який з допомогою спе-
ціальних датчиків знімав показники функціонування 
організму одночасно у 10 спортсменів, після чого спів-
ставляв їх за спеціальною комп’ютерною програмою 
із заздалегідь внесеними даними віку, зросту, маси 
тіла, виду спорту, ЧСС у спокої, максимального спо-
живання кисню та видавав показники енерготрат для 
кожного гравця. Було встановлено, що енергетична та 
пульсова вартість занять складає: під час виконання 
малого навантаження – від 206,3 до 324,1 ккал та від 
3109,8 до 5098,5 ударів; під час виконання середнього 
навантаження – 538,4 ккал та 8425,3 ударів; під час 
виконання великого навантаження – 1257,3 ккал та 
16287,4 ударів. Дослідження змагальних навантажень 
юних гравців дозволило виявити, що вони „коштують” 
за матч в середньому 1559,2 ккал при пульсовій вартості 
19885,6 ударів. Порівняння одержаних нами даних з наве-
деною вище інформацією про енерготрати тих юнаків, які 
систематично не займаються спортом, свідчить про необ-
хідність використання зваженого підходу до вирішення 
проблеми оптимізації харчування юних спортсменів.

Щодо формування раціону харчування слід відзна-
чити наступне. Враховуючи неповну засвоюваність 
їжі, калорійність харчування повинна приблизно на 
10% перевищувати енерговитрати організму. Крім 
того, фахівці, поділяючи загальновідому точку зору, 
вказують на те, що одним з головних принципів скла-
дання раціону харчування є дотримання збалансова-
ності під час розподілу основних речовин – білків, 
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жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин 
[4, 6]. На основі досліджень встановлено, що вугле-
води є головним постачальником енергії в організмі; 
білки – відповідають за відновлення клітин, тканин 
та утворення низки ферментів, гормонів й гемоглобі-
ну; а жири – забезпечують довготривалу м’язову ді-
яльність [1, 4-6]. Провідні зарубіжні фахівці [6] під 
час складання раціону баскетболістів рекомендують 
використовувати наступне співвідношення вуглево-
дів, білків та жирів: 60%:15-20%:25% відповідно. Ці 
вчені пропонують баскетболістам, які тренуються що-
денно, під час високоінтенсивних занять вживати до 
500-600 г вуглеводів на добу. В якості „постачальни-
ків” вуглеводів баскетболістам рекомендують зерно-
ві, крупи, фрукти, овочі, фруктові соки, сушені горох 
та боби, знежирені молоко та йогурт, спеціалізовані 
напої. Важливим також є вживання необхідної кіль-
кості рідини. Головну роль в харчуванні футболістів 
фахівці [6] відводять вживанню вуглеводів, доля яких 
в раціоні повинна складати до 70% – це 8-10 г·кг-1 
на добу. Вчені рекомендують за 3-4 год до матчу 
вживання харчових речовин, насичених вуглеводами 
(>200 г вуглеводів). Наприклад, К.СІагк [6] пропонує 
футболістам приймати 30-60 г вуглеводів в твердо-
му або рідкому стані за 1 год до гри. Е.Соleman [6] 
та iн. рекомендують вживати гравцям під час матчів 
та тренувальних занять 8%-й розчин вуглеводів. Крім 
того, Е.Соуlе [6] вказує на необхідність вживання про-
тягом 24 год після великих навантажень (через кожні 
2 год) спеціальних вуглеводних сумішей з середнім 
та високим глікемічним індексом (по 50 г). За даними 
Р.Lemon [6], футболістам слід вживати 1,4-1,7 г·кг-1 
білків на добу – це 7-12 % від загального раціону. У 
той же час, фахівці стверджують, що добові енерге-

тичні потреби у жирах спортсменів, які займаються 
футболом, складають приблизно 25-28% від загально-
го обсягу потреб.

Висновки.
1. На сучасному етапі розвитку спортивної науки та 

практики досить актуальною є проблема оптимізації 
процесу підготовки резерву у спортивних іграх. Од-
ним з перспективних напрямків вирішення цієї про-
блеми є підвищення ефективності підготовки за ра-
хунок вивчення показників витрат енергії, частоти 
серцевих скорочень та використання раціонального 
раціону харчування юних спортсменів. 

2. На основі узагальнення матеріалів літературних дже-
рел та проведених досліджень у юних гравців вста-
новлено характеристики енерготрат та пульсової 
вартості змагальних і тренувальних навантажень. 
Так, встановлено, що енергетична та пульсова 
вартість занять 15-16- річних гравців складає: під 
час виконання малого навантаження – від 206,3 до 
324,1 ккал та від 3109,8 до 5098,5 ударів; під час 
виконання середнього навантаження – 538,4 ккал та 
8425,3 ударів; під час виконання великого наванта-
ження – 1257,3 ккал та 16287,4 ударів.

3. В процесі дослідження було виявлено теоретико-
методичні положення, пов’язані з визначенням ви-
трат енергії та складанням раціону харчування юних 
спортсменів, які спеціалізуються у спортивних 
іграх. Отримана інформація дозволяє оптимізувати 
планування навантажень у різних структурних утво-
реннях тренувального процесу юних спортсменів. 
Перспективи подальших досліджень у даному на-

прямку полягають у вивченні реакцій організму юних 
гравців в залежності від спрямованості навантажень 
та їх раціону харчування. 
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Підвищення фізичної працездатності в дітей  

з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації
Михайлова Н.Є. 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем'янчука

Анотації:
Метою дослідження є вивчення 
впливу засобів реабілітації на фі-
зичну працездатність дітей з вро-
дженою клишоногістю. В дослі-
дженні прийняли участь 68 дітей 
дошкільного віку з вродженою кли-
шоногістю та 34 здорових дитини. 
Наведені дані про рівень фізичної 
працездатності у дітей дошкільно-
го віку. Обґрунтовані спрямуван-
ня та умови проведення фізичної 
реабілітації при вродженій кли-
шоногості. Визначені початковий 
та контрольний рівень фізичної 
працездатності у дітей дошкільно-
го віку. Отримані результати дово-
дять ефективність застосування 
фізичної реабілітації щодо підви-
щення фізичної працездатності у 
дітей з вродженою клишоногістю. 

Михайлова Н.Е. Повышение физической 
работоспособности у детей с врожденной 
косолапостью средствами физической реа-
билитации. Целью исследования является 
изучение влияния средств реабилитации на 
физическую работоспособность детей с врож-
денной косолапостью. В исследовании при-
няли участие 68 детей дошкольного возраста 
с врожденной косолапостью и 34 здоровых ре-
бенка. Приведены данные об уровне физиче-
ской работоспособности у детей дошкольного 
возраста. Обоснованы направления и условия 
проведения физической реабилитации при 
врожденной косолапости. Определены началь-
ный и контрольный уровень физической рабо-
тоспособности у детей дошкольного возраста. 
Полученные результаты доказывают эффек-
тивность применения физической реабилита-
ции по повышению физической работоспособ-
ности у детей с врожденной косолапостью.

Mikhailova N.E. Increase of 
physical capacity of children with 
congenital clubfoot by means of 
physical rehabilitation. The aim is 
to study the effect of rehabilitation 
on physical performance of children 
with congenital clubfoot. The study 
involved 68 preschool children with 
congenital clubfoot and 34 healthy 
children. The data on the level of 
physical performance in preschool 
children. Substantiated directions and 
conditions of the physical rehabilitation 
of congenital clubfoot. Defined starting 
and controlling the level of physical 
performance in preschool children. 
The results obtained prove the 
effectiveness of physical rehabilitation 
to improve physical performance in 
children with congenital clubfoot.

Ключові слова:
вроджена клишоногість, фізична 
працездатність, діти, фізична 
реабілітація.

врожденная косолапость, физическая рабо-
тоспособность, дети, физическая реабили-
тация.

congenital clubfoot, physical 
performance, children, physical 
rehabilitation.

Вступ.1

Дошкільний період є одним з найбільш відпові-
дальних періодів життя людини у формуванні фізич-
ного здоров’я і культурних навиків, що забезпечують 
його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбут-
ньому. Сьогодні відомо: 40% захворювань у дорослих 
були «закладені» в дитячому віці, в 5-7 років. Саме 
тому, дошкільне фізичне виховання повинне формува-
ти рівень здоров’я дитини і фундамент фізичної куль-
тури майбутньої дорослої людини. Важливо підви-
щувати загальну працездатність у дітей, враховуючи 
особливості розвитку дитячого організму. Завдання 
визначаються в конкретнішій формі: допомагати пра-
вильному і своєчасному окостенінню, формуванню 
вигинів хребта, сприяти правильному розвитку тер-
морегуляції; удосконалювати діяльність центральної 
нервової системи: сприяти врівноваженості процесів 
збудження і гальмування, їх рухливості, а також вдо-
сконаленню рухового аналізатора, органів чуття.

Аналіз науково-методичної, спеціальної літера-
тури з проблеми дослідження показав, що на даний 
час розглянуто проблему прогнозування фізичної 
працездатності, фізичного розвитку у дітей з різ-
ним соматотипом методом дерматогліфічних ознак. 
Наведено визначення фізичної працездатності як 
інтегрального показника фізичного розвитку, сома-
тичного здоров’я, фізичної підготовки [5].  Установ-
лено, що рівень рухової активності дітей 6-7-річного 
віку у різні періоди навчального року обумовлюють 
певний стан психосоматичного здоров'я, що в свою 
чергу проявляється на рівні фізичної та розумової 
працездатності [4]. Досліджено проблему розробки 
профілактичних заходів із застосуванням фізичних 
© Михайлова Н.Є., 2012

чинників для дітей-вихованців дошкільних закла-
дів, які належать до груп ризику вірогідності розви-
тку захворювань органів дихання. Встановлено, що 
діти, які повторно хворіють на ГРЗ, мають середні та 
низькі функціональні можливості організму. У даних 
дітей, на відміну від групи тих, які хворіють епізо-
дично, частіше відзначаються порушення фізичного 
розвитку, в той же час, знижена фізична працездат-
ність [6]. Досліджено проблему оптимізації психо-
фізичного розвитку шляхом використання народних 
рухливих ігор різної спрямованості. Проаналізова-
но стан «шкільної зрілості», який є інтегральним 
показником фізичного розвитку, психосоматично-
го здоров'я, фізичної та розумової працездатності. 
Розроблено програму фізичного виховання першо-
класників з метою підвищення рівня їх соматичного 
здоров'я, фізичної та розумової працездатності, які 
визначають «шкільну зрілість» [3]. 

Робота виконана згідно теми «Вдосконалення ор-
ганізаційних та методичних засад програмування 
процесу фізичної реабілітації при дисфункціональ-
них порушеннях у різних системах організму люди-
ни» Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури 
і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – вивчити вплив засобів фізичної реабіліта-

ції на фізичну працездатність дітей з вродженою кли-
шоногістю.   

Завдання дослідження: визначити початковий рі-
вень фізичної працездатності дітей дошкільного віку; 
обґрунтувати застосування засобів фізичної реабіліта-
ції щодо підвищення фізичної працездатності. 
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Методи дослідження. Для визначення фізичної 
працездатності в дітей дошкільного віку використали 
пробу Руф’є з урахуванням віку дітей. Параметрами 
індексу Руф’є є ЧСС в спокої, при навантаженні й піс-
ля відновлення. Суму трьох значень ЧСС у формулі 
індексу Руф’є автори вважають лінійним перетворен-
ням ЧСС спокою [2], а саму формулу 

       R=  (4 х (Р1+Р2+Р3)-200)) / 10                   (1)
де Р1 – кількість скорочень серця за 15 с у стані 

спокою; Р2– за перші 15 секунд першої хвилини після 
закінчення присідань; Р3– в останні 15 секунд першої 
хвилини, записати у такому вигляді: 

R= (f-200)/10                                          (2) 
де  f =4 х (Р1+Р2+Р3)                             (3)

Параметром коригування буде відношення: 
 k= ЧССp / ЧССа                                     (4) 

де ЧССp і ЧССа – відповідно до норми частоти сер-
цевих скорочень у стані спокою вікової групи пацієн-
та й дорослої людини. Припускаючи, що з формули 
(2) отримаємо формулу для обчислення коригованих 
значень індексу Руф’є: 

Rk = (f/k – 200) /10                                  (5)
 Середні норми ЧСС в дітей 4-6 років – 106 уд/

хв., граничні норми – 86-126 уд/хв. Середні норми в 
дорослих (15-50 років) – 70 уд/хв., граничні норми – 
60-80 уд/хв. Відповідно до статистичних даних був 
підрахований k (параметр коригування) для даної 
вікової групи (4-6 років):

k = 106 / 70 = 1,51                                   (6)
Результати індексу Руф’є оцінювали: менше 3 – 

висока, 4-6 – добра, 7-9 – середня, 10-14 – задовільна, 
15 – погана працездатність.

Результати дослідження.
У дослідженні були задіяні 68 дітей дошкільного 

віку з вродженою клишоногістю: контрольна 1 (n=34), 
основна (n=34) групи та здорові діти (n=34), які склали 
контрольну групу 2. На початок дослідження вік дітей 
складав 4-5 років, вони знаходилися на «Д» обліку у 
дитячого ортопеда. 

Одним із об’єктивних критеріїв здоров’я дитини 
є рівень фізичної працездатності. Висока працездат-
ність є показником міцного здоров’я і навпаки, низь-
кі її значення розглядаються як фактор ризику для 
здоров’я. 

Початковий рівень фізичної працездатності дітей 
поданий на рис. 1.

На початку дослідження добра фізична працез-
датність була визначена у 32,35% здорових дітей, по 
26,47% у двох групах дітей з вродженою клишоногіс-
тю. Середню фізичну працездатність мали 38,24% здо-
рових дітей і 38,24% дітей основної групи. Задовільну 
фізичну працездатність мали 29,41% здорових дітей, 
35,29% дітей основної групи та 32,35% дітей контроль-
ної групи 1. Результати тестування вказують на незна-
чне розходження у рівні фізичної працездатності здо-
рових дітей та дітей з вродженою клишоногістю.

Фізична реабілітація дітей з вродженою клишо-
ногістю була спрямована не лише на дану патологію, 
але мала систематичний вплив на організм дитини з 
метою його морфологічного і функціонального вдо-

сконалення, зміцнення здоров’я, формування рухових 
навичок і фізичних якостей, підвищення фізичної пра-
цездатності. Фізичний розвиток у дошкільному віці є 
особливо стрімким. З огляду на це, фізична реабіліта-
ція повинна бути своєчасною, методично правильно 
організованою.

Фізична реабілітація дітей з вродженою клишоно-
гістю не може бути спонтанною, безсистемною, за-
костенілою щодо використовуваних форм і методів. 
Організація її має відбуватися за дотримання таких 
умов: охорона нервової системи дитини, раціональне 
чергування активної діяльності та відпочинку; наяв-
ність сприятливих умов для постійного позитивного 
емоційного стану, відсутність чинників, які пригні-
чують нервову систему дитини; планування й утри-
мання, відповідно до санітарно-гігієнічних норм, 
приміщення, де проводиться фізична реабілітація, 
лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури, до-
статня кількість необхідного інвентарю.

На рис. 2 подані результати визначення фізичної 
працездатності дітей усіх груп наприкінці досліджен-
ня. 

Наприкінці дослідження фізична працездатність 
підвищилась у дітей основної групи: висока в 14,71%; 
добра в 52,94%, середня в 32,35%. У дітей контр-
ольної групи 1 та контрольної групи 2 не відбулося 
значного підвищення рівня фізичної працездатності. 
У здорових дітей контрольної групи 2 добра фізична 
працездатність на початку була у 32,35%, наприкінці 
у 41,18%; середня працездатність на початку була у 
38,24%, наприкінці у 41,18%; задовільна працездат-
ність була у 29,41%, наприкінці у 17,65%. У дітей 
контрольної групи 1 добра фізична працездатність на 
початку була у 26,47%, наприкінці у 29,41%; середня 
працездатність на початку була у 41,18%, наприкінці 
у 55,88%; задовільна працездатність була у 29,41%, 
наприкінці у 14,71%. Незначні покращення фізичної 
працездатності в дітей контрольної групи 1 та контр-
ольної групи 2 могли відбутися ще за рахунок підрос-
тання дітей та зменшення ЧСС в стані спокою.

В табл. 1 подані середні значення індексу Руф’є на 
початку та наприкінці дослідження.

На початку дослідження середній показник фізич-
ної працездатності в основній групі був 8,69±0,40, в 
контрольній групі 1 – 8,37±0,38, в контрольній групі 
2 був 8,20±0,37, тобто в усіх групах він відповідав се-
редньому рівню фізичної працездатності.

Наприкінці дослідження середні показники фізич-
ної працездатності в контрольній групі 1 (17,79±0,34) 
та в контрольній групі 2 (7,58±0,36) значно не зміни-
лися і відповідають середньому рівню фізичної пра-
цездатності. Середні показники фізичної працездат-
ності в основній групі наприкінці дослідження стали 
5,76±0,28 (р<0,05), що відповідає доброму рівню фі-
зичної працездатності і доводить ефективність засто-
сування засобів фізичної реабілітації щодо підвищен-
ня фізичної працездатності в дітей. 

Висновки.
У результаті визначення рівня фізичної працездат-

ності було виявлено, що на початку дослідження ре-
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Таблиця 1
Результати визначення фізичної працездатності в дітей

Індекс Руф’є
Основна група Контрольна група 1 Контрольна група 2

х ± m х ± m х ± m

На початку дослідження індекс 8,69±0,40 8,37±0,38 8,20±0,37
рівень середній середній середній

Наприкінці дослідження індекс 5,76±0,28*, **, *** 7,79±0,34 7,58±0,36
рівень добрий середній середній

Примітки. * – показник вірогідності розходжень р<0,05 між показниками на початку та наприкінці дослідження в межах групи; 
** – показник вірогідності розходжень р<0,05 між основною групою та контрольною групою 1;
*** – показник вірогідності розходжень р<0,05 між основною групою та контрольною групою 2.

Рис. 1. Фізична працездатність дітей на початку дослідження

Рис. 2. Фізична працездатність дітей наприкінці дослідження
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

зультати тестування вказують на незначне розходжен-
ня у рівні фізичної працездатності у здорових дітей 
та дітей з вродженою клишоногістю. Наприкінці до-
слідження в контрольній групі 1 та контрольній групі 
2 не відбулося значного покращення. Після застосу-
вання програми фізичної реабілітації у дітей основної 
групи фізична працездатність наприкінці досліджен-

ня значно підвищилась, із середнього рівня перейшла 
в добрий рівень, що доводить ефективність застосу-
вання засобів фізичної реабілітації щодо підвищення 
рівня фізичної працездатності.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на ана-
ліз специфіки фізичного розвитку дітей з вродженою 
клишоногістю.
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Особливості показників самоконтролю  

в оздоровчій ходьбі з особами похилого віку
Михальчук Т.Д.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглядаються питання специфіки 
організації контролю та самокон-
тролю в оздоровчій ходьбі з осо-
бами похилого віку. Особлива увага 
приділяється застосуванню показ-
ників самоконтролю в оздоровчій 
ходьбі. Розкрито напрямки вибору 
дозування фізичних навантажень. 
Виділено основні мотивації людей 
похилого віку до занять оздоровчою 
ходьбою. Режим ходьби з різною 
ЧСС і швидкістю було розділено на 
три зони. Викладено вплив оздо-
ровчої ходьби на організм людини, 
запропоновані рекомендації провід-
них фахівців у цій галузі. Визначено 
роль і місце педагогічного контролю 
та самоконтролю як невід’ємної 
частини оздоровчого тренування, 
яка дає можливість контролювати 
фізичні навантаження.

Михальчук Т.Д.Особенности показателей 
самоконтроля в оздоровительной ходь-
бе с пожилыми людьми. Рассматривают-
ся вопросы специфики организации кон-
троля и самоконтроля в оздоровительной 
ходьбе с пожилыми людьми. Особое вни-
мание уделяется применению показателей 
самоконтроля в оздоровительной ходьбе. 
Раскрыты направления выбора дозирова-
ния физических нагрузок. Выделены осно-
вы мотивации людей пожилого возраста к 
занятиям оздоровительной ходьбой. Режим 
ходьбы с разной ЧСС и скорости был разде-
лен на три зоны. Изложены влияние оздо-
ровительной ходьбы на организм человека, 
предложены рекомендации ведущих специ-
алистов в этой области. Определены роль 
и место педагогического контроля и само-
контроля  как неотъемлемая часть оздоро-
вительной тренировки, которая позволяет 
контролировать физические загрузки.

Myhalchuk T.D. Features of self-
control indicators in wellness walking 
elder people. The article examines the 
specifics of organization of control and 
self-control in health walking with elderly 
people. Particular attention is paid to 
the use of self-control indicators in the 
health training. Disclosed the direction 
of the choice of dose of physical activity. 
Allocated basis of motivation of older 
people to recreational pursuits walking. 
Mode walking with varying heart rate and 
the rate has been divided into three zones. 
Described the influence of recreational 
walking on the system, provide 
recommendations leading experts in the 
field. There is determined a role and place 
of pedagogical control and self-control as 
an integral part of fitness training, which 
enables to control physical activity.

Ключові слова:
самоконтроль, педагогічний 
контроль, оздоровча ходьба, фі-
зичне виховання, фізична культу-
ра, оздоровче тренування, похи-
лий вік.

Самоконтроль, педагогический контроль, 
оздоровительная ходьба, физическое вос-
питание, физическая культура, оздорови-
тельная тренировка, пожилой возраст.

self-control, pedagogical control, 
wellness walking, physical training, 
physical education, physical culture, 
health training, advanced age.

Вступ.1

Одним з найважливіших проблем оздоровчого тре-
нування з особами похилого віку є самоконтроль за  
станом здоров'я. При регулярних заняттях оздоров-
чою ходьбою, при вирішенні питання про дозування 
фізичних навантажень важливе значення має грамот-
ний самоконтроль [9]. Самоконтроль в умовах занять 
оздоровчими формами фізичної культури – важлива 
ланка в системі управління фізичним здоров’ям лю-
дей, котрі займаються, він дає інформацію про стан 
здоров’я людини, її фізичної працездатності та під-
готовленості, забезпечує зворотній зв’язок на основі 
інформації про зміни в різних системах організму під 
впливом різних засобів фізичної культури, визначає 
раціонально керовані дії (засоби, форми і методи фі-
зичної культури).

Оздоровча ходьба – це найпростіший вид фізичної 
активності особи похилого віку. Основною перевагою 
оздоровчої ходьби є її ефективність при вираженій при-
родності та доступності техніки її виконання. Ходьба 
легко дозується, що дозволяє здійснювати точний облік 
і контроль фізичного навантаження. Залежно від три-
валості і інтенсивності, ця вправа показана всім, не за-
лежно від віку і статі. Заняття оздоровчою ходьбою не 
вимагають спеціальних умов, мають велике оздоровче 
значення і, як правило, проводяться на свіжому повітрі 
у будь яку пору року, та в зручний час. Важливою осо-
бливістю є те, що вірно дозована ходьба не призводить 
до перенапруження функціональних систем організму, 
що особливо актуально для осіб похилого віку [6].

 Систематичні заняття оздоровчою ходьбою збіль-
шують адаптаційні можливості серцево-судинної, ди-
© Михальчук Т.Д., 2012

хальної, системи травлення, а також позитивно  впливає 
на центральну й периферичну  нервові системи [5].

Оздоровча ходьба має корисні властивості, які важ-
ко відтворити якими-небудь іншими видами фізично-
го навантаження. Недолік рухів у сучасної людини 
приведе до запустіванню й атрофії великої кількості 
капілярів і порушенню кровопостачання тканин. Пра-
вильно дозований оздоровча ходьба сприяє пророс-
танню нових капілярів у збіднені ділянки й у ділянки, 
ушкоджені хворобою, що особливо важливо [6].

В наукових дослідженнях автора [1], який ствер-
джує, що залежно від засобів і методів, які викорис-
товуються, контроль може мати педагогічний (оцінка 
рівня техніко-тактичної та фізичної підготовленості 
людини), соціально-психологічний (вивчає особли-
вості людини, психічного стану і підготовленос-
ті) й медико-біологічний характер (оцінення стану 
здоров’я, можливості різних функціональних систем). 
Автор зазначає, що у процесі самостійних занять фі-
зичними вправами для отримання повної і достовірної 
інформації про стан фізичної підготовленості  необ-
хідно застосовувати значно більше засобів контролю, 
ніж передбачено нормативними оцінки фізичної підго-
товленості населення України [3]. Поняття “самокон-
троль” автори визначають як  систему спостережень 
за своїм здоров’ям, функціональним станом і пере-
несенням фізичних навантажень [8]. Самоконтроль у 
процесі фізичного виховання автор розуміє як сукуп-
ність операцій (самоспостереження, аналіз, оцінення 
свого стану, поведінки, реагування), що здійснюється 
індивідуально як у процесі занять фізичними впра-
вами, так і у процесі життєдіяльності. В інтервалах 
між заняттями самоконтроль зорієнтований на оцінку 
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процесів відновлення, аналіз самопочуття, виявлення 
готовності організму до наступного заняття. Методи 
самоконтролю автор поділяє на три групи: самооцін-
ка фізичного стану (способи цілісної оцінки фізич-
ного стану організму на підставах самотестування); 
контролю адекватності й інтенсивності навантаження 
(контроль суб’єктивних факторів: біль у грудях, під 
лопаткою, в потилиці і т.д.; до об’єктивних факторів: 
показники ЧСС) та ефективності заняття (самокон-
троль за суб’єктивними й об’єктивними критеріями 
ефективності занять: самопочуття, сон, настрій, апе-
тит, ЧСС у стані спокою тощо) [8].

На нашу думку правильно будувати оздоровче 
тренування й отримувати високі результати дає змо-
гу щоденник самоконтролю. Самоконтроль доповнює 
лікарський контроль і дає змогу свідомо стежити за 
станом здоров’я, дотримуватися правил особистої 
гігієни, активно аналізувати методику оздоровчого 
заняття яке проводиться, та дозування фізичного на-
вантаження. Це надає можливість своєчасно виявити 
початкове відхилення в стані здоров’я і запобігти його 
погіршенню.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є вивчення особливостей показ-

ників самоконтролю в оздоровчій ходьбі з особами 
похилого віку. Було проаналізовано більше 100 літе-
ратурних джерел з питань педагогічного контролю, 
самоконтролю, оздоровчої ходьби, рухової активнос-
ті, фізичного стану та фізичної працездатності.

Результати дослідження.
У людей похилого віку особливого значення набу-

ває така форма контролю як самоконтроль. Це, з од-
ного боку, пов’язано з тим, що значна кількість таких 
людей займаються самостійно. З іншого самоконтроль 
дозволяє людині співставити реакції свого організму 
із зовнішніми параметрами навантаження, оцінити 
його відповідність чи невідповідність власним функ-
ціональним можливостям [8].

Найбільш зручна форма самоконтролю – це ве-
дення спеціального щоденника. Щоденник само-
контролю служить для обліку самостійних занять 
фізичною культурою і спортом, а також реєстрації 
антропометричних змін, показників, функціональних 
проб і контрольних іспитів фізичної підготовленості, 
контролю виконання тижневого рухового режиму. Ре-
гулярне ведення щоденника дає можливість визначи-
ти ефективність занять, засоби і методи, оптимальне 
планування величини й інтенсивності фізичного на-
вантаження і відпочинку в окремому занятті.

У щоденнику також варто відзначати випадки 
порушення режиму,  і те як вони відбиваються на 
заняттях і загальній працездатності. Показники са-
моконтролю умовно можна розділити на дві групи – 
суб'єктивні й об'єктивні. До суб'єктивних показників 
можна віднести: самопочуття, сон, апетит, розумову і 
фізичну працездатність, позитивні і негативні емоції. 
До об'єктивних показників самоконтролю відносять-
ся: спостереження за частотою серцевих скорочень 

(пульсом), артеріальним тиском, диханням, життєвою 
ємністю легень, вагою, м'язовою силою, спортивними 
результатами.

Загальновизнано, що достовірним показником тре-
нованості є пульс. Оцінку реакції пульсу на фізичне 
навантаження можна провести методом зіставлення 
даних частот серцевих скорочень у спокої (до наван-
таження) і після навантаження, тобто визначити від-
соток прискорення пульсу [5].

Якщо є можливість, вимірювати також артеріаль-
ний тиск до і після навантаження. На початку наван-
тажень максимальний тиск підвищується, потім ста-
білізується на визначеному рівні. Після припинення 
роботи (перші 10-15 хвилин) знижується нижче ви-
хідного рівня, а потім приходить у початковий стан.

Також дуже важливо зробити оцінку функцій ор-
ганів дихання. Потрібно пам'ятати, що при виконан-
ні фізичних навантажень різко зростає споживання 
кисню працюючими м'язами і мозком, у зв'язку з чим 
зростає функція органів подиху. За частотою дихання 
можна судити про величину фізичного навантаження. 
У нормі частота подиху дорослої людини складає 16-
18 разів у хвилину. Важливим показником функції по-
диху є життєва ємність легень – обсяг повітря, отри-
маний при максимальному вдиху, зробленому після 
максимального видиху. Його величина, вимірюється в 
літрах і залежить від статі, віку, розміру тіла і фізичної 
підготовленості. У середньому в чоловіків він складає 
3,5-5 літрів, у жінок – 2,5-4 літри  [1].

Для осіб похилого віку особливо притаманна оздо-
ровча ходьба, так, як вона своїм дозуванням  не нано-
сить шкоду здоров'ю, та благотворно впливає на весь 
організм. Заняття з оздоровчої ходьби поділяють на 
три зони швидкостей:

повільна ходьба (швидкість до 70 крок/хв). Вона в • 
основному рекомендується хворим, виздоровлю-
ючим після інфаркту міокарда, або хворим з вира-
женою стенокардією. Для здорових людей цей темп 
ходьби майже не дасть тренувального ефекту;
ходьби із середньою швидкістю в темпі 71-90 крок/• 
хв. (3-4 км/год.) Вона в основному рекомендується 
хворим із серцево-судинними захворюваннями, тре-
нуючий ефект для здорових людей невеликий;
швидка ходьба в темпі 91-110 крок/хв. (4-5 км/год.) • 
Вона дає тренуючий ефект на здорових людей. На 
початку оздоровчих тренувань варто пам'ятати й до-
тримуватися наступних правил:
перед тренуванням ретельно перевірити справність • 
свого взуття;
на ноги варто надягати товсті носки із суміші вовни • 
й бавовни;
навантаження повинні наростати поступово;• 
ходити треба не рідше 3-х разів у тиждень і не мен-• 
ше 20 хв.;
не слід збільшувати швидкість ходьби;• 
варто стежити за частотою пульсу (ЧСС) – вона не • 
повинна бути більше, ніж (180 уд/ хв) мінус ваш вік.

Регулярні заняття фізичною культурою не тільки 
поліпшують здоров'я і функціональний стан, але і 
підвищують працездатність і емоційний тонус. Од-
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нак варто пам'ятати, що самостійні заняття фізичною 
культурою не можна проводити без лікарського контр-
олю і, що ще більш важливо, самоконтролю.

Висновки.
Дані досліджень підтверджують, що контроль та 

самоконтроль  є невід’ємною частиною оздоровчого 
тренування, яка дає можливість контролювати фізич-
ні навантаження [8].

У самоконтролі проявляється свідомість особис-
тості, відбувається самопізнання та самовдосконален-

ня нею самої себе, адже самоконтроль дозволяє спів-
ставляти власні дії з певними суб’єктивними нормами, 
еталонами, загальноприйнятими уявленнями, свідомо 
регулювати та планувати власну діяльність. У систе-
мі управління контроль займає провідне місце тому, 
що заняття фізичними вправами мають сильний все-
бічний вплив на організм, а тому передбачити умови, 
при яких вплив може бути негативним, можна тільки 
за допомогою педагогічного, медичного контролю, та 
самоконтролю.
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Структурно-содержательные модели  
специалистов военного профиля 
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Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка», Беларусь 
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Аннотации:
Представлена структурно-содержа-
тельная модель специалиста экстре-
мального, операторско-инженерного 
и общевойскового профиля (степень – 
должность – тип – класс – отдел – группа 
профессии – условия двигательной дея-
тельности – профессионально-важные 
качества). Разработанные структурно-
содержательные модели позволяют 
выявить структуру и содержание пси-
хологической и двигательной системы 
деятельности специалистов военного 
профиля, а также требования, предъ-
являемые к профессионально важным 
качествам. Предлагаемые модели спе-
циалистов экстремального, операторско-
инженерного и общевойскового профиля 
дадут возможность на научной основе 
решить ряд проблем в профориентаци-
онной и профконсультационной деятель-
ности, при специализированном профес-
сиональном отборе и комплектовании 
контингента, в наибольшей степени от-
вечающего требованиям самоопреде-
ления индивида к определенным видам 
военно-профессиональной деятельности 
на начальном этапе профессионального 
становления.

Михута И.Ю., Васюк В.Е. Структурно-
змістовні моделі спеціалістів во-
єнного профілю. Представлена 
структурно-змістовна модель фахів-
ця екстремального операторсько-
інженерного і загальновійськового 
профілю (міра – посада – тип – клас – 
відділ – група професії – умови рухової 
діяльності – професійно-важливі якос-
ті). Розроблені структурно-змістовні 
моделі дозволяють виявити структуру 
і зміст психологічної і рухової системи 
діяльності фахівців військового профі-
лю, а також вимоги, що пред'являються 
до професійно важливих якостей. 
Пропоновані моделі фахівців екстре-
мального, операторсько-інженерного 
і загальновійськового профілю дадуть 
можливість на науковій основі вирі-
шити ряд проблем в профорієнтації і 
профконсультационной діяльності при 
спеціалізованому професійному від-
борі і комплектуванні контингенту, що 
найбільшою мірою відповідає вимогам 
самовизначення індивіда до певних 
видів військово-професійної діяльнос-
ті на початковому етапі професійного 
становлення.

Mikhuta I.Yu., Vasyuk V.E. 
Structurally-substaintial model of 
specialists of army profile. In work 
the structurally-substantial model of the 
expert extreme, camera-engineering 
and general army a profile (degree – a 
post – type – a class – department – 
trade group – conditions of impellent 
activity – is professional-important 
qualities) is presented. The developed 
structurally-substantial models allow to 
reveal structure and the maintenance 
of psychological and impellent system 
of activity of experts of a military profile, 
and also the requirements shown to 
professionally important qualities. 
Offered models of the expert extreme, 
camera-engineering and general army 
a profile will give the chance to solve 
on a scientific basis a number of 
problems in professional orientation 
and professional consulting activity, at 
specialized professional selection and 
acquisition of the contingent which is 
to the greatest degree meeting the 
requirements of self-determination of 
the individual to certain kinds military-
professional work at the initial stage of 
professional formation.

Ключевые слова:
структурный, содержательный, модель, 
специалист, военный профиль.

структурний, змістовний, модель, 
спеціаліст, воєнний, профіль.

structural, substantial, model, specialist, 
army, profile.

Введение.1

В современных условиях военная профессия пред-
ставляет собой совокупность относительно устойчи-
вых форм воинской деятельности, необходимых обще-
ству и требующих для своей реализации специальной 
военно-профессиональной подготовки. Как социально 
оформленная сфера деятельности военная профес-
сия представляет собой совокупность разнообразных 
«трудовых мест в армии», образующих взаимосвя-
занную систему. Заполнение этих «мест» трудовыми 
ресурсами приводит к формированию особой группы 
людей – военных профессиональных кадров. Их глав-
ное предназначение – осуществление определенных 
военно-трудовых действий в интересах достижения 
максимального эффекта в сфере обеспечения боеготов-
ности и боеспособности Вооруженных Сил [1].

Практически при любом способе комплектования 
Вооруженных Сил – по призыву, по контракту или 
смешанном – проблемы обеспечения качественного 
комплектования воинских должностей с учетом про-
фессионально важных качеств будущих специалистов 
тесно связаны с определением их профессиональной 
готовности и пригодности. В таких условиях одним 
из наиболее важных аспектов организации отбора по 
профессионально важным качествам (ПВК) потенци-
ального специалиста, становится задача определения 
психофизических и социально-психологических требо-
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ваний конкретных военных специальностей, для чего 
необходимо иметь единую классификацию профессий 
и номенклатуру профессионально важных качеств. 

В настоящее время число военных специально-
стей настолько увеличилось, а темпы их качественной 
перестройки настолько стали стремительными, что 
решение многих теоретических и прикладных вопро-
сов по дальнейшему повышению эффективности и 
надежности труда военных специалистов становится 
все более затруднительным без разработки системных 
представлений о конкретных направлениях военно-
профессиональной деятельности, что, в свою очередь, 
предполагает разработку их содержательной класси-
фикации [1]. 

Базовые основания классификации профессий со-
гласно наиболее развернутой многокритериальной, 
иерархической классификации профессий, пред-
ставлены в виде информационно-поисковой системы 
«Профессиография» [2]. В дальнейшем разработчик 
указанной системы Е.А. Климов предложил более 
лаконичную структурно-иерархическую классифика-
цию [3, 4, 5], состоящую из четырех базовых основа-
ний («ярусов») – предмет труда, цель труда, вид ору-
дий и средств труда, условия труда.

Первый ярус – типы профессий по предмету тру-
да: человек – живая природа (П); человек-техника 
(Т); человек-человек (Ч); человек-знак (З); человек-
художественный образ (Х). 
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Второй ярус – классы профессий по цели труда: 

гностические профессии (Г); преобразующие профес-
сии (П); изыскательные профессии (И). 

Третий ярус – отделы профессий по виду орудий 
и средств труда: ручной труд (Р); машинно-ручной 
труд (М); труд с использованием автоматизированных 
систем (А); труд с преобладанием функциональных 
орудий труда (Ф). 

Четвертый ярус – группы профессий по ве-
щественным и социальным условиям труда: труд в 
условиях бытового (обычного) микроклимата (Б); 
труд с пребыванием на открытом воздухе (О); труд в 
необычных средовых условиях (Н); труд с повышен-
ной моральной ответственностью за здоровье, жизнь, 
психическое развитие людей, за общественные мате-
риальные ценности (М). 

Место конкретной специальности или должности 
описывается посредством формулы с использованием 
буквенных обозначений. 

Выделенные четыре группы (яруса) признаков яв-
ляются частично совпадающими, но не взаимоисклю-
чающими. Данная систематизация позволяет, пред-
ставить общую карту мира профессий и составить 
примерную формулу определенной профессии, в том 
числе и в нашем случае – для военной сферы.

В настоящее время для решения задач профессио-
нального отбора граждан на военную службу исполь-
зуется следующая классификация воинских должно-
стей, замещаемых солдатами, матросами, сержантами 
и старшинами: командные (организаторские); опера-
торские (сенсорно-гностические); связи и наблю-
дения (сенсорные); водительские (сенсомоторные); 
специального назначения (моторно-волевые); техно-
логические (специалисты по обслуживанию техни-
ки); прочие воинские должности [1, 6, 7, 8, 9, 10, http://
contract.mil.ru]. При этом, по мнению Ю.Я. Киршина 
важнейшим в практическом плане критерием класси-
фикации является место и характер участия специали-
ста в военных действиях и во время подготовки к ним, 
в связи с чем военные специальности, замещаемые 
солдатами, матросами, сержантами и старшинами це-
лесообразно подразделять на следующие категории:

основные специалисты• , к которым относятся во-
ины, которые непосредственно владеют оружием и 
наносят поражение противнику: это стрелки, пуле-
метчики, гранатометчики, номера боевых расчетов 
ПВО, ракетных подразделений, летчики, члены тан-
ковых экипажей и т.д.;
вспомогательные специалисты•  (заряжающие, во-
дители боевых машин и т.п.), которые оказывают 
непосредственную помощь воинам основных спе-
циальностей в выполнении боевой задачи;
обеспечивающие специалисты• , которые создают 
благоприятные условия для боевых действий войск, 
как при подготовке, так и в ходе боя; они осуществля-
ют разведку, производят военно-топографические и 
военно-инженерные работы, несут комендантскую 
службу;
обслуживающие специалисты• , которые занима-
ются инженерно-техническим и медицинским обе-

спечением войск: это специалисты службы дорог, 
службы горюче-смазочных материалов, медицин-
ской службы и т.д. [11].

Независимо от принадлежности к виду Во-
оруженных Сил или роду войск В.П. Петров, 
А.Т. Ростунов выделяют следующие профили 
военно-профессиональной деятельности: организа-
торский (командный, управленческий), социально-
педагогический, инженерно-технический, опера-
торский, оперативно-штабной (диспетчерский), 
экстремальный и обеспечивающий. 

Как видим, существующие ныне классификации 
основаны на разных основаниях и уровнях деком-
позиции профессионально-важных признаков и их 
основным недостатком является отсутствие кон-
кретного определения психологических, физиоло-
гических, физических и в целом психофизических 
оснований для группировки и комплектования про-
фессиональных профилей и их должностей. В то же 
время без предварительного объединения в профили 
(группы) практически невозможна и конкретизация 
индивидуальных признаков готовности к освоению 
определенной профессии. В этой связи разработка 
структурно-содержательной модели классификации 
военных профессий и специальностей по психофи-
зическим критериям имеет важнейшее значение для 
практического решения двуединой задачи: военно-
профессиональной ориентации для группы психофи-
зически родственных специальностей и определения 
готовности молодежи к конкретным воинским про-
фессиям, т.е. проблемы группового профессионально-
го отбора и рационального распределения призывни-
ков и учащейся молодежи для прохождения воинской 
службы, учитывая особенности каждой из множества 
военных специальностей. 

Можно констатировать, что, несмотря на важ-
ность и актуальность проблемы создания структурно-
содержательной модели специалистов военного про-
филя, все еще требуется более детализированное 
рассмотрение структуры и содержания деятельности 
специалиста военного профиля и основных индиви-
дуализированных требований, предъявляемых к про-
фессионально важным качествам субъекта реальной 
деятельности каждого специалиста соответствующе-
го профиля.

Работа выполнена по плану НИР Белорусского го-
сударственного педагогического университета имени 
Максима Танка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования, исходя с вышеизложенного, 

стала разработка структурно-содержательных моделей 
профилей военно-профессиональной деятельности.

Результаты исследований.
Рассмотренные в ходе теоретического анализа про-

фили и должности военно-профессиональной сферы 
предлагается сгруппировать по совокупным психо-
физическим признакам в следующие, обусловленные 
сходством включенности психомоторного, кондици-
онного и координационного компонентов психофи-
зических способностей специалиста, интегративные 
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профили: экстремальный (должности специального 
назначения), операторско-инженерный (должности 
– операторская, связи и наблюдения), общевойсковой 
(должности – интендантские, командные и по обслу-
живанию техники). 

Процедура построения структурно-
содержательной модели классификации военных 
профессий и специальностей требовала поэтапного 
решения трех задач:

психологического и педагогического изучения во-
енных специальностей и составления совокупности 
признаков (профессионально важных психофизиче-
ских качеств), характеризующих каждый вид деятель-
ности;

интерпретации полученных описаний и разнесе-
ния их по профилям и ступени в соответствии с кри-
терием однородности;

разработки классификации военных специально-
стей и ее апробации.

При выявлении сходства или различия между 
профессиями военного профиля нами были при-
менены следующие методы: содержательно-
психологический, структурный и генетический [1]. 
Целевые установки использования каждого из указан-
ных методов таковы:

первый из них основан на стремлении выделить 
внутри общей структуры профессионально важ-
ных для каждой отдельной специальности качеств 
ряда самостоятельных компонентов: сенсорно-
перцептивного (качества восприятия, внимания); гно-
стического, или интеллектуального (качества памяти 
и мышления); моторного (качества психомоторики и 
речи, двигательные качества); личностного (качества 
эмоциональной, волевой, мотивационной сфер, орга-
низаторские способности);

второй – структурный анализ – позволяет выделить 
в составе различных подразделений (расчетов, экипа-
жей) и сравнивать между собой по психологическому 
критерию специальности (психограммы), связанные с 
решением в ходе боя однотипных задач;

с помощью генетического анализа прослежива-
ется динамика исторических изменений в системе 
взаимосвязей человека (его психофизический потен-
циал) с различными средствами вооруженной борьбы 
и в содержании решаемых им на поле боя задач, вы-
деляются генетические связи между видами военно-
профессиональной деятельности [12, 13].

Указанные выше требования к классификации и по-
следовательности ее построения в соответствии с адек-
ватным использованием методов анализа позволили 
установить степень реального сходства между различ-
ными видами военно-профессиональной деятельно-
сти по содержанию требований к профессионально-
важным психофизическим качествам специалиста 
военного профиля и создать предпосылки размещения 
конкретных профессий и специальностей и их групп 
в соответствии с определенной иерархической систе-
мой профилей и степеней, адекватной требованиям 
организации распределения участников в отношении 
будущей военно-профессиональной деятельности.

Структурно-содержательная модель специалиста 
военного профиля предполагает базирование на пси-
хологической и двигательной предпосылках военно-
профессиональной деятельности: мотивы, цели и 
программа деятельности; информационной основы де-
ятельности; принятие решений и познавательные про-
цессы; психомоторные процессы и рабочие движения; 
профессионально важные качества; профессиограммы 
всех специальностей военного профиля [http://contract.
mil.ru]; многоуровневой классификации профессий 
по Е.А. Климову [3, 4]; единой классификацией воин-
ских должностей Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь [http://www.modmil.by/struct1vs.htm]; 7 профи-
лей военно-профессиональной деятельности [1, 8, 9]; 
классификации разновидностей основных экзогенных 
условий двигательной деятельности по Д.Д. Донскому 
[14] и психофизическим критериям готовности и при-
годности, что позволило интегрировать наиболее зна-
чимые моменты основных классификаций и критериев 
в предлагаемой нами модели (схема 1).

Разработанный алгоритм построения системы от-
бора и диагностики молодежи по так называемым 
«формула-структурированным» психофизическим 
критериям, на наш взгляд, рационально рассматри-
вать как современную основу для решения конкрет-
ных задач определения военно-профессиональной 
готовности и пригодности. 

Опора на рассматриваемую методику диагности-
ки и отбора при использовании обоснованных выше 
качественных и количественных критериев оценки 
позволяет с заданной степенью вероятности выявить 
конкретную степень психофизической готовности 
и пригодность кандидатов к определенной военно-
профессиональной деятельности в контексте каждого 
из рассматриваемых в данном исследовании военных 
профилей – экстремального, операторско-инженерного 
и общевойскового. Модель также предусматривает 
учет таких аспектов как должность, тип, класс, отдел, 
группа профессии, условия двигательной деятельно-
сти, перечень необходимых профессионально-важных 
качеств (ПВК).

Для военно-профессионального отбора молодежи 
к определенному профилю военно-профессиональной 
деятельности нами предлагаются следующие модели:

Специалисты экстремального профиля (1-4 
степень – схеме. 2) осуществляют свою деятельность 
в условиях наибольшей опасности, как в мирное, так 
и в военное время. Для выполнения своих задач ис-
пользуют специальное снаряжение. 

Основные ПВК: высокие требования к здоровью и 
психофизической подготовленности (психомоторные, 
кондиционные и координационные способности), к 
волевым качествам (смелости, решительности, вы-
держке), готовности к внезапным действиям, коллек-
тивизму, к точности и быстроте зрительного (слухо-
вого) восприятия, к устойчивости и концентрации 
внимания, к оперативной памяти, к быстроте мышле-
ния и т.д. 

Специалисты операторско-инженерного 
профиля подразделяются на 4 ступени (схема 3): 



91

2012

04
1-степень – должности связи и наблюдения (сенсор-
ная); 2-степень – должность операторская (сенсорно-
гностическая); 3-степень – должность водительская 
(сенсомоторная); 4-степень – должность комплекс-
ного сочетания (связи и наблюдения; операторская и 
водительская связаны с непосредственным управле-
нием сложными техническими системами, приемом 
и переработкой большого количества информации, 
принятием ответственных решений, осуществлением 
исполнительских действий). 

Основные ПВК: высокий уровень развития внима-
ния (устойчивости, концентрации, распределения и 
переключения), зрительного и слухового восприятия, 
оперативной памяти, хорошая координация, точность 
и быстрота двигательных реакций, способность дли-
тельное время выдерживать физическое напряжение, 
сохраняя готовность к активным действиям, в том 
числе при дефиците времени и воздействии экстре-
мальных факторов и т.д.

Операторские специальности в военно-
профессиональной деятельности далеко неоднород-
ны. С учетом динамических характеристик управ-
ляемой техники выделяют военных операторов 

неподвижных систем (пультов управления) и подвиж-
ных объектов. Среди операторов второй группы – по 
специфике сложности работы, уровню требований к 
физическим, психофизиологическим и личностным 
качествам особое место занимает летный состав [8]. 

Специалисты общевойскового профиля 1 сту-
пени – прочие воинские должности (интендантские: 
социально-педагогического и обеспечивающего 
профиля – схема 4). Специалисты на должностях 
социально-педагогического профиля отвечают за ор-
ганизацию и проведение воспитательной, правовой, 
социально-психологической и культурно-досуговой 
работы, информационного обеспечения личного со-
става; осуществляют взаимодействие с органами го-
сударственной власти и общественностью. Основные 
ПВК: интерес к работе с людьми, общительность, 
честность, доброжелательность, обаяние, умение 
оказывать влияние на людей, быть убедительным в 
общении с ними, настойчивость, наличие необходи-
мых знаний по педагогике, психологии, политико-
социальным вопросам, а также по медицине и 
юриспруденции, владение методами воспитания и 
обучения.

ПРОФИЛИ СПЕЦИАЛИСТА ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ  
ПРОФИЛЬ

ОПЕРАТОРСКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ  
ПРОФИЛЬ

1 СТЕПЕНЬ 1 СТЕПЕНЬ 1 СТЕПЕНЬ

КС–30% КНС–40% ПС–30% КС–20% КНС–20% ПС–60% КС–25% КНС–50% ПС–25%
1 Ву Су Су 1 Су Ну Су 1 Ну Ву Ну
2 Ву Су Ну 2 Ну Ну Су 2 Ну Су Ну
3 Ву Ну Су 3 Ву Ну Ну

4 Су Ну Ну
5 Ну Ну Ну

2 СТЕПЕНЬ 2 СТЕПЕНЬ

КС–40% КНС–30% ПС–30% КС–20% КНС–25% ПС–55% 2 СТЕПЕНЬ
1 Ву Ву Су 1 Су Су Су
2 Су Ву Ву КС–25% КНС–55% ПС–20%

1 Ну Су Су
3 СТЕПЕНЬ 3 СТЕПЕНЬ 2 Су Су Ну

КС–30% КНС–30% ПС–40% КС–25% КНС–20% ПС–55% 3 СТЕПЕНЬ
1 Ву Су Ву 1 Су Ну Ву

2 Ну Су Ву КС–20% КНС–60% ПС–20%
1 Су Ву Су

4 СТЕПЕНЬ 4 СТЕПЕНЬ 2 Су Ву Ну

КС–34% КНС–33% ПС–33% КС–25% КНС–25% ПС–50%
1 Ву Ву Ву 1 Су Су Ву

2 Ну Ву Ву

Психофизические способности
1 Высокий уровень Ву Координационные способности КС
2 Средний уровень Су Кондиционные способности КНС

3 Низкий уровень Ну Психомоторные способности ПС

Схема 1 – Теоретико-эмпирическая модель системы отбора и диагностики  
по психофизическим критериям готовности и пригодности 
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Схема 2 – Модель специалиста экстремального военного профиля 

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭП – 1 СТЕПЕНИ ЭП – 2 СТЕПЕНИ ЭП – 3 СТЕПЕНИ ЭП – 4 СТЕПЕНИ

Должность Специального назначения (моторно-волевая сфера)

Тип  
профессий

З–человек-
знаковая  
система

П–человек-живая 
природа Т–человек-техника Ч–человек-

человек

Класс  
профессий Г–гности-ческий И–изыска-тельный П–преобразующий

Г–гностический 
И–изыска-тельный 
П–преобра-
зующий

Отдел  
профессий

Р–ручной труд

Р–ручной труд, 
Ф–функцио-
нальное орудие 
труда

М–машино-ручной 
труд; А–труд с 
автоматизирован-
ными системами

Р–ручной труд, 
Ф–функцио-
нальное орудие 
труда 
М-машино-ручной 
труд; А–труд с 
автоматизиро-
ванными систе-
мами

Группы  
профессий

Б-труд в усло-
виях обычного 
микроклимата; 
О-труд с пребы-
ванием на откры-
том воздухе

О-труд с пребыва-
нием на открытом 
воздухе; Н-труд в 
необычных средо-
вых условиях

О-труд с пребыва-
нием на открытом 
воздухе; Н-труд в 
необычных средо-
вых условиях

Н–труд в необыч-
ных средовых 
условиях; М-труд 
с повышенной 
моральной от-
ветственностью за 
здоровье, жизнь, 
психическое раз-
витие людей

Условия 
двигатель-
ной дея-
тельности

Непривычные, 
но заранее 
известные и 
изменяющие 
(вариативные) 
условия

Изменяющие 
(вариативные) 
условия альтерна-
тивной неопреде-
ленности, 

Изменяющие 
условия временной 
и альтернативной 
неопределенности, 
при стандартном 
и вариативном от-
ветном действии

Изменяющие (ва-
риативные) усло-
вия временной и 
альтернативной 
неопределенности 
в экстремальных 
условиях

Пример  
профессий

Разведчик, топо-
графист, сапер, 
пулеметчик и 
другие

Снайпер, водо-
лаз, вожатый 
мино–розыскной 
службы

Механик-водитель 
танка, боевой 
машины, пехоты, 
десанта

Разведчик, 
снайпер-
разведчик, 
морская пехо-
та, десантно-
штурмовые 
группы

Специалисты обеспечивающего профиля (спе-
циалисты всех служб тыла Вооруженных сил, некото-
рые специалисты медицинских и финансовых служб) 
– их деятельность чрезвычайно разнообразна и связа-
на с решением задач обеспечения повседневной жиз-
ни и деятельности войск, заботой о здоровье личного 
состава. Основные ПВК: бескорыстность, чуткость к 
людям, внутренняя собранность, самоконтроль, бе-
режное обращение с вещами, способность быстро 
переключаться с одной деятельности на другую, ре-
шать многообразные и порой противоречивые задачи, 
видеть и учитывать экономическую сторону своей 
деятельности, вести тщательный учет ее результатов.

Специалисты общевойскового профиля 2 сту-
пени – занимают должности технологического плана 
(специалисты по обслуживанию техники – схема 4). 
Данный профиль деятельности связан с конструиро-
ванием, введением в действие, обслуживанием и экс-
плуатацией, устранением временных неисправностей 
и капитальным ремонтом имеющихся в Вооруженных 
Силах боевой техники, вооружения, автоматизиро-
ванных систем управления. Основные ПВК: интерес к 
работе с техникой, аналитическое мышление, настой-
чивость, техническая сообразительность, склонность 
к ручному ремеслу, пространственное воображение, 
хорошая общенаучная подготовка, знание физики, 
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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ОПЕРАТОРСКО–ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОИП –  
1 СТЕПЕНИ

ОИП-  
2 СТЕПЕНИ

ОИП-  
3 СТЕПЕНИ

ОИП –  
4 СТЕПЕНИ

Должность
Связи и наблю-
дения (сенсор-
ная сфера)

Операторская 
(сенсорно–
гностическая 
сфера)

Водительская  
(сенсомоторная)

Связи и наблюде-
ния Операторская      
Водительская

Тип про-
фессий

З–человек-
знаковая систе-
ма

З–человек-
знаковая система 
Т–человек-
техника 

Т–человек-
техника 
П–человек-живая 
природа

З–человек-знаковая 
система 
Т–человек-техника 
П–человек-живая 
природа

Класс про-
фессий Г–гностический

И–изыска-
тельный
П–преобра-
зующий

Г–гностический 
П–преобра-
зующий

Г–гностический 
И–изыскательный 
П–преобразующий

Отдел про-
фессий

Р–ручной труд
А–труд с автома-
тизированными 
системами

Р–ручной труд
А–труд с автома-
тизированными 
системами

М–машино-
ручной труд; 
А–труд с автома-
тизированными 
системами

Ф–функциональное 
орудие труда 
М-машино-ручной 
труд; А–труд с авто-
матизированными 
системами

Группы 
профессий

Б-труд в усло-
виях обычного 
микроклимата; 
О-труд с пре-
быванием на от-
крытом воздухе

Б-труд в условиях 
обычного микро-
климата 
О-труд с пре-
быванием на от-
крытом воздухе; 
Н-труд в необыч-
ных средовых 
условиях

О-труд с пре-
быванием на от-
крытом воздухе; 
Н-труд в необыч-
ных средовых 
условиях

О-труд с пребыва-
нием на открытом 
воздухе; Н–труд в 
необычных сре-
довых условиях; 
М-труд с повы-
шенной моральной 
ответственностью 
за здоровье, жизнь, 
психическое раз-
витие людей

Условия 
двига-
тельной 
деятель-
ности

Стандартные 
привычные и 
непривычные, но 
заранее извест-
ные действия и 
условия

Непривычные, но 
заранее извест-
ные действия и 
условия, а также 
вариативные – 
альтернативной 
неопределен-
ности 

Стандартные 
привычные и 
непривычные 
действия в вариа-
тивных условия 
– временной 
альтернативной 
неопределен-
ности

Изменяющие ва-
риативные и экстре-
мальные условиях

Пример 
профессий

Телеграфист, 
телефонист, 
радиотелегра-
фист, сигналь-
щик и др.

Оператор РЛС, 
ЗРК, АСУ, на-
водчик, Диспет-
чер, оператор 
вычислительного 
отделения и др.

Водитель, 
водитель–
электромеханик, 
водитель специ-
альной машин 
связи, рулевой  
и др.

Пилот боевого 
самолета, Водитель 
боевой машины, 
диспетчер оператор 
боевой машин и др.

Схема 3 – Модель специалиста операторско-инженерного военного профиля 

механики, радиоэлектроники, соответствующих об-
разцов техники, владение математическим аппаратом.

Специалисты общевойскового профиля 3 сту-
пени (схема 4) – должность командная и оперативно-
штабная (организаторско-управленческая). Профиль 
деятельности связан с осуществлением руководства 
воинским коллективом, воспитанием и обучением 
личного состава, организацией боевых действий и 

управлением воинскими подразделениями в бою. Спе-
циалистам оперативно-штабного направления прихо-
диться обрабатывать большие объемы разнородной 
информации и принимать ответственные решения 
(нередко с отсроченным результатом действия). Спе-
циалисты данного профиля должны уметь проводить 
анализ информации и мгновенно просчитывать ва-
рианты действий в условиях быстроменяющейся об-
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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ОБЩЕВОЙСКОВОГО ПРОФИЛЯ  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОВП – 1 СТЕПЕНИ ОВП- 2 СТЕПЕНИ ОВП -3 СТЕПЕНИ

Должность
Прочие воинские 
должности (интендант-
ские)

Технологическая (спе-
циалист по обслужива-
нию техники)

Командная 
(организаторская)

Тип профес-
сий

З–человек-знаковая 
система, Т–человек-
техника, П–человек-
живая природа, 
Ч–худож. образ, 
Ч–человек–человек

З–человек-знаковая 
система 
Т–человек-техника 

З–человек-человек 

Класс  
профессий

Г–гностический
И–изыскательный

Г–гностический
П–преобразующий

Г–гностический 
И–изыскательный 
П–преобразующий

Отдел  
профессий

Р–ручной труд
Ф–функциональное 
орудие труда 

Р–ручной труд
М-машино-ручной 
труд; А–труд 
с автоматизи-
рованными системами

Ф–функциональное 
орудие труда, А–труд с 
автоматизированными 
системами

Группы  
профессий

Б-труд в условиях 
обычного микрокли-
мата; 
О-труд с пребыванием 
на открытом воздухе

Б-труд в условиях 
обычного микрокли-
мата 
О-труд с пребыванием 
на открытом воздухе; 
Н-труд в необычных 
средовых условиях

Б-труд в условиях обычно-
го микроклимата; 
О-труд на открытом воз-
духе; Н–труд в необыч-
ных средовых условиях; 
М-труд с повышенной 
моральной ответственно-
стью за здоровье, жизнь 
людей

Условия 
двигательной 
деятельности

Стандартные при-
вычные действия и 
условия

Стандартные привыч-
ные, непривычные, 
но заранее известные 
действия и условия

Стандартные привычные 
и непривычные действия 
в вариативных условия 
– временной альтернатив-
ной неопределенности, и 
экстремальные условиях

Пример про-
фессий

Стрелок, заряжающий 
танка, кладовщик, по-
вар, военный психо-
лог и врач, военный 
оркестр.

Механик, электрик, 
ремонтник, радио–
мастер и др.

Командир отделения, 
командир танка, командир 
боевой машины, началь-
ник радиостанции и др.

Схема 4 – Модель специалиста общевойскового профиля 

становки. Основные ПВК: развитые организаторские, 
познавательные (интеллектуальные) способности, 
практический ум, самостоятельность, требователь-
ность, общительность, эмоциональная уравновешен-
ность и самообладание, способность легко сходиться 
с людьми, умение находить правильные решения в 
короткие сроки в любой ситуации, хорошее знание 
соответствующих нормативных документов, готов-
ность к точному выполнению их требований при 
одновременном умении рисковать, принимать реше-
ния, основанные на интуиции, хорошая память, логи-
ческое мышление, тщательность и пунктуальность, 

ответственность и решительность, умение работать с 
графиками, таблицами, производить сложные расче-
ты, в том числе на персональном компьютере.

На основании вышеизложенного представляется 
возможным сделать следующие выводы:
1. Детализированное рассмотрение основных клас-

сификаций гражданских и воинских профессий 
позволяет выявить структуру и содержание пси-
хологической и двигательной сферы специалистов 
разного профиля, а также требования, предъявляе-
мые к профессионально важным качествам. Такая 
детализация позволяет определить психологиче-
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ские, физиологические и психофизические основа-
ния для группировки профессиональных профилей 
и их должностей в структурно-содержательные 
модели специалиста военного профиля, учитываю-
щие следующие показатели: степень – должность – 
тип – класс – отдел – группа профессии – условия 
двигательной деятельности – профессионально-
важные качества.

2. Разработанные нами структурно-содержательные 
модели специалистов экстремального, операторско-
инженерного и общевойскового профиля дают воз-
можность на научной основе решить ряд проблем 
профориентационной и профконсультационной 
деятельности при специализированном профес-
сиональном отборе и комплектовании контингента, 
в наибольшей степени отвечающего требованиям 
самоопределения индивида к определенным видам 
военно-профессиональной деятельности на началь-
ном этапе профессионального становления. 

3. Структурно-содержательные модели специалистов 
военного профиля создают предпосылки адекват-
ности и тем самым эффективности управления 
учебно-воспитательным процессом в специализи-
рованных общеобразовательных, средних и выс-
ших военных учебных заведениях, а также обосно-
вания содержательно-организационных подходов к 
программно-методическому обеспечению началь-
ного этапа профессиональной прикладной физи-
ческой подготовки молодежи к будущей военно-
профессиональной деятельности.

4. Необходимы детализированные исследования о 
внедрении данной структурно-содержательной мо-
дель в систему профессионально-ориентационной 
подготовки учащийся молодежи на начальном этапе 
специализированной профессионально-прикладной 
физической подготовки в образовательных учреж-
дениях военного профиля.
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Маркетинг дистанційного підвищення кваліфікації тренерів
Петрова О.О., Томашевський В.В.

Національний університет фізичного виховання та спорту України

Анотації:
Проаналізовано за допомогою 
маркетингових досліджень вплив 
політико-правових, економічних, 
науково-технічних та соціально-
демографічних чинників на систему 
дистанційного підвищення кваліфі-
кації тренерів. Було використано 
оцінки 12 експертів для проведен-
ня маркетингового «PETS»-аналізу 
та побудови матриці «SWOT»-
аналізу. Доведено доцільність 
впровадження системи дистанцій-
ного підвищення кваліфікації укра-
їнських тренерів, виявлено сильні 
та слабкі сторони, загрози та спри-
ятливі можливості даної системи 
для сфери фізичної культури та 
спорту в Україні. Установлено, що 
вплив загрозливих чинників  май-
же у 2,5 рази менший, ніж чинників 
сприятливих можливостей розви-
тку системи дистанційного підви-
щення кваліфікації тренерів.

Петрова О.А., Томашевский В.В. Мар-
кетинг дистанционного повышения 
квалификации тренеров. С помощью 
маркетинговых исследований проанали-
зировано влияние политико-правовых, 
экономических, научно-технических и 
социально-демографических факторов на 
систему дистанционного повышения ква-
лификации тренеров. Были использованы 
оценки 12 экспертов для проведения мар-
кетингового «PETS»-анализа и построе-
ния матрицы «SWOT»-анализа. Доказано 
целесообразность внедрения системы 
дистанционного повышения квалифика-
ции украинских тренеров, выявлены силь-
ные и слабые стороны, угрозы и благо-
приятные возможности данной системы 
для сферы физической культуры и спорта 
в Украине. Установлено, что влияние угро-
жающих факторов почти в 2,5 раза мень-
ше, чем факторов благоприятных возмож-
ностей развития системы дистанционного 
повышения квалификации тренеров.

Petrova О.A., Tomashevskyy V.V. 
Marketing of coaches’ distant 
improvement of professional skills. By 
means of marketing researches influence 
of political, legal, economic, scientific and 
technical and socially-demographic factors 
on system of coaches’ distant improvement 
of professional skills is analyzed. 
Estimations of 12 experts were used for the 
lead through of marketing «PETS»- analysis 
and constructions of matrix of «SWOT»-
analysis. The expediency of introduction 
of system of Ukrainian coaches distant 
improvement of professional skills is defined, 
are revealed strong and weaknesses, 
threats and favorable possibilities of the 
given system for physical training and 
sports sphere in Ukraine. The influence of 
threatening factors almost in 2,5 times less 
than, than factors of favorable possibilities 
of development of the system of coaches’ 
distant improvement of professional skills 
is set.

Ключові слова:
тренери, підвищення кваліфікації, 
дистанційне навчання, маркетин-
гові дослідження.

тренеры, повышение квалификации, дис-
танционное обучение, маркетинговые 
исследования.

coaches, improvement of professional 
skills, distant training, marketing research-
es.

Вступ.1

Політична значущість великих спортивних пере-
мог за останні роки утвердилась у суспільній свідо-
мості у багатьох країнах світу. Досягнення в олім-
пійському спорті розглядаються як один із основних 
чинників національного престижу. Спортивні успіхи 
представників України на найбільших міжнародних 
змаганнях є ефективно діючим засобом об’єднання 
нації.

Сьогодні в Україні практично відсутня система під-
вищення кваліфікації  (ПК) спеціалістів сфери фізичної 
культури та спорту і ми суттєво відстаємо від країн, де 
питання підвищення кваліфікації практично вже вирі-
шене. Через брак бюджетних коштів, велику кількість 
тренерів та їх зайнятість виявляється практично не-
можливим організація традиційних курсів підвищення 
кваліфікації тренерів протягом двох тижнів. 

Впровадження системи дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів – перспективний, але складний 
процес, що дорого коштує, із залученням висококва-
ліфікованих фахівців: викладачів, програмістів, еко-
номістів та ін. Цей процес відносно новий для сфери 
фізичної культури і спорту України, який потребує 
всебічного вивчення усіх суб’єктів даного процесу. 
Саме маркетингові дослідження можуть дозволити 
детально проаналізувати послугу дистанційного підви-
щення кваліфікації тренерів та зробити висновок щодо 
доцільності впровадження даного процесу, ризиків та 
сприятливих можливостей при його організації. 

Дослідження проводилось згідно зі Зведеним 
планом НДР у галузі фізичної культури і спорту на 
2006—2010 рр. за темою 1.2.1. «Реформування вищої 
фізкультурної освіти в контексті Болонської інтегра-
ції».
© Петрова О.О., Томашевський В.В., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — провести маркетинговий 

аналіз послуги дистанційного підвищення кваліфіка-
ції тренерів.

Методи дослідження – методи маркетингових 
досліджень «PETS-аналіз» та «SWOT-аналіз», соціо-
логічне опитування (анкетування), метод експертних 
оцінок, методи математичної статистики.

Результати дослідження. 
Поняття маркетингове середовище — це сукуп-

ність активних суб’єктів, різноманітних чинників, що 
діють за межами організації і впливають на її страте-
гію, можливості ефективно працювати на ринку і не 
піддаються безпосередньому контролю з боку орга-
нізації [8]. Виходячи з даного визначення ми можемо 
говорити про маркетингове середовище підвищення 
кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери фізич-
ної культури і спорту як про сукупність різноманітних 
суб’єктів та чинників, що діють за межами системи 
підвищення кваліфікації, впливають на неї та регулю-
ють її, але не можуть контролюватися самою системою 
підвищення кваліфікації тренерів.

Маркетингове середовище системи дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів складається з мікро 
та макросередовища маркетингу. Під мікросередови-
щем маркетингу даної системи ми розуміємо «най-
ближче оточення» системи, з яким вона безпосередньо 
взаємодіє в процесі своєї діяльності і яке максимально 
впливає на її діяльність. Під макросередовищем ми 
розуміємо чинники, які можуть впливати на розвиток 
системи підвищення кваліфікації тренерів, але сама 
система підвищення кваліфікації тренерів не може 
впливати на них.
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До основних суб’єктів та чинників мікросередо-

вища системи дистанційного підвищення кваліфікації 
тренерів можна віднести:

Тренерів, які мають підвищувати свою 1. 
кваліфікацію один раз на п’ять  років. Вони висту-
пають як первинні споживачі освітньої послуги 
дистанційного ПК.

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та інші організації, 2. 
в яких працюють тренери. Вони виступають як 
вторинні споживачі даної послуги, оскільки саме 
в цих організаціях працюють тренери та саме вони 
впроваджують у практику знання, набуті на курсах.

Державну службу молоді та спорту України, яка 3. 
впливає на діяльність системи дистанційного ПК 
тренерів засобами державного регулювання. Го-
ловним завданням держслужби при створенні 
дистанційного ПК тренерів є розробка законодавчої 
та нормативно-правової бази дистанційного ПК 
тренерів, управління та контроль якості навчання.

Викладачів ВНЗ, які мають безпосередньо розро-4. 
бляти дистанційні курси та проводити їх. Вони 
виступають як первинні виробники послуги 
дистанційного ПК тренерів. 

Вищі навчальні заклади (ВНЗ), які здійснюють 5. 
підвищення кваліфікації кадрів для сфери фізичної 
культури та спорту (Національний університет 
фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), 
Харківська державна академія фізичної культу-
ри (ХДАФК), Львівський державний університет 
фізичної культури (ЛДУФК), Дніпропетровський 
державний інститут фізичної культури та спор-
ту (ДДІФКС), Донецький державний інститут 
здоров’я, фізичного виховання та спорту 
(ДДІЗФВС), виступають як вторинні виробники 
та виконавці послуги дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів. Структурні підрозділи 
післядипломної освіти цих навчальних закладів 
мають самі організовувати та проводити курси. 

Для визначення готовності суб’єктів мікросере-
довища системи підвищення кваліфікації тренерів до 
впровадження або використання дистанційних тех-
нологій навчання ми використали метод експертних 
оцінок. Так, 12 експертів ранжували суб’єктів мікро-
середовища за п’ятибальною шкалою.

Як видно з таблиці 1, найбільше готовими (51 
бал) до впровадження дистанційної системи підви-
щення кваліфікації тренерів на момент дослідження 
є ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та інші організації, які 
мають відправляти тренерів на курси. У тому, що саме 
цей суб’єкт посів першу позицію немає нічого див-
ного, оскільки саме ці організації найменше беруть 
участь та найменше впливають на впровадження або 
використання дистанційного підвищення кваліфікації 
тренерів. 

Другу позицію (47 балів) експерти надали трене-
рам. Така висока позиція тренерів зумовлена тим, що 
тренери вбачають у дистанційній формі навчання ба-
гато переваг та готові до її впровадження. Про це свід-
чать результати опитування 327 тренерів, викладені у 
попередніх роботах [1-6]. 

Третю позицію (46 балів) посідає Державна служ-
ба молоді та спорту України. Незатвердженість нор-
мативних документів, які мають регламентувати дис-
танційне підвищення кваліфікації тренерів, а також 
нестабільне фінансування системи підвищення ква-
ліфікації фахівців сфери фізичної культури та спорту 
стримують готовність держслужби до впровадження 
дистанційного підвищення кваліфікації тренерів.

Четверту (19 балів) та п’яту позиції (17 балів) по-
сіли відповідно викладачі та ВНЗ (НУФВСУ, ЛДУФК, 
ХДАФК, ДДІФКС, ДДІЗФВС). Імовірно, останні по-
зиції посіли ці суб’єкти тому, що саме вони найбільше 
мають бути залучені до організації системи дистан-
ційного підвищення кваліфікації тренерів, а саме ма-
ють розробляти та проводити дистанційний курс. 

Для вивчення впливу макросередовища системи 
підвищення кваліфікації тренерів у дослідженні ви-
користовувався метод маркетингових досліджень 
«PETS-аналіз» [7]. Він включає вивчення впливу на 
об’єкт дослідження чинників чотирьох середовищ 
системи підвищення кваліфікації тренерів: політико-
правового (P), економічного (E), науково-технічного 
та технологічного (T), соціально-демографічного (S). 
Кожне середовище включає ряд чинників. Для кожно-
го середовища було обрано по чотири найвпливові-
ших чинника та за допомогою ранжування експертами 
даних чинників (від 1 до 5) визначено  рівень впливу 
кожного чинника. Максимальна сума балів могла до-
рівнювати  60 балів, мінімальна – 12 балів (табл. 2). 

Крім того, за допомогою семантичного диференці-
алу від –2 до 2, удалося визначити значення впливу, а 
саме позитивно чи негативно впливають дані чинники 
макросередовища на систему. Максимально позитив-
не значення чинників становить 24 бали, максималь-
но негативне –    –24 бали.

Як видно з таблиці 2 найвпливовішим політико–
правовим чинником  є нормативно-правове забезпе-
чення дистанційної післядипломної освіти (53 бали). 
Однак значення його впливу по сумі оцінок експертів 
становило лише нуль балів. Імовірно, це пов’язано з 
тим, що на момент дослідження в Україні було роз-
роблене Положення «Про дистанційну післядиплом-
ну освіту», але воно досі не затверджене, не було 
можливості впроваджувати дистанційне підвищення 
кваліфікації тренерів, керуючись усіма необхідними 
нормативно-правовими документами. 

Принципи державної політики у сфері фізичної 
культури і спорту, на думку експертів, є вагомим чин-
ником (50 балів), який може вплинути на впроваджен-
ня дистанційного підвищення кваліфікації тренерів. 
Вплив даного чинника, як відмітили експерти,  пози-
тивний – 13 балів. Це свідчить про те, що доцільно 
впроваджувати в систему підвищення кваліфікації 
тренерів дистанційні технології навчання, та розрахо-
вувати на підтримку держави.

Принципи державної політики у сфері освіти, на 
думку експертів, посідає третє місце серед політико-
правових чинників (37 балів). Даний чинник, як і по-
передній, має значний позитивний вплив (13 балів) 
на впровадження дистанційного підвищення квалі-
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Таблиця 1
Оцінка експертами готовності суб’єктів системи підвищення кваліфікації тренерів до впровадження 

дистанційних технологій навчання

Об’єкти експертизи  
(чинники), n=5

Експерти, m=12
xi

i

m

1=

/ Місце
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 51 1

Тренери 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 47 2

Державна служба молоді та 
спорту України 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 46 3

Викладачі 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 19 4

ВНЗ (НУФВСУ, ЛДУФК, 
ХДАФК, ДДІФКС, ДДІЗФВС) 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 17 5

x 60maxi

i

m

1
=

=

/
, 

x 12mini

i

m

1
=

=

/

Таблиця 2
Рівень та значення впливу чинників макросередовища маркетингу системи дистанційного підвищення 

кваліфікації українських тренерів

Група Чинник Рівень 
впливу

Значення 
впливу

П
ол

іт
ик

о-
пр

ав
ов

а Нормативно-правове забезпечення дистанційної післядипломної освіти 53 0
Принципи державної політики у сфері фізичної культури та спорту 50 13
Принципи державної політики у сфері освіти 37 13
Політична ситуація в країні 23 -1
Взаємини між законодавчою та виконавчою гілками влади 17 3

Сума 28

Ек
он

ом
іч

на

Державне фінансування системи підвищення кваліфікації тренерів 58 9
Доходи тренерів 48 -2
Вартість навчання на курсах 33 -4
Частка платних послуг за підвищення кваліфікації тренерів 23 -2
Зайнятість тренерів 18 -6

Сума -5

Н
ау

ко
во

-т
ех

ні
чн

а,
 

те
хн

ол
ог

іч
на

Рівень запровадження комп’ютерних технологій в освіту 44 16
Рівень комп’ютерних технологій 38 16
Чисельність користувачів мережею «Інтернет» 37 16
Світові тенденції розвитку дистанційного навчання 31 12
Чисельність персональних комп’ютерів 30 16

Сума 76

С
оц

іа
ль

но
-д

ем
ог

ра
фі

чн
а Рівень освіти тренерів та викладачів ВНЗ фізкультурного профілю 

(НУФВСУ, ЛДУФК, ХДАФК, ДДІФКС, ДДІЗФВС) 54 17

Ставлення тренерів до підвищення своєї кваліфікації 46 15
Віковий склад тренерів 35 -4
Територіальний розподіл тренерів між п’ять ВНЗ (НУФВСУ, ЛДУФК, 
ХДАФК, ДДІФКС ДДІЗФВС) 33 4

Рівень народжуваності в Україні 12 -6
Сума 26

Сума 720
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фікації тренерів. Це може бути пов'язане з постійно 
зростаючим впровадженням дистанційних технологій 
навчання в освітній процес.

Політична ситуація в країні посідає четверте місце 
за впливом на дистанційне підвищення кваліфікації 
тренерів (23 бали). Значення впливу цього чинника – 
негативне (– 1). Дана оцінка може бути спричинена 
політичною нестабільністю або взаєминами політич-
них сил.

Взаємини між законодавчою та виконавчою гілка-
ми влади, як вважають експерти, є найменш впливо-
вий чинник (17 балів) серед політико-правових чин-
ників та має незначний позитивний вплив (усього 3 
бали).

Серед економічних чинників, на думку експер-
тів, найвпливовішим виявилося державне фінансу-
вання системи підвищення кваліфікації тренерів (58 
балів). Ми вважаємо, що даний чинник посів найви-
щу позицію, оскільки держава виступає замовником 
у підвищенні кваліфікації тренерів і має забезпечити 
його фінансування. Досвід 2011 року показав, що пе-
редбачене Законом України  «Про фізичну культуру і 
спорт» від 17.09.2009 №1724-VI підвищення кваліфі-
кації тренерів не відбулося через брак коштів, які не 
були виділені у необхідному обсязі з бюджету. Однак 
експерти відмічають позитивний вплив даного чинни-
ка на систему дистанційного підвищення кваліфікації 
тренерів (9 балів). Це можна пояснити зменшенням 
фінансових витрат на дистанційне навчання порівня-
но зі звичайним очним підвищенням кваліфікації тре-
нерів і подальше стабільне фінансування підвищення 
кваліфікації  тренерів.

Доходи тренерів (48 балів) – ще один із найвпливо-
віших серед економічних чинників макросередовища 
системи дистанційного підвищення кваліфікації тре-
нерів. Експерти відзначають негативність його впли-
ву (–2 бали).  Високий вплив та негативне значення 
даного чинника, на нашу думку, пояснюється низьки-
ми доходами тренерів та неспроможністю за власні 
кошти сплачувати вартість навчання та відрядження 
на курси.

Вартість курсів (33 бали) – третій за впливом 
чинник. Експерти оцінили негативність його впливу 
на –4 бали. Вартість курсів підвищення кваліфікації 
часто становить половину заробітної плати тренерів, 
а якщо додати ще й затрати на відрядження (проїзд, 
проживання та харчування в іншому місті), то навіть 
і повного місячного доходу тренера не вистачить, аби 
покрити усі витрати. Однак даний чинник може стати 
позитивним, тому що вартість курсів  при дистанцій-
ному підвищенні кваліфікації значно зменшиться. Не-
обхідні лише значні матеріальні витрати на розробку 
та впровадження курсу, а вже сам курс, враховуючи 
велику кількість слухачів, які зможуть одночасно на-
вчатися, буде значно дешевшим порівняно зі звичай-
ними денними курсами. 

Четвертим чинником, що впливає на систему дис-
танційного підвищення кваліфікації тренерів, екс-
перти визнали частку платних послуг за підвищення 
кваліфікації (23 бали), а також відмітили його нега-

тивний вплив (–2 бали).  На нашу думку, негативний 
вплив пов'язаний із постійним браком коштів, що ви-
діляються на підвищення кваліфікації фахівців сфери 
фізичного виховання та спорту, а тренерам для під-
твердження своєї категорії необхідно раз на п’ять ро-
ків підвищувати кваліфікацію. І вони змушені робити 
це за власний кошт.

Найменш впливовим економічним чинником екс-
перти визначили зайнятість тренерів (18 балів). Та-
кож експерти відмітили найбільш негативне значення 
даного чинника серед представлених у всіх чотирьох 
групах (–6 балів). Як вже зазначалося раніше у попе-
редніх роботах [1-6], 14 тисяч тренерів не в змозі за 
п’ять років підвищити кваліфікацію у п’яти ВНЗ через 
недостатні кадрові та фінансові можливості сфери.

Рівень впливу на дистанційне підвищення квалі-
фікації тренерів науково-технічних та технологіч-
них чинників експерти розподілили таким чином: 
на перше місце вони поставили рівень впровадження 
комп’ютерних технологій в освіту (44 бали). Друге 
та третє місця з різницею усього в один бал посіли 
«рівень комп’ютерних технологій» та «чисельність 
користувачів мережі «Інтернет» (38 та 37 балів відпо-
відно). Четверту та п’яту позицію посіли чинники теж 
з різницею в один бал – «світові тенденції розвитку 
дистанційного навчання» та «чисельність персональ-
них комп’ютерів» (31 та 30 балів відповідно).

Усі чинники даної групи отримали досить високу 
позитивну оцінку свого впливу на систему дистанцій-
ного підвищення кваліфікації тренерів (16 балів отри-
мали перші чотири чинники, 12 балів отримав п’ятий 
чинник).  

Такі показники свідчать про рівнозначність даних 
чинників та про їхній позитивний вплив на систему 
дистанційного підвищення кваліфікації тренерів. 

Соціально-демографічну групу чинників впли-
ву на систему дистанційного підвищення кваліфікації 
тренерів експерти розподілили так:  чинник «Рівень 
освіти тренерів та викладачів ВНЗ (НУФВСУ, ЛДУФК, 
ХДАФК, ДДІФКС ДДІЗФВС)» посів першу позицію 
(54 бали) та отримав найбільше позитивне значення 
серед усіх груп (17 балів). Це означає, що викладачі та 
тренери готові до впровадження та використання дис-
танційних технологій навчання у процес підвищення 
кваліфікації тренерів. Результати опитування тренерів 
та викладачів, описані у попередніх публікаціях [1-6], 
підтверджують ці дані. 

Друге місце серед соціально-демографічних чин-
ників посів чинник «Ставлення тренерів до підвищен-
ня своєї кваліфікації» (46 балів) з достатньо високою 
позитивною оцінкою свого впливу на дистанційне 
підвищення кваліфікації тренерів (15 балів). Результа-
ти опитування тренерів свідчать, що 90% респонден-
тів вважають підвищення кваліфікації необхідним.

Чинник «Віковий склад тренерів» посів третє міс-
це (35 балів) з оцінкою негативного впливу (–4 бали) 
на дистанційне підвищення кваліфікації тренерів. Не-
гативна оцінка нікого не дивує, оскільки більшості 
тренерів похилого віку притаманний консерватизм у 
виборі технологій навчання. Однак дослідження мож-
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ливостей тренерів використовувати різні технології 
навчання показав, що більшість  тренерів не вбачають 
проблем у використанні «кейс»-технології навчання в 
системі підвищення кваліфікації.

Чинник «Територіальний розподіл тренерів між 
п’ятьма ВНЗ (НУФВСУ, ЛДУФК, ХДАФК, ДДІФКС 
ДДІЗФВС)» експерти поставили на четверте місце (33 
бали), та надали йому значення позитивного впливу (4 
бали). Саме дистанційна форма підвищення кваліфі-
кації може охопити 14 тисяч тренерів та забезпечити 
їм регулярне навчання кожні п’ять років.

Як і очікувалося, чинник «Рівень народжуванос-
ті в Україні» посів останнє місце серед соціально-
демографічних чинників та усіх чотирьох груп, на-
бравши мінімальну кількість балів (12). Експерти 
також виділили даний чинник як найнегативніший і у 
своїй групі і серед інших груп (–6 балів), розділивши 
останнє місце з чинником «Зайнятість тренерів». 

Сума значень по группах чинників макросередо-
вища маркетингу системи дистанційного підвищен-
ня кваліфікації тренерів свідчить, що найбільший 
позитивний вплив на впровадження дистанційних 
технологій мають науково-технічні та технологічні 
чинники (76 балів). Менш позитивними чинниками є 
політико-правові та соціально-демографічні чинники 
(28 та 26 балів відповідно). Єдиною негативною гру-
пою чинників виявилася група економічних чинників 
(– 5 балів).

Узгодженість думок експертів була досить високою 
серед економічних, політико-правових та соціально-
демографічних чинників впливу макросередовища 
маркетингу на систему дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів. Коефіцієнт конкордації склав 
більше, ніж 0,7. Лише при оцінюванні науково-
технічних та технологічних чинників експертам не 
вдалося досягти високої узгодженості через рівно-
значність та значний позитивний вплив представле-
них у даній групі чинників.

З метою визначення сприятливих можливостей та 
загроз впровадження та розвитку розробленої нами 
концептуальної моделі організації та впровадження 
дистанційного підвищення кваліфікації тренерів (див. 
попередні публікації [3]), а також з метою аналізу мо-
делі, внесення змін у її структуру для більшої ефек-
тивності її функціонування нами було проведене мар-
кетингове дослідження «SWOT-аналіз» [7]. 

Головною умовою під час проведення «SWOT-
аналізу» є наявність дослідження мікро- та макросере-
довища маркетингу. У матриці «SWOT» ми деталізу-
вали чинники «PETS-аналізу» з табл. 2 та намагалися 
розкрити їх вплив більш обґрунтовано. Чинники із 
позитивним значенням впливу ми віднесли до області 
«можливості», а з негативним – до «загрози». А чин-
ник з нульовим значенням ми розділили між двома 
протилежними областями, оскільки він може впли-
вати як позитивно, так і негативно на впровадження 
дистанційного підвищення кваліфікації тренерів.

 Як уже було зазначено, максимальна сума балів 
по кожному чиннику становила 60 балів, а мінімальна 
– 12. Отже, до поля «сильні сторони» ми відносили 

чинники, сума балів яких наближена до максимально-
го значення  (тобто усі чинники від 60 до 24 балів), а 
до поля «слабкі сторони» – чинники, сума балів яких 
наближена до мінімального значення (тобто усі чин-
ники від 23 до 12 балів). 

Як видно з рис.1 із 720 можливих балів 484,5 бала 
припадають на поле «сильні можливості», а всього 
142,5 бала – на поле «сильні загрози». 76 балів припа-
дають на поле «слабкі загрози» та 17 балів – на «слаб-
кі можливості».

Отже, можна зробити висновок, що дистанційному 
підвищенню кваліфікації тренерів загрожують чинни-
ки макросередовища маркетингу даної системи, такі 
як недосконала нормативно-правова база, низькі дохо-
ди тренерів та їхній віковий склад, значні матеріальні 
витрати на розробку та впровадження дистанційного 
курсу, політична ситуація в країні, частка платних 
послуг за підвищення кваліфікації, велика кількість 
тренерів та значні матеріальні затрати на підвищення 
кваліфікації з боку держави, а також слабка загроза 
зменшенню кількості робочих місць для тренерів. Од-
нак, як визначили експерти, вплив даних загрозливих 
чинників  майже у 2,5 рази менший, ніж чинників 
сприятливих можливостей розвитку даної системи, 
таких, як зменшення державних витрат на дистан-
ційне підвищення кваліфікації тренерів; можливості 
тренерів дистанційно навчатися, а викладачів розро-
бляти та проводити дистанційний курс; Закон України 
«Про фізичну культуру і спорт» від 17 вересня 2009 
№1724-VI та Положення «Про підвищення кваліфіка-
ції тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культу-
ри і спорту» від 06.09.2010 р. № 3038 регламентують та 
забезпечують підвищення кваліфікації тренерів; прин-
ципи державної політики у сфері фізичної культури 
та спорту; бажання тренерів підвищувати кваліфіка-
цію; рівень впровадження комп’ютерних технологій в 
освіту; рівень комп’ютерних технологій; чисельність 
тренерів як користувачів мережі «Інтернет»; принци-
пи державної політики у сфері освіти; територіальний 
розподіл тренерів між п’ятьма ВНЗ; світові тенденції 
розвитку дистанційного навчання; кількість персо-
нальних комп’ютерів у тренерів; взаємини між зако-
нодавчою та виконавчою гілками влади.

Отже, матриця SWOT-аналізу впливу чинників ма-
кросередовища маркетингу на систему дистанційного 
підвищення кваліфікації тренерів доводить, що орга-
нізація та впровадження дистанційного підвищення 
кваліфікації тренерів є доцільною, оптимальною та 
ефективною формою підвищення кваліфікації україн-
ських тренерів.

Висновки.
Результати власних маркетингових досліджень 

можливостей виробників (викладачів та ВНЗ) і спо-
живачів (тренерів) даної послуги, дослідження ма-
кросередовища маркетингу системи дистанційного 
ПК тренерів, результати дослідження SWOT-аналізу 
показали, що дистанційному підвищенню кваліфіка-
ції тренерів загрожують чинники макросередовища 
маркетингу даної системи, однак, як визначили екс-
перти, вплив даних загрозливих чинників  майже у 
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Сильні можливості: 484,5 бала
Зменшення державних витрат на дистанційне • 
підвищення кваліфікації тренерів; (58)
Можливості тренерів дистанційно навчатися, а • 
викладачів розробляти та проводити дистанцій-
ний курс; (54)
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» та • 
Положення «Про підвищення кваліфікації трене-
рів та інших фахівців у сфері фізичної культури 
і спорту» регламентують та забезпечують підви-
щення кваліфікації тренерів; (53/2=26,5)
Принципи державної політики у сфері фізичної • 
культури та спорту; (50)
Бажання тренерів підвищувати кваліфікацію; • 
(46)
Рівень впровадження комп’ютерних технологій в • 
освіту; (44)
Рівень комп’ютерних технологій; (38)• 
Чисельність тренерів як користувачів Інтернет; • 
(37)
Принципи державної політики у сфері освіти; • 
(37)
Територіальний розподіл тренерів між 5 • 
ВНЗ (НУФВСУ, ЛДУФК, ХДАФК, ДДІФКС 
ДДІЗФВС) (33)
Світові тенденції розвитку дистанційного на-• 
вчання; (31)
Чисельність персональних комп’ютерів у трене-• 
рів; (30)

Сильні загрози: 142,5 бала

Відсутність затвердженого Положення «Про • 
дистанційну післядипломну освіту»; недоско-
нале Положення «Про дистанційне навчання» 
та відсутність норм часу на дистанційні види 
робіт в Наказі МОНУ «Про затвердження 
норм часу для планування та обліку навчаль-
ної роботи та переліків основних видів ме-
тодичної, наукової й організаційної роботи 
педагогічних і науково-педагогічних праців-
ників ВНЗ». Необхідність затвердження но-
вого Положення «Про атестацію тренерів» з 
прямою залежністю між категорією тренерів 
та регулярністю підвищення їх кваліфікації; 
(53/2=26,5) 
Низькі доходи тренерів; (48)• 
Віковий склад тренерів та пов'язаний з цим • 
низький рівень використання «Інтернет»- 
технологій у системі ПК; (35)
Висока вартість розробки дистанційного кур-• 
су підвищення кваліфікації тренерів; (33)
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Слабкі можливості: 17 балів

Взаємини між законодавчою та виконавчою гіл-• 
ками влади. (17)

Слабкі загрози: 76 балів

Політична ситуація в країні; (23)• 
Частка платних послуг за підвищення квалі-• 
фікації тренерів; (23)
Зайнятість тренерів, а саме, велика кількість • 
тренерів та великі матеріальні затрати на під-
вищення їх кваліфікації з боку держави; (18)
Рівень народжуваності в Україні і як наслідок • 
зменшення кількості спортсменів та робочих 
місць для тренерів. (12)

 
Рис. 1. Матриця SWOT-аналізу впливу чинників макросередовища маркетингу  

на систему дистанційного підвищення кваліфікації тренерів

2,5 рази менший, ніж чинників сприятливих можли-
востей розвитку даної системи. А отже, маркетингові 
дослідження дистанційного підвищення кваліфікації 
тренерів свідчать про доцільність впровадження такої 
форми навчання тренерів та про доцільність розробле-
ної нами концептуальної моделі організації та розви-
тку дистанційного підвищення кваліфікації тренерів.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
вивченні потреб тренерів у поновленні знань з певних 
дисциплін, а також у розробці програми дистанційно-
го підвищення кваліфікації тренерів різних категорій 
та груп видів спорту з урахуванням денних і дистан-
ційних етапів курсу.
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Техника шеститактного кроля со скрестными ударами ног

Седляр Ю.В.1, Носов А.И.2
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2Геническая районная комплексная ДЮСШ

Анотации:
Рассмотрены варианты техники ше-
ститактного кроля со скрестными уда-
рами ног. Определена возможность 
их использования в спортивном пла-
вании. Указанные варианты, разра-
ботаные на основе анализа и синтеза 
данных о технике кроля со скрестны-
ми ударами ног. Возможность их ис-
пользования в спортивном плавании 
определялась в процессе самообуче-
ния. Установлено, что различие меж-
ду вариантами техники определяется 
тем, в каких периодах гребкового цик-
ла выполняются скрестные удары. 
Описана методика обучения этим 
разновидностям кроля. Отмечены ва-
рианты, которые могут использовать-
ся в спортивном плавании, и которые 
непригодны для этого. 

Седляр Ю.В., Носов О.І. Техніка ше-
ститактного кроля зі схресними уда-
рами ніг. Розглянуто варіанти шести-
тактного кроля зі схресними ударами 
ніг. З’ясована можливість їх використан-
ня в спортивному плаванні. Зазначені 
варіанти розроблені на основі аналізу 
і синтезу даних про техніку кроля зі 
схрестними ударами ніг. Можливість їх 
використання в спортивному плаванні 
визначалась в процесі самонавчан-
ня. Встановлено, що різниця між 
варіантами техніки визначається тим, в 
яких періодах гребкового циклу викону-
ються схресні удари. Описана методика 
навчання цим різновидам кроля. Вказані 
варіанти, які можуть використовуватись 
в спортивному плаванні, і які неприродні 
для цього.

Sedlyar Y.V., Nosov A.I. The technique of 
the six-tact crawl with the cross kicks. 
Variants of the six-tact crawl technique with 
the cross kicks are considered. Possibility 
of their use in sports swimming is defined. 
The specified variants on the basis of the 
analysis and synthesis of the data about 
the technique of the six-tact crawl with the 
cross kicks are developed. Possibility of 
their use in sports swimming in the course 
of self-training was defined. It has been 
specified that distinction between variants 
of the technique is defined by periods of 
the swimming cycle in which carry out the 
cross kicks. The training to these versions 
of the crawl technique is described. Variants 
which can be used in sports swimming and 
unsuitable for this purpose.

Ключевые слова:
кроль, техника, плавания, скрестные 
удары, спортивный.

кроль, техніка, плавання, схресні уда-
ри, спортивний.

crawl, swimming, technique, cross kicks, 
sport.

Введение. 1

В настоящее время подавляющее большинство 
кролистов, особенно мужчин на дистанциях до 400 м, 
пользуются шестиударным кролем. Но наши наблю-
дения за соревнованиями на открытой воде, проводив-
шимися в г. Геническе: 1-й (2007 г.), 2-й (2008 г.) Чем-
пионаты Украины, Турнир «Азовская волна» (2011г.), 
показали, что среди пловцов этой специализации 
весьма популярны  варианты согласований, предусма-
тривающие скрестные удары ногами. В связи с этим 
считаем необходимым подробней остановиться на ха-
рактеристике данной разновидности кроля на груди.

В литературе, отражающей различные аспекты 
техники плавания, разносторонне охарактеризована 
техника шестиударного кроля. В меньшей степени 
рассматривались вопросы техники двухударного и че-
тырехударного кроля, более того, иногда при их опи-
сании специалисты обращались к кролю со скрест-
ными ударами ногами [1, 2, 3]. Один и тот же кроль 
Д.Каунсилмен [1] называет двухударным со скрестны-
ми ударами, а В.А. Парфенов [2] и Н.Ж. Булгакова [3] – 
четырехударным со скрестными ударами. В наших ис-
следованиях было показано, что существует истинный 
четырехударный кроль, а варианты со скрестными уда-
рами представляют собой самостоятельную группу [6]. 
Несколько иная, аритмичная разновидность четыреху-
дарного кроля описана в работе В.Н. Платонова [4].

Для того чтобы представить недостаточность ха-
рактеристики рассматриваемой нами разновидности 
кроля в литературе, проведем детальный анализ име-
ющегося материала (незначительное его количество 
позволяет нам это сделать).

В своей работе Д. Каунсилмен [1], представляя 
двухударный кроль со скрестными ударами ног, пи-
шет: «В данном варианте на полный цикл движений 
рук приходится два удара ногами: во время гребка ле-

© Седляр Ю.В., Носов А.И., 2012

вой рукой выполняет удар левая нога, во время гребка 
правой – правая. В то время как одна нога выполняет 
удар вниз и внутрь, другая выходит верх и внутрь – обе 
ноги занимают скрестное положение одна над другой. 
Во время следующего удара ноги меняются ролями.

Согласовывать скрестные движения ногами, веро-
ятно, лучше всего с движением руки над водой. Но по 
этому вопросу можно встретить самые различные вы-
сказывания тренеров. У пловцов же согласование дви-
жений получается само собой и всегда правильно, так 
что, беспокоиться по этому вопросу не приходится».

Приведённая цитата свидетельствует, что из дан-
ного описания можно создать представление о техни-
ке скрестного удара ногами, но вопросы взаимодей-
ствия рук и ног остаются не до конца раскрытыми.

Точно таким же недостатком страдает описание 
теперь уже четырехударного кроля со скрестными 
ударами, представленное В.А. Парфеновым  [2]. В 
своей работе он пишет: «При плавании четырехудар-
ным кролем ноги пловца выполняют скрестные дви-
жения: одна движется по диагонали вниз-внутрь, а 
другая, более плавно – снизу вверх. После скрестного 
удара, стопа оказавшаяся внизу, движется вверх нару-
жу, после чего выполняет основной удар сверху вниз. 
Скрестные движения ногами помогают удержанию 
тела от наклона в сторону проносимой над водой руки 
и препятствуют опусканию бедер, способствуя улуч-
шению стабилизации тела. Скрестные перемещения 
ногами могут выполняться только на фоне гребковых 
и подготовительных движений руками, колебаний ту-
ловища и поворотов головы для вдоха и выдоха».

Анализ приведенной цитаты свидетельствует что, 
в данной характеристике кроля не представлено согла-
сования движений рук и ног. Более того, выполнение 
движений согласно предложению: «После скрестного 
удара, стопа, оказавшаяся внизу, движется вверх наружу, 
после чего выполняет основной удар сверху вниз» ока-
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зывается весьма проблематичным т.к. нога, находящаяся 
в скрестном положении внизу никак не может двигаться 
вверх потому, что ей мешает верхняя нога. Прежде чем 
выполнить это движение ноги должны разойтись, т.е. в 
этом описании упущена фаза разведения ног.

Наиболее совершенным на наш взгляд являет-
ся характеристика Н.Ж. Булгаковой [3], которую мы 
приводим в том же виде, в каком она представлена в 
первоисточнике (Табл. 1.).

Однако и в этой схеме присутствует недоработка – 
это наличие движения вверх ног на протяжении трех 
периодов после основного удара. Это приводит к тому, 
что в третьем и шестом периодах обе ноги движутся 
одновременно вверх. Мы не можем представить себе 
как это в принципе возможно, ведь кролевые движе-
ния по своей сути являются попеременными. Скорее 
всего, эта неточность появилась при верстке книги.

Таким образом, анализ первоисточников по рас-
сматриваемой проблеме свидетельствует, что рас-
смотренные выше характеристики техники кроля со 
скрестными движениями ног, представленные раз-
личными авторами, не полностью соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым в таких случаях научно-
методической литературой, и требуют доработки. 

Для уточнения особенностей координации дви-
жений при плавании кролем со скрестными ударами 
нами были проведены исследования [7], результаты 
которых мы демонстрируем в этой статье (Табл. 1.) не 
в описательной форме, как  в первоисточнике, а в виде 
таблицы, аналогичной таблице Н.Ж. Булгаковой  [3].

В процессе работы над описанием кроля со скрест-
ными ударами нами было обращено внимание на тот 
факт, что, в принципе, может быть несколько его вари-
антов в зависимости от того, в какой момент цикла дви-
жений руками будет осуществляться скрестный удар 
(соответственно этому изменяется взаимодействие рук 
и ног в других периодах цикла). При этом пловцы поль-
зуются (как и отмечал Д.Е. Каунсилмен [1]) только од-
ним из них. Таким образом, возникает необходимость 
изучения возможности использования в спортивном 
плавании вариантов плавания кроля со скрестными 
ударами ног отличных от уже писаного в литературе.

Работа выполнена по плану НИР Черниговского го-
сударственного института экономики и управления. 

Цель, задачи, материал и методы исследований.
Цель работы – охарактеризовать возможные вари-

анты техники плавания кроля со скрестными ударами 
ног и определить возможность их использования в 
спортивном плавании.

Задачи работы: 
1. Разработать все возможные варианты взаимодей-

ствия движений рук и ног при плавании кролем со 
скрестными ударами. 

2. Охарактеризовать основные положения методики 
обучения разработанным вариантам техники кроля. 

3. Определить возможность применения разработан-
ных вариантов техники в спортивном плавании. 
Методы исследований 

1. Анализ литературных источников.
2. Анализ и синтез (при разработке моделей вариан-

тов техники со скрестными ударами ног). 

3. Педагогические наблюдения в процессе самообуче-
ния разработанным вариантам кроля. 
Результаты исследований.
Разработка моделей взаимодействия рук и ног. При 

решении данной задачи мы в значительной степени 
опирались на исследования, проделанные нами ранее 
в рамках изучения техники кроля на груди [5,6,7]. За 
основу был взят фазовый состав движений руками, 
представленный в этих, а также других работах. В 
качестве базовой модели была использована техника 
кроля со скрестными ударами ног охарактеризован-
ная ранее [3,7] и представленная в данной статье в 
таблице 1. Нами было выдвинуто предположение, что 
скрестные удары могут быть выполнены не только во 
2-й и 5-й фазах (при данной схеме описания), а и в 
1-й и 4-й, а также 3-й и 6-й соответственно. Исходя 
из этого, была определена последовательность дви-
жений ногами и, соответственно, характер их взаимо-
действия с руками  в остальных периодах цикла. Ука-
занные варианты представлены в таблице 2. 

Кроме этого было выдвинуто предположение, что 
возможны варианты плавания с одним скрестным 
ударом. Мы не посчитали нужным представлять их 
в таком же табличном виде, как и варианты с двумя 
ударами, а подаём в описательной форме. В этом слу-
чае после скрестного удара, выполненного в любой 
из фаз цикла следует разведение стоп, а затем четыре 
полноценных, обычных удара (в сумме шесть тактов), 
которые переходят в скрестный удар нового цикла 
движений.

Обучение технике разработанных вариантов кроля 
со скрестными движениями ног проходило в виде са-
мообучения и осуществлялось на основе использова-
ния общеизвестных подходов, изложенных в различ-
ных изданиях по обучению плаванию, которые в виду 
их многочисленности мы не считаем необходимым 
приводить в списке литературы к данной статье, дабы 
не обидеть никого из авторов. Суть их, как известно, 
заключается в поэтапном обучении различным эле-
ментам техники и их взаимодействию. С учетом того, 
что мы ранее владели общеиспользуемым вариантом 
скрестного кроля, то движениям ног нам обучаться 
не пришлось. Изучая согласование движений ног с 
движениями одной руки во втором и третьем вари-
антах (табл 2.), мы обратили внимание на то, что нет 
никакой необходимости в упражнениях, в которых не 
гребущая, пассивная рука находится вдоль туловища 
(эта группа упражнений широко применяется нами в 
обучении шестиударному классическому кролю).

В процессе самообучения было замечено, что пла-
вая на одной руке невозможно (или, по крайней мере, 
очень сложно) выполнить два скрестных удара. Поэто-
му набор упражнений сузился к следующему списку:

плавание на одной (правой, левой) руке (при этом • 
вторая впереди) в согласовании с одним скрестным 
ударом сверху вниз: для второго варианта, указанного 
в таблице 2. удар выполняется одноимённой ногой в 
первой половине проноса, а для третьего – разноимен-
ной, в момент окончания проноса и входа руки в воду, 
плавание с поочередными движениями рук, с задерж-• 
кой их впереди («на сцепление») в согласовании со 
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Таблица 1. 
Общее согласование движений в основном варианте кроля со скрестными ударами ног

Движения руками Движения ногами
Правой Левой Правой Левой

Вход в воду и захват

Окончание проноса и вход 
руки в воду

Отталкивание

Отталкивание (оттал-
кивание плечом)

Активное движение 
вверх

Подготовительное дви-
жение снизу вверх

Основной удар  вниз

Основной удар сверху 
вниз

Подтягивание – первая 
половина

Наплыв с захватом

Выход из воды и начало 
движения по воздуху 
(вдох)

Отталкивание с вы-
ходом руки из воды 
(отталкивание пред-
плечьем)

Скрестный удар вниз-
внутрь

Скрестный удар сверху 
вниз

Пассивное движение 
вверх

Скрестный удар снизу 
вверх

Подтягивание– вторая 
половина

Подтягивание

Движение по воздуху

Первая половина про-
носа

Активное движение 
вверх-кнаружи

Разведение стоп (дви-
жение вверх)

Плавное движение вверх

Разведение стоп (дви-
жение вниз)

Отталкивание

Отталкивание (оттал-
кивание плечом)

Вход в воду и захват

Окончание проноса и 
вход руки в воду

Основной удар  вниз

Основной удар сверху 
вниз

Активное движение 
вверх

Подготовительное дви-
жение снизу вверх

Выход из воды и начало 
движения по воздуху 
(вдох)

Отталкивание c выходом 
руки из воды (отталкива-
ние предплечьем)

Подтягивание – первая 
половина

Наплыв с захватом

Пассивное движение 
вверх

Скрестный удар снизу 
вверх

Скрестный удар вниз-
внутрь

Скрестный удар сверху 
вниз

Движение по воздуху

Первая половина проноса

Подтягивание – вторая 
половина

Подтягивание

Плавное движение вверх

Разведение стоп (дви-
жение вниз)

Активное движение 
вверх-кнаружи

Разведение стоп (дви-
жение вверх)

Примечание: обычным шрифтом – Н.Ж. Булгакова, 1979; курсивом – Ю.В. Седляр, 2009. 

скрестными ударами, характер взаимодействия рук и 
ног для второго и третьего вариантов тот же что и при 
плавании на одной руке (см. предыдущий абзац),
плавание в полной координации с одним скрестным • 
ударом (как правой, так и левой ногами), концен-
трируя внимание при обучения второму варианту 
на согласовании удара сверху вниз с началом про-
носа одноименной рукой, а при освоении третьего 
варианта с окончанием проноса и входом в воду 
разноимённой руки, 
плавание в полной координации с двумя скрестными • 
ударами.

Существенным отличием от рекомендуемых мето-
дик было широкое использование метода идеомотор-
ной тренировки. Столкнувшись с необходимостью 
выполнения скрестных ударов  непривычным (можно 
сказать, даже неестественным) способом, нам никак 
не удавалось добиться решения данной задачи не то 
что при плавании в полной координации, но и по эле-
ментам. И только в результате настойчивого приме-
нения данного метода стало возможным формирова-
ние необходимых умозрительных образов изучаемых 

движений, которые затем реализовывались в подводя-
щих упражнениях.

Изучение возможности применения разработан-
ных вариантов в спортивном плавании. Наиболее 
эффективное решение этой задачи возможно в ходе 
тренировочного процесса и выступлений на сорев-
нованиях. Однако, в связи с отсутствием таких воз-
можностей, мы свои выводы по данному вопросу 
формулируем на основании наблюдений в процессе 
самообучения. Эти наблюдения свидетельствуют, что 
из предложенных вариантов кроля наиболее есте-
ственным является первый вариант (таблица 2) опи-
санный ранее в литературе и применяемый пловцами. 
Более-менее приемлемым – второй вариант, и совер-
шенно непригодным третий вариант, представленный 
в этой же таблице.

Выводы.
1. Существует три варианта кроля с двумя скрестны-

ми ударами ног и по два производных от каждого из 
них с одним ударом. Различие между ними опреде-
ляется по тому, в каких периодах гребкового цикла 
выполняются скрестные удары.
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2. Овладение всеми указанным вариантам техники 
возможно на основе использования общепринятых 
положений методики обучения.

3. В спортивной практике безоговорочно может ис-
пользоваться первый из вариантов, предложенных 
нами в таблице 2,  с определенными оговорками 

второй, и совершенно непригодным является тре-
тий вариант, представленный в этой же таблице. 
Дальнейшие исследования будут направлены на из-

учение разновидностей кроля со скрестными ударами 
производными от четырехударного варианта согласо-
вания движений.
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Таблица 2
Варианты согласования движений рук и ног при плавании кролем со скрестными ударами ног

Движения руками Движения ногами
Правой Левой Вари

анты Правой Левой

Окончание про-
носа и вход руки 
в воду

Отталкивание

1 Подготовительное движение 
снизу вверх Основной удар сверху вниз

2 Разведение стоп (движение 
вверх)

Разведение стоп (движение 
вниз)

3 Скрестный удар снизу вверх Скрестный удар сверху вниз

Наплыв с захва-
том

Отталкивание 
с выходом руки 
из воды 

1 Скрестный удар сверху вниз Скрестный удар снизу вверх
2 Основной удар сверху вниз Подготовительное движение 

снизу вверх
3 Разведение стоп (движение 

вниз)
Разведение стоп (движение 
вверх)

Подтягивание Первая полови-
на проноса

1 Разведение стоп (движение 
вверх)

Разведение стоп (движение 
вниз)

2 Скрестный удар снизу вверх Скрестный удар сверху вниз
3 Подготовительное движение 

снизу вверх Основной удар сверху вниз

Отталкивание 
Окончание 
проноса и вход 
руки в воду

1 Основной удар сверху вниз Подготовительное движение 
снизу вверх

2 Разведение стоп (движение 
вниз)

Разведение стоп (движение 
вверх)

3 Скрестный удар сверху вниз Скрестный удар снизу вверх

Отталкивание c 
выходом руки из 
воды 

Наплыв с за-
хватом

1 Скрестный удар снизу вверх Скрестный удар сверху вниз
2 Подготовительное движение 

снизу вверх Основной удар сверху вниз
3 Разведение стоп (движение 

вверх)
Разведение стоп (движение 
вниз)

Первая половина 
проноса Подтягивание

1 Разведение стоп (движение 
вниз)

Разведение стоп (движение 
вверх)

2 Скрестный удар сверху вниз Скрестный удар снизу вверх
3 Основной удар сверху вниз Подготовительное движение 

снизу вверх
Примечание: жирным шрифтом обозначены скрестные удары.
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Управління змагальною діяльністю гандболісток  

із застосуванням інтерактивних технологій
Фролова Л.С. , Глазирін І.Д. , Петренко Ю.О. , Руденко Є.В. , Удод М.В. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Показано ефективність 
розробленої інтерактивної ме-
тодики контролю мобілізаційної 
готовності гандболісток до 
змагальної діяльності. Розгляну-
то можливості управління коман-
дою у плані уточнення ігрового 
амплуа гравців, формування 
стартового складу та проведення 
заміни відповідно до пріоритетів 
гри у нападі чи захисті. Доведе-
но, що існує зона мобілізаційної 
готовності гандболісток, яка в 
умовах оптимального управління 
дозволяє істотно впливати на 
індивідуальну результативність 
і тим самим підвищувати якість 
гри команди.

Фролова Л. С. , Глазырин И. Д. , Петренко 
Ю. А. , Руденко Е.В., Удод М.В. Управление 
соревновательной деятельностью ганд-
болисток с использованием интерактив-
ных технологий. Показана эффективность 
разработанной интерактивной методики 
контроля мобилизационной готовности ганд-
болисток к соревновательной деятельности. 
Рассмотрены возможности управления ко-
мандой в плане уточнения игрового амплуа 
игроков, формирования стартового соста-
ва и проведения замены в соответствии с 
приоритетами игры в нападении или защите. 
Доказано, что существует зона мобилизаци-
онной готовности гандболисток, которая в 
условиях оптимального управления позволя-
ет существенно влиять на индивидуальную 
результативность и тем самым повышать ка-
чество игры команды.

Frolova L.S., Glazyrin I.D., Petrenko Y.O., 
Rudenko E.V., Udod M.V. Management 
of female handball players’ activity 
applying interactive technologies. 
The efficiency of developed methods for 
the control of female handball players’ 
readiness to competitive activity was 
determined. The opportunities of team 
management regarding the specification of 
playing role, the formation of the starting 
line of players and the replacement 
according to game priorities in attack or 
defense were considered. The availability 
of the adequate zone of handball players’ 
mobilizing readiness that allows to have 
a significant influence on individual 
effectiveness in the conditions of optimal 
management and to increase the quality of 
team game was determined. 

Ключові слова:
управління, змагальна діяль-
ність гандболісток, інтерак-
тивна методика, мобілізаційна 
готовність, склад команди.

управление, соревновательная деятель-
ность гандболисток, интерактивная ме-
тодика, мобилизационная готовность, со-
став команды.

management, competitive activity of female 
handball players, interactive methods, 
mobilizing readiness, team staff.

Вступ.1

Сучасний стан гандболу, за твердженням В. Я. Ігна-
тьєвої, В. І. Тхорева [5], J. Mallo [11], характеризується 
високою конкуренцією, яка пов’язана із збільшенням 
кількості змагань та інтенсивності гри. За таких 
умов та при високому рівні підготовленості команд 
обумовлюється необхідність розробки засобів 
підвищення ефективності управління грою. 

Складність управління полягає у точному 
визначенні готовності спортсменів до гри [2-4, 8], а 
це, як наголошує С. І. Крамський [6], є основою їх 
максимальної користі на майданчику.

Отже, існує проблема ефективності управління 
грою і обмеженими можливостями об’єктивної 
експрес-оцінки індивідуальної готовності спортсменів 
до якісної реалізації набутого потенціалу в умовах 
реальної спортивної боротьби. 

Суть управління підготовкою спортсменів, як 
зазначає О. В. Вертель [2], полягає у наявності 
інформації щодо вимог, які будуть пред’явлені 
змаганнями. Тому ефективність управління 
залежатиме не тільки від аналізу складу та якості гри 
суперника, але й мобілізаційної готовності гравців 
своєї команди [3]. 

Найбільш вираженими складовими мобілізаційної 
готовності спортсмена Г. С. Орлов [8], називає 
фізіологічний, руховий та психологічний компоненти. 
Саме їх характеристики широко вивчаються 
останніми роками як у комплексному поєднанні, так і 
окремо, проте, у більшості досліджень вчені доводять 
значний вплив станів на якість ігрової діяльності. При 
цьому Г. С. Орлов [8], С. М. Елевіч [4] відмічають 
високу інтегрованість рухового, інтелектуального 
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та мотиваційного компонентів, О. Г. Шалар [10], 
С. І. Крамський [6] пролонгують психічну надійність, 
стійкість та сумісність як індикатор мобілізаційної 
готовності, а Л. С. Фролова, І. Д. Глазирін, 
В. О. Супрунович [Пат. 43456 Україна, МПК (2009) 
А 61 В 5/16], А. Г. Базилевський [1] виділяють із 
когнітивного  компоненту тактичне мислення як 
базовий елемент успішності ігрової діяльності у 
спортивних іграх. У той же час А. Я. Овчинникова 
[7], О. В. Вертель [2], В. Циганок [9] вважають, що на 
мобілізаційну готовність істотно впливають індивіду-
альні характеристики гравців, а отримати їх можна за 
показниками результативності у контрольних іграх. 

Широкий спектр досліджень проблеми ефектив-
ності управління змагальною діяльністю, готовності 
спортсменів як його основної складової та компо-
нентів мобілізаційної готовності дедалі частіше здій-
снюється із залученням інтерактивних технологій. 
Так, наприклад, С. І. Дорохов [3] для прогнозування 
результату гри проти конкретного суперника та фор-
мування складу команди пропонує використовувати 
адекватну імітаційну модель гри, а колектив авторів 
[Пат. 43456 Україна, МПК (2009) А 61 В 5/16] при ви-
рішенні змагальних завдань рекомендує покладатися 
на дані тактичного мислення, які отримані з допомо-
гою методики «Balltest». 

Аналіз існуючих технологій показав як їх позитивні 
риси для управління ігровою діяльністю спортсменів, 
так і їх недоліки. Так, імітаційна модель С. І. Доро-
хова [3] включає антропометричні, фізичні, техніко-
тактичні параметри, амплуа гравців, що переслідує 
комплексність вхідних характеристик гандболістів. 
Імітаційний інтерактивний тренаж, згідно з вказаною 
моделлю, відбувається за алгоритмом поступового 
ускладнення ігрових задач при протидії приблизно 
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рівного за майстерністю суперника, але покроковий 
перехід здійснюється за допомогою датчика випадко-
вих чисел після сумації якісних і кількісних перемін-
них, накопичених кожним гравцем у даний момент. 
Це може бути підставою недостатньої точності про-
гнозу результату гри з-за випадково виникаючого на-
бору станів і дій спортсменів. 

Аналізуючи методику визначення тактичного мис-
лення у спортивних іграх [Пат. 43456 Україна, МПК 
(2009) А 61 В 5/16], необхідно підкреслити наявність 
дійсних ігрових моментів та їх варіативну змінність, 
найбільш наближену до змагальної діяльності спортс-
менів, а також розподіл блоків моделі за фазами гри 
– нападу і захисту. Це дає змогу визначати пріоритет-
ність дій гравців та сформувати оптимальний старто-
вий склад команди. Але, на наш погляд, недостатньо 
тільки показників тактичного мислення як інфор-
мативного вектора управління грою. Це спонукало 
нас до розробки нової інтерактивної технології, яка 
б мала комплекс вхідних параметрів, що найбільше 
відображають компоненти мобілізаційної готовності 
гандболісток до змагальної діяльності. 

Робота виконана за планом НДР Черкаського на-
ціонального університету імені Богдана Хмельниць-
кого.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: розробити інтерактивну мето-

дику контролю мобілізаційної готовності гандболіс-
ток до змагальної діяльності та з’ясувати її ефектив-
ність.

Методика й організація дослідження: для контр-
олю мобілізаційної готовності гандболісток розро-
блена інтерактивна методика «Handball skills», яка 
включала в себе:

1) методику «Balltest» на визначення рівня 
розвитку тактичного й ігрового мислення у нападі 
та захисті для польових гравців [Пат. 43456 Україна, 
МПК (2009) А 61 В 5/16].

За показниками тестування автоматично 
вираховувався:

коефіцієнт якості роботи у нападі (Кян, вимірю-• 
ваний в у.о.), який визначався за співвідношенням 
кількості правильних відповідей ігрового мислення 
у нападі до кількості правильних відповідей тактич-
ного мислення у нападі;
коефіцієнт якості роботи у захисті (Кяз, вимірюва-• 
ний в у.о.) визначався за співвідношенням кількості 
правильних відповідей ігрового мислення у захисті 
до кількості правильних відповідей тактичного мис-
лення у захисті.

2) показники спеціальної фізичної підготовленості: 
швидкість подолання дистанції ігрової зони 
майданчика на позиції центрального гравця (28 м);

4) показники технічної підготовленості: почергове 
виконання чотирьох 7-метрових кидків у обмежені 
стрічкою квадрати 60х60 см у кутах воріт на швидкість 
та точність;

5) показники довжини  тіла.
Результати кожного гравця після автоматизованого 

аналізу представлялися у рекомендаціях щодо 

амплуа гравця та рівня готовності ефективно діяти 
у захисті чи нападі. Також зібрані дані усіх гравців 
команди дозволяють отримати схему оптимального 
розташування та передбачити вірогідну ефективність 
дій у певних зонах майданчика. 

Тестування проводилися у вільний від тренування 
день, а для того, щоб виключити зміни індивідуальних 
механізмів саморегуляції (тривожність, агресивність, 
інтроверсію), кожний блок тестування здійснювався 
тричі, а до протоколу вносився кращий результат.

Успішність змагальної діяльності визначалася за 
двома параметрами:

результативності гри у нападі;
надійності гри в обороні [Игнатьева].
У ході дослідження проводився педагогічний екс-

перимент, під час якого за даними, отриманими після 
тестування, вносилися корективи до змагального про-
цесу. Корективи мали характер рекомендацій стосовно 
мобілізаційної готовності гандболісток до змагальної 
діяльності через уточнення ігрового амплуа, старто-
вого складу команди і управління замінами гравців у 
залежності від обраної тактичної схеми чи конкретної 
ігрової ситуації.

Педагогічний експеримент тривав чотири місяці, 
впродовж якого, команда провела 18 матчів, із них на 
3 гри здійснювалися рекомендації і такі ігри були екс-
периментальними. Для контрольних даних викорис-
тані інші 3 контрольні гри з відповідними суперни-
ками, які не супроводжувалися рекомендаціями щодо 
управління командою. Спочатку відбувалися контр-
ольні, а потім експериментальні ігри.

У дослідженнях брали участь 15 гандболісток 
команди суперліги Чемпіонату України «СПАРТА» 
(Кривий Ріг).

Результати дослідження. 
Розроблена інтерактивна методика контролю мо-

білізаційної готовності гандболісток «Handball skills» 
призначалася як засіб підвищення ефективності 
управління змагальною діяльністю гравців. 

Апробація програми відбувалася у ході педагогіч-
ного експерименту, де спочатку була зібрана інформа-
ція про мобілізаційну готовність гандболісток перед 
черговими іграми чемпіонату України, а також визна-
чена успішність змагальної діяльності безпосередньо 
під час змагань. Такі ігри були контрольними, а управ-
ління командою (уточнення амплуа, розстановка грав-
ців на майданчику, визначення пріоритетності дій у 
захисті чи нападі тощо) здійснювалося тренерами у 
звичному режимі. 

У результаті отриманих даних виявлено, що якість 
гри гандболісток у кожній наступній зустрічі істотно 
відрізнялася (табл. 1). 

Розглядаючи показники у першій контрольній грі 
можна констатувати, що результативність гри у нападі 
вища за надійність гри  в обороні на 30,13% (р<0,05). 
У той же час до гри гравці мали показники якості ро-
боти у нападі з перевагою командної тактики, так як 
Кян<1. Якість роботи у захисті, навпаки, характеризу-
валася перевагою індивідуальної тактики з ефектив-
ним вирішенням ігрових завдань, так як Кяз>1.
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Таким чином, у підсумку отримано дані, які вказу-
ють на те, що схильність до командної тактики реалі-
зувалася високою результативністю гри у нападі, але 
схильність до індивідуальних рішень у захисті (пере-
вага ігрового мислення) виражена невисокою надій-
ністю захисту.

У другій грі пріоритетність теж належала діям у 
нападі, оскільки коефіцієнт результативності був ви-
щим за коефіцієнт надійності оборони на 27,34% 
(р<0,05). На відміну від першої гри, коефіцієнт якості 
роботи у нападі вказував на схильність до індивіду-
альних (ігрових) дій – Кян>1. Вищим за 1 виявився 
і коефіцієнт якості роботи у захисті, але вирішення 
ігрових завдань у захисті передбачалося більш ефек-
тивним, ніж у нападі, адже останній показник був до-
стовірно вищим на 0,73 у.о. (р<0,05).

У третій грі, порівняно із попередніми, істотно 
виросла результативність гри у нападі: у першій грі 
коефіцієнт був на рівні 64,28±2,04%, у другій грі він 
достовірно знизився до 57,82±2,00% (р<0,05), а у тре-
тій грі – зріс до 69,91±2,05% (р<0,05). 

Надійність оборони від першої до третьої гри по-
ступово істотно знижувалася і у третій грі була уже 
на рівні 27,85±1,14% проти 34,15±1,51% – у першій. 
Стосовно якості роботи, то у нападі виявлена висока 
схильність до індивідуальних дій, Кян=2,38±0,17 у.о., 
а у захисті – до командної тактики (Кяз=0,84±0,08 
у.о.). Доречним буде зауважити, що у всіх трьох іграх 
команда потерпіла поразку. 

На наступному етапі роботи обрані експеримен-
тальні ігри з тими самими командами, що і контроль-
ні, де управління командою здійснювалося на основі 
даних, отриманих при використанні автоматизованої 
комп’ютерної програми «Handball skills». 

Напередодні ігор проводилося тестування мобілі-
заційної готовності гандболісток і згідно з їх резуль-

татами для тренера були сформульовані рекомендації 
стосовно:

стартового складу команди; • 
уточнення амплуа;• 
варіанти заміни гравців, відповідно до ефективності • 
дій у нападі чи захисті;
вибір тактики гри, залежно від характеру роботи • 
спортсменок;
оптимального використання гравців на відповідних • 
лініях та у зонах майданчика.

Також під час експериментальних ігор визначала-
ся успішність змагальної діяльності.

У результаті дослідження встановлено, що якість 
гри, як і під час контрольних ігор, у кожній наступній 
зустрічі істотно відрізнялася. Так, у першій грі схиль-
ність до індивідуальних дій гандболісток виявлена як 
у нападі, так і у захисті, на що вказує коефіцієнт ви-
щий за 1 (табл. 2).

Однак, значно ефективніше гравці вирішували 
ігрові завдання у нападі, оскільки коефіцієнт якості 
роботи у нападі складав 2,43±0,19 у.о., що на 0,97 у.о. 
вище показника якості роботи у захисті (р<0,05). Під 
час гри пріоритетність дій належала нападу, так як 
показники результативності майже у два рази вищі за 
показники надійності оборони (р<0,05).

Порівняно із першою, у другій грі помітно зросла 
схильність до індивідуальних дій у нападі – на 1,42 
у.о. (р<0,05), зросла результативність гри у нападі – на 
5,24% (р<0,05), а надійність гри в обороні – на 5,52% 
(р<0,05). Але якість роботи у захисті вказувала на 
схильність до командної тактики, оскільки Кяз<1.  

У третій грі гандболістки продемонстрували най-
вищу, порівняно із показниками інших досліджува-
них ігор, результативність гри у нападі – 76,68±2,25% 
(р<0,05), та надійність оборони – 41,83±1,47%. 

Таблиця 1
Показники якості гри кваліфікованих гандболісток у контрольних іграх

Досліджувані

Складові якості гри

Контрольні ігри
перша,
(n=45)

друга,
(n=45)

третя,
(n=45)

Коефіцієнт якості роботи у нападі (Кян), (у.о.) 0,70±0,07 1,24±0,09* 2,38±0,17*
Коефіцієнт результативності гри у нападі (Крн), (%) 64,28±2,04# 57,82±2,00*# 69,91±2,05*#
Коефіцієнт якості роботи у захисті (Кяз), (у.о.) 2,76±0,16 1,97±0,10* 0,84±0,08*
Коефіцієнт надійності гри в обороні (Кно), (%) 34,15±1,51 30,48±1,28* 27,85±1,14*

Примітка: *р<0,05 – порівняно із показниками попередньої гри; #р<0,05 – порівняно із показниками надійності гри  
                         в обороні.

Таблиця 2
Показники якості гри кваліфікованих гандболісток у експериментальних іграх

Досліджувані

Складові якості гри

Експериментальні ігри
перша,
(n=45)

друга,
(n=45)

третя,
(n=45)

Коефіцієнт якості роботи у нападі (Кян), (у.о.) 2,43±0,19 3,85±0,18* 0,68±0,09*
Коефіцієнт результативності гри у нападі (Крн), (%) 65,21±2,16# 70,45±2,21*# 76,68±2,25*#
Коефіцієнт якості роботи у захисті (Кяз), (у.о.) 1,46±0,08 0,72±0,08* 0,46±0,05*
Коефіцієнт надійності гри в обороні (Кно), (%) 30,77±1,34 36,29±1,55* 41,83±1,47*

Примітка: *р<0,05 – порівняно із показниками попередньої гри; #р<0,05 – порівняно із показниками надійності гри  
                         в обороні.
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При цьому показники якості роботи вказали на 
схильність до ефективного вирішення завдань ко-
мандної тактики як у нападі, так і захисті, оскільки 
коефіцієнт якості роботи був нижчим за 1. 

Стосовно результату зустрічі команди із суперни-
ками, то у першій грі команда потерпіла поразку, а у 
двох наступних іграх – перемогла.

Порівняльний аналіз даних контрольних та екс-
периментальних ігор вказав на неоднакову динаміку 
показників. Перш за все необхідно вказати на те, що 
якість роботи гандболісток, як показник схильності 
до певного виду тактики, істотно змінювалася у напа-
ді від першої до другої, та від другої до третьої зустрі-
чі як у контрольних, так і у експериментальних іграх 
(р<0,05).

Крива якості роботи гандболісток у період контр-

ольних ігор вказувала на те, що схильність гравців до 
індивідуальних дій у нападі поступово зростала. У 
той же час крива якості роботи у період експеримен-
тальних ігор характеризувала підвищення схильнос-
ті гравців до індивідуального нападу від першої до 
другої гри, але від другої до третьої гри – відбувалися 
стрімкі зрушення у бік командної тактики (рис. 1).

Динаміка якості роботи у захисті гандболісток від-
різнялася від динаміки нападу тим, що мала поступо-
вий характер змін від гри до гри як у контрольних, так 
і у експериментальних іграх. (рис. 2). 

Порівнюючи динаміку якості роботи гандболісток 
у захисті можна констатувати, що у ході експеримен-
тальних і контрольних ігор зростала схильність грав-
ців до командних тактичних дій, так як на третю гру 
показники зафіксовані на рівні нижче 1.

Рис. 1. Порівняння динаміки якості роботи у нападі:

1, 2, 3 – нумерація ігор; *р<0 ,05 – порівняно із попередньою грою.
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Рис. 2. Порівняння динаміки якості роботи у захисті:

1, 2, 3 – нумерація ігор; *р<0,05 – порівняно із попередньою грою.
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Значні розбіжності якості роботи, які спостеріга-

лися у нападі, характерні і для захисту, оскільки від 
гри до гри у контрольних та експериментальних іграх 
прослідковувалася висока вірогідність достовірних 
змін (р<0,05). Але, на відміну від нападу, у захисті ди-
наміка характеризувалася поступовістю зрушень у бік 
командної гри. 

Розглядаючи прирости показників якості роботи у 

нападі можна констатувати, що у досліджуваних іграх 
вони були вищими за 50%, однак, необхідно звернути 
увагу на перевагу зміни якості у контрольних іграх, 
порівняно із експериментальними, як від першої до 
другої, так і від другої до третьої гри (рис. 3).   

Натомість прирости показників якості роботи у за-
хисті від першої до другої та від другої до третьої гри 
досліджуваних груп кардинально різнилися. Якщо 
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Рис. 4. Прирости якості роботи у захисті:

Рис. 3. Прирости якості роботи у нападі:
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Рис. 5. Динаміка успішності змагальної діяльності:

1, 2, 3 – нумерація ігор; *р<0,05 – порівняно із попередньою грою.

між першою та другою грою вищими були прирости 
показників якості у ході експериментальних ігор, то 
від другої до третьої гри – впродовж контрольних ігор 
(рис. 4).  

Порівнюючи показники результативності гри у на-
паді гандболісток, можна вказати на те, що у ході експе-
риментальних ігор якісь гри поступово збільшувалася. 

Помітними також були тенденції до погіршення 
якості гри у нападі від першої до другої контрольної 
гри, але від другої до третьої – характерні тенденції 
зростання показників. Динаміка якості гри у захисті 
експериментальних ігор була позитивною з істотними 
зростаннями, а контрольних ігор навпаки – регресив-
ною (рис. 5).

Висновки.
1. Розроблена інтерактивна методика контро-

лю мобілізаційної готовності гандболісток 
«Handball skills» істотно підвищує можливості 
управління командою у плані уточнення ігрового 
амплуа гравців, формування стартового складу та 
проведення заміни відповідно до пріоритетів гри 
у нападі чи захисті, вибору тактики гри, залежно 
від характеру роботи спортсменок та оптимального 
використання гравців на відповідних лініях та у 
зонах майданчика.

2. Встановлено, що у контрольних іграх поступово зро-
стала схильність гандболісток до індивідуальних дій 
у нападі, адже коефіцієнт якості роботи підвищувався 
від 0,70±0,07 у.о. до 2,38±0,17 у.о. Для захисту харак-
терними були поступові зростання схильності гравців 
до командної тактики гри, оскільки коефіцієнт якості 
роботи знизився від 2,76±0,16 у.о. до 0,84±0,08 у.о. У 
експериментальних іграх спостерігалося поступове 
зростання схильності гравців до командних дій як 
у нападі, так і у захисті, де коефіцієнт якості робо-
ти перед третьою грою був на рівні 0,68±0,09 у.о. та 
0,46±0,05 у.о.

3. Не дивлячись на те, що результативність гри у 
нападі поступово від гри до гри істотно зроста-
ла як у контрольних, так і у експериментальних 
іграх, надійність гри в обороні у першому випадку 
суттєво знижувалася з 34,15±1,51% до 27,85±1,14%, 
а у другому – підвищувалася з 30,77±1,34% до 
41,83±1,47%, що підтвердило істотний вплив ураху-
вання схильності гравців до командних дій у захисті 
на показники успішності змагальної діяльності 
гандболісток.
Подальші дослідження передбачається провести у 

напрямі розробки інтегрального показника мобілізацій-
ної готовності гандболісток в залежності від амплуа.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Вивчення взаємозв’язку між причинами смерті спортсменів  
у молодому віці та спрямованістю їх тренувального процесу 

(із результатів ретроспективних спостережень автора)
Хорошуха М.Ф.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Представлено аналіз причин 
смерті спортсменів у віці до 
30 років та розподіл померлих 
в залежності від спрямованос-
ті їх тренувального процесу. 
Проаналізовано результати ре-
троспективних спостережень, 
здійснених нами протягом 
30 років (з 1981 по 2011р.р.). 
Висвітлено причини смерті 
спортсменів, що обумовлені 
специфічним впливом тре-
нувальних навантажень на 
організм. Встановлено, що 
найвищий рівень смертності 
спостерігається серед спортс-
менів видів спорту швидкісно-
силового характеру, а найниж-
чий – серед спортсменів видів 
спорту на витривалість.

Хорошуха М.Ф. Изучение взаимосвязи 
между причинами смерти спортсменов 
в молодом возрасте и направленностью 
их тренировочного процесса (с резуль-
татов ретроспективних наблюдений ав-
тора). Представлен анализ причин  смерти 
спортсменов в возрасте до 30 лет и рас-
пределение умерших в зависимости от на-
правленности их тренировочного процесса. 
Проанализированы результаты ретроспек-
тивных наблюдений совершенные нами на 
протяжении 30 лет (с 1981 по 2011г.г.). Вы-
светлены причины смерти спортсменов, об-
условленные специфическим воздействи-
ем тренировочных нагрузок на организм. 
Установлено, что наиболее высокий уро-
вень смертности наблюдается  среди спор-
тсменов видов спорта скоростно-силового 
характера, а наиболее низкий – среди спор-
тсменов видов спорта на выносливость.

Khoroshukha M.F. Studying the 
interconnection between young 
sportsmen’s deaths and their training 
process direction (due to the author’s 
retrospective observations). There is 
presented the analysis of the reasons 
causing young sportsmen’s death up to the 
age of 30 and the distribution of the deceased 
depending their training process direction. 
The have been analysed the results of the 
retrospective observations conducted  by 
us for 30 years (1981-2011). The reasons 
of young sportsmen’s deaths determined by 
a specific influence of the training loadings 
have been enlightened. There has been  
established the  fact that the highest death 
occurs  among the sportsmen engaged in the 
speеd-and-force sporting activities whereas 
the lowest one  occurs among the sportsmen 
engaged in the endurance sporting activities.

Ключові слова:
смерть у спорті, ретро-
спективні спостереження, 
спортсмени.

смерть в спорте, ретроспективные на-
блюдения, спортсмены.

death in the sport, retrospective observations, 
sportsmen.

Вступ.1

Найважливішою цінністю спорту  у системі 
суспільних  цінностей людини є: зміцнення здоров’я, 
виховання рухових якостей, виховання волі і характеру, 
досягнення високої працездатності, радість від 
спортивних перемог, визнання у соціумі, задоволення 
від спілкування у процесі участі у спортивній 
діяльності, а також відпочинок, розваги тощо [3].

Із усіх цінностей найголовнішою є здоров’я, як 
джерело повноцінного життя, щастя і радощів. Не 
випадково стародавньогрецький філософ Сократ (469 – 
399 до н.е.) так розмірковував над проблемою здоров’я: 
«Здоров’я – це ще не все, але Все – ніщо без здоров’я».

Особливо гостро ця проблема стосується спортс-
менів на етапі закінчення їх спортивної кар’єри. З 
цього приводу Візитей М.М. пише так: «Відчут-
тя загального, яке з більшою вірогідністю йому 
(спортсмену-авт.) не було знайоме в період активних 
занять спортом, зараз реальним орієнтиром в оцінці 
та підтримці оптимального стану в цілому для ньо-
го бути вже не може, оскільки різко змінилися умови 
його життя. Тому, якщо навіть колишній спортсмен 
й  продовжує в рамках дозвілля займатися тим видом 
спорту, в якому він вчора утверджував себе як про-
фесіонал, фактична ситуація цих занять(перш за все 
її смислові моменти, а також і це неминуче – об’єми 
та інтенсивність фізичних і психічних навантажень) 
зараз істотно інші. Перед спортсменом стоїть задача  
придбання нового відчуття норми (фактично нового 
відчуття тіла). Завдання це надзвичайно складне і, 
як показує життя, у спортсмена далеко не завжди ви-
стачає наполегливості, здібностей та знань для того, 
щоб його успішно вирішити»[2, с. 239].

© Хорошуха М.Ф., 2012

Відзначимо, що завдання (про яке писав автор) ще 
більш ускладнюється тим, що спорт високих досягнень 
має двоїсту природу: з одного боку, має місце діалек-
тична єдність, з іншого, – протистояння гуманістичної 
та дегуманістичної  орієнтації розвитку [6]. «Спорт – 
це засіб, за допомогою якого можна викликати як най-
більш шляхетні, так і найбільш низькі пристрасті… і 
який рівною мірою може служити як зміцненню миру, 
так і підготовці до війни» [цит. 3, с. 28] – так висвітлює 
свою думку з цього приводу засновник сучасних олім-
пійських ігор П’єр де Кубертен. Якщо висвітлене пере-
фразувати так: замість слова « мир » вставити слово « 
здоров’я », тоді можна отримати наступне: « Спорт – це 
засіб, який в рівній мірі може служити як зміцненню 
здоров’я, так і погіршенню його, а інколи навіть нести 
загрозу(«війну») життю спортсменів».

Особливо гострою в теперішній час в Україні і за-
рубіжних країнах стоїть проблема тривалості життя 
спортсменів і особливо їх раптової смерті [16, 10, 13, 
17, 7, 1]. Це пов’язано з тим, що раптовий ухід із жит-
тя молодих і фізично активних осіб не тільки сприй-
мається трагічно рідними і близькими померлого, але 
й передбачає правову та карну відповідальність [ , с. 
397-402].

Відзначимо також, що публікацій на дану тему у 
спортивній науці колишнього Радянського Союзу, для 
якого: «…у галузі фізичної культури і спорту збере-
жено антигуманний філософський підхід радянської 
епохи – Людина для системи, а не система для людини 
» [11, с. 51], майже не було. На сьогодення ми маємо 
невеликий робочий матеріал з даної тематики.

Так, за даними Національного центру досліджень 
катастроф в спорті (м. Москва, Росія), від раптової 
смерті щорічно гине одна дитина або підліток на 250 
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тисяч юних спортсменів і, відповідно, одна дорос-
ла людина (спортсмен) на 30 тисяч [10]. Дещо менш 
втішними є результати досліджень інших авторів 
[15], які наводять такі дані: раптова смерть серед мо-
лодих спортсменів становить 2,3 особи на 100 тисяч 
спортсменів на рік; від захворювань серцево-судинної 
системи,відповідно, – 2,1 особи на 100 тисяч атлетів 
за такий же період. На превеликий жаль покищо зали-
шається не вивченою проблема причин смертності та 
розподілу випадків летальності серед молодих спортс-
менів, що спеціалізуються в різних видах спорту.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати дані ретроспектив-

них спостережень за юними спортсменами, які про-
довжували займатися спортом та тими, що закінчили 
спортивну кар’єру з питань причин їх раптової смерті 
у віці до 30 років.

Методи та організація дослідження. Методоло-
гічною основою досліджень є аналіз наукової літе-
ратури з проблем вивчення впливу занять фізичною 
культурою і спортом на тривалість життя і, зокрема, 
причин раптової смерті спортсменів, а також власні 
ретроспективні спостереження, що ґрунтуються на 
достовірності поданих автором статті даних.

Дослідження проводилися на базі Броварського ви-
щого училища фізичної культури (БВУФ ) (раніше Бро-
варської школи-інтернату спортивного профілю та Бро-
варського училища олімпійського резерву) протягом 30 
років (з 1981 по 2011 рр.). Під нашим спостереженням 
перебували юні спортсмени (хлопці і дівчата) на період 
навчання у даному закладі та протягом перших 10-13 
років (до виповнення 30 років) після закінчення учили-
ща. Усі обстежувані, згідно класифікації видів спорту 
за А. Г. Дембо (1980), були розподілені на дві групи:

 група А – види спорту швидкісно-силового харак-
теру: легка атлетика (біг 100 і 200м, стрибки, штов-
хання ядра і метання диска), бокс, вільна боротьба;

група Б – види спорту на витривалість: легка атле-
тика (біг 800, 1500, 3000 і 5000м, спортивна ходьба), 
плавання, лижний спорт, академічне веслування.

Результати дослідження.
Із літературних джерел знаходимо офіційне визна-

чення поняття «раптова смерть у спорті». За даними 
одних дослідників, раптова смерть спортсмена – це 
смерть, яка настала протягом 1 години з моменту по-
яви гострих симптомів, що збігаються зі спортивною 
діяльністю (безпосередньо перед стартом, під час зма-
гання, одразу після фінішу) за відсутності зовнішніх 
причин, які самі по собі могли бути причиною смерті 
[18, 19], інших – «раптова смерть у спорті – це смерть, 
яка настала безпосередньо під час навантажень, а 
також протягом 1-24 годин з моменту появи перших 
симптомів, що заставили спортсмена змінити чи зупи-
нити свою діяльність.» [9, с. 375].

Перш ніж зробити узагальнюючі висновки з ре-
зультатів наших досліджень, коротко прокоментуємо 
окремі випадки смерті  спортсменів та наведемо роз-
поділ померлих в залежності від спрямованості їх тре-
нувального процесу (табл.).

Випадок перший. Трагічна смерть Ц-ної Т. в ДТП 
(дорожньо-транспортній пригоді) наступила пізно 
ввечері в наслідок перевищення швидкості легкового 
автомобіля, в якому знаходилась потерпіла. Остання 
повинна була вчасно (до «відбою» – 22-ї години) по-
трапити в розташування гуртожитку названого учили-
ща. Будь вона на вечірній самопідготовці, як цього по-
требує розпорядок дня, нічого цього б не трапилося.

Випадок другий. Функціональна недостатність пе-
чінки (можливий цироз), що стала причиною смерті 
легкоатлета Щ-ки В., за неофіційними даними могла 
розвитися в наслідок використання ним анаболічних 
стероїдів – фармацевтичних препаратів, що відно-
сяться до допінгів, використання яких заборонено в 
спорті. Як відомо, однією із побічних дій від вживан-
ня «анаболіків» є ушкодження печінки.

Випадок третій. Раптова смерть 16-річного спортс-
мена із м. Чернівці на змаганнях на Кубок України з 
боксу серед молодих юнаків, які відбулися в кінці 80-х 
років в спорткомплексі БВУФК, відноситься до розряду 
неймовірних випадків з практики спортивної медици-
ни. Менш ніж за 30с до закінчення останнього раунду, 
боксер пропускає сильний удар в голову, який, як стане 
відомо пізніше, стане фатальним у його житті.

Перебуваючи у «стоячому нокауті» (авт.) спортсмен 
продовжував вести бій до останнього… . Прозвучав 
гонг. Боксер продовжував стояти в рингу в очікуванні 
результатів судійства. Перемога (за очками) дістала-
ся його супернику із м. Харкова. Після цього, він уже 
без сторонньої допомоги не зміг вийти із рингу – по-
чав «битися у судомах», свідомість була втрачена. Уже 
через 5-7 хвилин машиною швидкої допомоги був до-
ставлений до реанімаційного відділення Броварської 
ЦРЛ. Лікарі – реаніматологи  та нейрохірурги протягом 
11 діб боролися за життя  підлітка, але були безсиль-
ні. Спортсмена не стало. Згідно попереднього діагнозу, 
смерть сталась через крововилив у головний мозок.  

Випадок четвертий. Однією з причин хвороби 
Бехтєрєва, яка «забрала життя» боксера Ш-ка В. були 
часті травмування хребта і, як наслідок, – ушкодження 
міжхребцевих суглобів запального характеру з наступ-
ним розвитком окостеніння хребта. Вертебральний 
біль невиясненої етиології почав турбувати  спортсме-
на ще в підлітковому віці. Часто звертався до лікарів. 
Проводилося консервативне лікування. Точного діа-
гнозу не було встановлено. Враховуючи те, що біль не 
лише не ущухав, а з часом ще більше посилювався, лі-
карі заборонили тренуватися. Незважаючи на заборо-
ну , спортсмен самостійно продовжував тренуватися. 
Хвороба прогресувала. Остаточний діагноз було вста-
новлено, але запізно. Хвороба прийняла незворотний 
процес. Помер у 27-річному віці із-за ускладнень цієї 
хвороби – захворювань внутрішніх органів.

Смерть спортсменів від алкоголізму і наркоманії, так 
само як і смерть індивідів інших груп населення, мають 
свої соціальні, психологічні та медичні причини [12], 
а тому вищевисвітлене, як нам думається, не потребує 
будь-яких коментарів. Відзначимо лише те, що за дани-
ми наших спостережень питома вага летальних випадків, 
причиною яких є алкоголізм та наркоманія склала 42,9% 
(троє осіб) від загального числа всіх випадків смерті.
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Таблиця
Розподіл спортсменів, що померли у віці до 30 років в залежності від спрямованості  

їх тренувального процесу (за даними ретроспективних досліджень, що проводилися з 1981 по 2011рр.)

№
п/п

Померлі
спорт-
смени

Спортивна
квалі-

фікація

Види спорту Види смерті
Причина

смерті
швидкісно-

силового 
характеру
(група А)

на витри-
валість

(група Б)
рап-
това

поза 
спортивною
діяльністю

1. Ц-на Т.        І Р. л/атлетика - +         ДТП
2. С-ло В.       МС бокс - +    наркоманія
3. М-ка Т.        І Р. л/атлетика - +    наркоманія

4. Щ-ка В.      КМС л/атлетика - +
функціональна
недостатність

печінки

5. Ш-к В.        І Р. бокс - +     хвороба
    Бехтєрєва 

6. Б-н С.       МС - лижні гонки +    алкоголізм

7.
Спортсмен,

прізвище 
якого не 
вказуємо

- бокс - +
розрив судин

головного моз-
ку, крововилив

PS.
Використання наркотичних засобів, які відносяться 

до допінгів – явище непоодиноке у спорті високих 
досягнень. Непоодиноким є також нарко – та 
алкозалежність спортсменів після закінчення  ними 
спортивної кар’єри. Так,за неофіційними даними (зі слів 
сторонніх осіб) троє випускників БВУФК – спортсменів 
видів єдиноборств (група А) (МСМК Х-в Р., МС  Н-в 
В., МС Р-в О.) знаходилися на примусовому лікуванні 
у спеціалізованих реабілітаційних закладах з приводу 
хронічної нарко- та алкозалежності. Про теперішній 
стан їх здоров’я автору статті нічого не відомо.

Порівняльний аналіз питомої ваги померлих 
спортсменів, що спеціалізувалися у різних видах 
спорту (рис.) показує, що найвищий рівень смертнос-
ті (раптова смерть та смерть поза спортивною діяль-
ністю) спостерігається у представників видів спорту, 
тренувальний процес яких переважно спрямований 
на розвиток швидкісно-силових якостей (85,7% ви-
падків), відповідно, найнижчий – у видів спорту на 
витривалість (14,3%).

Висновки.
Проведені ретроспективні спостереження, що 

стосуються аналізу випадків смерті серед спортсме-

нів у віці до 30 років, які були випускниками БВУФК 
чи раптово померли на змаганнях, що відбувалися у 
спорткомплексі названого училища, дають підстави 
констатувати, що найвищий рівень смертності спо-
стерігається серед спортсменів тих видів спорту, які 
переважно розвивають швидкісно-силові якості, від-
повідно, найнижчий – серед спортсменів видів спорту 
на витривалість.

До причин раптової смерті та летальних випадків 
поза спортивною діяльністю, що обумовлені специ-
фічним впливом тренувальних навантажень на орга-
нізм ми відносимо наступні:
1. Особливості локомоцій, що пов’язані зі специфічною 

для конкретного виду спорту руховою позою (на-
приклад, «танець боксера»), що інколи (із-за умови 
невиконання  спортсменом лікарських рекомендацій 
з приводу відновлення тренувань після травм чи 
захворювань) може бути однією із причин верте-
брального болю, обумовленого як дистрофічними  
змінами у хребті, так і змінами загального характе-
ру у міжхребцевих суглобах, тобто розвитку хворо-
би Бехтєрєва [4].

2. Зловживання фармацевтичними засобами, в 
тому числі й використання заборонених у спорті 

Рис. Питома вага спортсменів, що померли у віці до 30 років в залежності  
від спрямованості їх тренувального процесу (в %)
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препаратів, що відносяться до допінгів, як напри-
клад, анаболічних стероїдів, з метою штучного 
підвищення фізичної працездатності.

3. Високий вміст у крові спортсменів швидкісно-
силових видів спорту чоловічого статевого гор-
мону тестостерону [8], який сприяє формуванню 
заниженої здатності осіб «переносити» фрустрацію 
(під цим терміном розуміють все, що перешкоджає 
досягненню людиною своєї мети) і як один із мож-
ливих виходів із цього, формування  у таких осіб 
агресивної поведінки, а також можливість розвит-

ку у них наркотичної та алкогольної залежності 
(Оlwens, 1988) [цит. 5, с. 233].

4. Спортивна злість, азарт, темперамент, які нерідко 
переходять в агресивну, що суперечить усім канонам 
спортивної етики поведінку, як можна дізнатися 
із попередніх наших досліджень [14], у більшості 
випадків реєструються серед спортсменів видів 
спорту швидкісно-силового характеру і, зокрема, 
видів єдиноборств.
Подальші дослідження передбачається провести у на-

прямку вивчення інших проблем раптової смерті у спорті.
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Стан та особливості мотивації студентів  
до рухової активності оздоровчого спрямування  

на сучасному етапі реалізації фізичного виховання у ВНЗ
Юрчишин Ю.В.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Вивчено ефективність чинно-
го змісту фізичного виховання у 
формуванні мотивації студентів 
до рухової активності оздоровчого 
спрямування. У анкетному опиту-
ванні взяли участь 300 студентів 
першого року навчання, основу 
анкети склали питання методики 
SMS, що передбачає визначення 
рівня мотивації студента до занять 
фізичними вправами. Встановлено 
недостатню ефективність чинного 
змісту у вирішенні означеного 
завдання: у більшості студентів 
актуальна мотивація до такої 
активності є низькою, оскільки 
її вияв відбувається, переважно 
в ході обов’язкових занять, а 
обсяг у позаавдиторний час 
значно менший від необхідного 
мінімуму;  сформована мотивація 
відзначається пріоритетом 
різних цілей, але не пов’язаних з 
руховою активністю оздоровчого 
спрямування.

Юрчишин Ю.В. Состояние и особенности 
мотивации студентов к двигательной ак-
тивности оздоровительного направления 
на современном этапе реализации физиче-
ского воспитания в вузе. Изучена эффектив-
ность действующего содержания физического 
воспитания в формировании мотивации сту-
дентов к двигательной активности оздорови-
тельного направления. В анкетном опросе 
приняли участие 300 студентов первого года 
обучения, основу анкеты составили вопросы 
методики SMS, предусматривающие опреде-
ление уровня мотивации студента к занятиям 
физическими упражнениями. Установлено не-
достаточную эффективность действующего 
содержания в решении обозначенного зада-
ния: у большинства студентов актуальная мо-
тивация к такой активности является низкой, 
поскольку ее проявление происходит, преиму-
щественно во время обязательных занятий, а 
ее объем во внеаудиторное время значитель-
но меньше необходимого минимума; сформи-
рована мотивация отмечается приоритетом 
разных целей, но не связанных с двигательной 
активностью оздоровительного направления.

Yurchyshyn Y.V. Conditions and 
features of students’ motivation 
to physical activity of wellness 
orientation at the present stage of 
realization physical education in 
high schools. The efficiency of the 
valid content of physical education in 
shaping students’ motivation for physical 
activity wellness direction is studied. 
In the questionnaire 300 students 
participated of the first year, the basis 
of questionnaires amounted questions 
of SMS technique, which involves 
determining the level of student’s 
motivation to training exercises. 
Established the lack of effectiveness 
of valid content in solving the set task: 
majority of students actual motivation 
for such activity is low, as its expression 
occurs mainly during the mandatory 
classes, and its volume in off-hour time 
much less than the required minimum; 
formed motivation observed different 
priority purposes, but not related with 
physical activity of wellness orientation.

Ключові слова:
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Вступ.1

Основне завдання вищої школи на сучасному 
етапі –– якісна підготовка конкурентоспроможного на 
ринку праці фахівця. Збільшення наукової інформації, 
поява нових підходів до трактування явищ і понять, 
недостатня комплексна загальноосвітня підготовка 
студентів та завдання, які стоять перед вищою школою 
виявляють певні суперечності між традиційними 
формами організації навчально-виховного процесу 
та вимогами до професійної підготовки. Таким 
чином, формування мотивації до рухової активності 
оздоровчого спрямування виступає як соціально-
педагогічна проблема вищих навчальних закладів, 
у зв’язку з чим зростає необхідність обґрунтування 
професійно-прикладних основ формування загалом 
здорового способу життя, враховуючи їх у навчально-
виховному процесі як основних дидактичних 
факторів, котрі впливають на якість фундаментальної 
та професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

У вищих навчальних закладах (ВНЗ) 
систематичність рухової активності студентів 
забезпечується обов’язковими заняттями з фізичного 
виховання, що згідно відповідних нормативних 
актів [4] відбуваються двічі на тиждень. Проте така 
кількість занять навіть при оптимальних параметрах 
не дозволяє досягати необхідного оздоровчого ефекту, 
а значить зумовлює потребу в додатковій руховій 
активності у позаавдиторний час (Безверхня Г.В., 
2004; Завидівська Н.Н., 2009; Кириченко Т.Г., 1998; 
© Юрчишин Ю.В., 2012

Пильненький В.В., 2005; Хрипко Л.В., 2003). Зважа-
ючи на пріоритет виконання домашніх завдань, інших 
різноманітних інтересів, що не пов’язані з руховою 
активністю оздоровчого спрямування [1; 3], (Браун 
Т.П., 2007; Герасімова Н.Є., 2004), реальність  систе-
матичної реалізації останньої визначається виключно 
відповідною мотивацією студента.

Останні дані [5], (Павлюк Н.Б., 2006) засвідчують 
низький рівень такої мотивації у переважної більшос-
ті студентів різних за спеціалізацією ВНЗ, а значить 
необхідність пошуку шляхів розв’язання проблеми. 
У психології визначальними для такого пошуку є по-
ложення теорії самовизначення (Kilpatrick, М., 2002; 
Ntoumanis, N., 2011; Sun, H. 2007), у педагогіці –– 
концепції освіти в галузі фізичного виховання (Mowl-
ing, C.M., 2004; Yli-Piipari, S., 2009). Водночас в обох 
випадках основою інтенсифікації необхідних мотивів 
учнів, студентів та створення адекватних ситуативних 
чинників виступають знання й уміння, пов’язані із 
руховою активністю оздоровчого спрямування.

Робота виконується відповідно до теми 1.3.1. 
«Управлінські та педагогічні засади гуманізації 
масового спорту в Україні» Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 роки (№ державної реєстрації 
0107U000496).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета –– визначити стан, структуру та особливості 

мотивації студентів до рухової активності оздоровчо-
го спрямування під час реалізації фізичного вихован-
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ня у вищому навчальному закладі.

Методи та організація дослідження. Під час дослі-
дження використовували такі методи: загальнонаукові 
–– аналіз, порівняння, узагальнення; соціологічні –– 
анкетне опитування, бесіда; математико-статистичні.  
Вивчали стан, структуру та особливості мотивації 
студентів до рухової активності оздоровчого спряму-
вання при використанні чинного змісту фізичного ви-
ховання у 150 дівчат і 150 хлопців, які навчались на 
різних (за винятком фізичного виховання) факульте-
тах Прикарпатського національного університету ім. 
В. Стефаника, Кам’янець-Подільського національно-
го університету ім. І. Огієнка, Тернопільського наці-
онального педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
за розробленими нами анкетами. 

Результати дослідження.
Сформованість мотивації індивіда до певного виду 

діяльності визначається його активністю в реалізації 
цієї діяльності [2]. У зв’язку із цим вивчили стан реа-
лізації студентами ВНЗ першого року навчання рухо-
вої активності оздоровчого спрямування у позаавди-
торний час. 

Використовуючи анкетне опитування встановили, 
що означена рухова активність присутня у позаавди-
торній діяльності 92 % дівчат та 94,7 % хлопців. При 
цьому 7,3 % дівчат та 11,3 % хлопців реалізують її у 
формі  занять в секціях з видів спорту, відповідно 84,7 
% і 83,4 % –– самостійних занять фізичними вправа-
ми (табл. 1). 

Водночас частота реалізації такої рухової актив-
ності різна: щоденно –– присутня у режимі дня тільки 

4,7 % дівчат та 10 % хлопців; три-п’ять разів на тиж-
день –– відповідно у 7,3 % і 11,3 %; двічі на тиждень 
–– у  57,3 % і 58,7 %; фрагментарно і безсистемно –– у 
22,7 % і 14,7 %; взагалі відсутня –– у 8 % дівчат та 5,3 
% хлопців.

Зважаючи, що позитивний ефект використання 
рухової активності оздоровчого спрямування визна-
чається, крім частоти занять, також обсягом фізичних 
навантажень кожного з них (Іващенко Л.Я., 2008), ви-
значили їхню тривалість. Так у 7,3 % дівчат вона скла-
дає 60–120 хв, у 48,7 % –– 30–60,  12 % –– 20–30,

10 % –– 10–20, 14 % –– у межах 10 хв. Хлопці від-
значалися дуже подібним результатом, але із такими 
особливостями: тривалість окремого заняття у межах 
60–120 хв притаманна 11,3 % опитаних, 30–60 хв –– 
52,7 %, 20–30 хв –– 14 %, 10–20 хв –– 11,3 % , до 10 
хв –– 5,3 %.

Детальніший аналіз одержаних даних, а саме із по-
зиції варіантів відповідей на детекторні питання ви-
явив, що у позаавдиторний час реально займаються 
фізичними вправами 12 % дівчат та 21,3 % хлопців, 
тоді як 57,3 % і 58,7 % відповідно –– тільки під час 
занять, що визначені розкладом.

Ураховуючи, що означений вид активності у 22,7 % 
дівчат і 14,7 % хлопців є фрагментарним, а мінімаль-
но необхідними для досягнення оздоровчого ефекту 
є 3–4 заняття на тиждень тривалістю по 30–45 хв [8], 
(Іващенко Л.Я., 2008; Приступа Є.Н., 2010), можна 
зробити декілька висновків. По-перше, рухова актив-
ність оздоровчого спрямування, яку у позаавдиторний 
час реалізує 88 % дівчат та 78,7 % хлопців, не сприяє 

Таблиця 1
Стан реалізації та параметри рухової активності оздоровчого спрямування  

студентів ВНЗ першого року навчання 

Показник
(за даними анкетування )

Варіант 
Відповіді Ст

ат
ь

Кількість
(хл –– n=150,
д –– n=150)

у абс.
виразі у %

Чи присутня у Вашій 
позаавдиторній  діяльності рухова 
активність оздоровчого  спрямування:

– так д 138 92,0
хл 142 94,7

– ні д 12 8,0
хл 8 5,3

Періодичність Вашої рухової 
активності оздоровчого спрямування:

двічі на тиждень д 86 57,3
хл 88 58,7

3–5 разів на тиждень д 11 7,3
хл 17 11,3

Щоденно д 7 4,7
хл 15 10,0

не займаюсь д 12 8,0
хл 8 5,3

фрагментарно безсистемно д 34 22,7
хл 22 14,7

Яка тривалість Ваших занять із 
оздоровчим спрямуванням:

до 10 хв д 21 14,0
хл 8 5,3

10–20 хв д 15 10,0
хл 17 11,3

20–30 хв д 18 12,0
хл 21 14,0

30–60 хв д 73 48,7
хл 79 52,7

1–2 години д 11 7,3
хл 17 11,3

У яких формах реалізується Ваша 
рухова активність оздоровчого 
спрямування у позаурочний час:

Самостійно д 127 84,7
хл 125 83,3

у складі групи (секції) д 11 7,3
хл 17 11,3

не займаюсь д 12 8,0
хл 8 5,3

П р и м і т к а. Позначено тут і далі: «д» –– дівчата, «хл» –– хлопці.
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Таблиця 2
Спонукальні причини, що визначають мотивацію студентів ВНЗ першого року навчання до реалізації у поза-

авдиторний час рухової активності оздоровчого спрямування

Показник
(за даними анкетування) Ст

ат
ь

дуже сильно сильно помірно частково Ніяк

у абс.
виразі у % у абс

виразі у % у абс.
виразі у % у абс.

виразі у % у абс.
виразі у %

Виконати вимоги 
навчальної програми

д 14 9,3 22 14,7 27 18,0 39 26,0 48 32,0

хл 9 6,0 27 18,0 23 15,3 34 22,7 57 38,0

Бажання бути фізично 
здоровим

д 2 1,3 8 5,3 16 10,7 24 16,0 100 66,7

хл 5 3,3 7 4,7 21 14,0 28 18,7 89 59,3

Наявні знання та навич-
ки пов’язані з руховою 
активністю

д - - 1 0,7 3 2,0 11 7,3 135 90,0

хл - - - - 4 2,7 14 9,3 132 88,0

Бажання бути привабли-
вим

д 24 16,0 31 20,7 38 25,3 32 21,3 25 16,7

хл 11 7,3 17 11,3 29 19,3 49 32,7 44 29,3

Бажання одержати задо-
волення

д 4 2,7 17 11,3 25 16,7 37 24,7 67 44,7

хл 9 6,0 19 12,7 32 21,3 38 25,3 52 34,7

Вплив засобів масової 
інформації

д 21 14,0 20 13,3 22 14,7 36 24,0 51 34,0

хл 24 16,0 26 17,3 29 19,3 34 22,7 37 24,7

Бажання бути сильнішим
д 12 8,0 19 12,7 28 18,7 21 14,0 70 46,7

хл 32 21,3 24 16,0 29 19,3 47 31,3 18 12,0

Приклад відомої людини
д 14 9,3 16 10,7 17 11,3 21 14,0 82 54,7

хл 21 14,0 19 12,7 24 16,0 29 19,3 57 38,0

Інтерес до занять 
фізичними вправами

д - - - - 19 12,7 44 29,3 87 58,0

хл - - - - 30 20,0 58 38,7 62 41,3

Одержати високу оцінку 
з фізичного виховання

д 27 18,0 19 12,7 29 19,3 29 19,3 46 30,7

хл 32 21,3 25 16,7 39 26,0 34 22,7 20 13,3

Відпочити від розумової 
діяльності

д - - - - 23 15,3 39 26,0 88 58,7

хл - - - - 19 12,7 31 20,7 100 66,7

Можливість спілкування 
із іншими студентами

д 11 7,3 14 9,3 32 21,3 29 19,3 64 42,7

хл 15 10,0 9 6,0 27 18,0 34 22,7 65 43,3

досягненню поставленої мети, оскільки її параметри 
нижчі від необхідного мінімуму, що підтверджують 
також дані інших дослідників [5; 7], (Пильненький В. 
В., 2004; Савчук С. А., 2002). По-друге, стан такої ак-
тивності у більшості студентів детермінований тільки 
обов’язковими заняттями, що свідчить про їхню низь-
ку вмотивованість до реалізації рухової активності 
оздоровчого спрямування у позаавдиторний час.

Актуальну мотивацію до діяльності формують 
комплекс мотивів і ситуативні чинники, утворюючи її 
процесуальний та результативний компоненти [2; 6]. 

У зв’язку із цим, для кращого розуміння виявленого 
стану реалізації студентами у позаавдиторний час ру-
хової активності оздоровчого спрямування, вивчили 
структуру й особливості їхньої актуальної мотивації 
до означеного виду активності. 

Відповіді на питання анкети засвідчили, що в 
мотивації дівчат до рухової активності оздоровчого 
спрямування домінує результативний компонент, а 
структуру визначає ієрархія комплексу мотивів. Так у 
36,7 % опитаних найбільш значущим (оцінка «дуже 
сильно» і «сильно») є мотив самоствердження, спону-
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кальна причина якого полягає у бажанні бути прива-
бливою для інших (табл. 2). У 30,7 % найбільш значу-
щим є мотив уникнення невдачі (спонукальна причина 
–– одержати високу оцінку з фізичного виховання), у 
27,3 % –– мотив саморозвитку (ураховувати інформа-
цію засобів масової інформації), 24 % –– мотив до-
сягнення (виконати вимоги навчальної програми з 
фізичного виховання), 20 % –– мотив ідентифікації 
(наслідувати приклад відомої особи), 16,6 % –– мотив 
афіліації (спілкування із іншими студентами). 

Водночас лише у 6,6 % дівчат домінував мотив 
досягнення, спонукальна причина якого пов’язана із 
необхідністю покращити своє здоров’я, тоді як 66,7 % 
взагалі не розглядали цю причину як таку, що може 
спонукати їх до реалізації рухової активності оздоров-
чого спрямування. 

Що стосується процесуального компоненту моти-
вації дівчат до рухової активності оздоровчого спря-
мування, то визначальним тут було одержання задово-
лення від занять фізичними вправами, що домінувало 
у мотивації тільки 14 % опитаних. 

Інші спонукальні причини, а саме визначені нами у 
контексті завдань оздоровчого змісту (відпочинок від 
розумової діяльності), мотиву досягнення (сприяння  
ефективному виконанню різних видів діяльності у по-
всякденному житті) та можливі варіанти респонден-
тів, жодною дівчиною не розглядались як спонукальні 
причини до реалізації рухової активності оздоровчого 
спрямування в позаавдиторний час.

У хлопців результат загалом був подібний до вияв-
леного у дівчат, але відзначався певними особливостя-
ми. Так у найбільшої кількості опитаних (38 %) домі-
нував мотив уникнення невдачі (спонукальна причина 
–– одержати високу оцінку з фізичного виховання), у 
37,3 % –– мотив саморозвитку (стати сильнішим). Для 
меншої кількості хлопців (27,3 %) визначальною у мо-
тивації до рухової активності оздоровчого спрямуван-
ня є інша спонукальна причина мотиву саморозвитку, 
а саме врахування даних засобів масової інформації 

(табл. 2). У 26,7 % респондентів найбільш значущим 
є мотив ідентифікації (наслідувати приклад відомої 
особи), у 24 % –– мотив досягнення (виконати вимоги 
навчальної програми з фізичного виховання), 18,7 % 
–– мотив самоствердження (бути привабливим для ін-
ших), 16 % –– мотив афіліації (спілкування із іншими 
студентами). 

Водночас лише у 9 % хлопців домінував мотив 
досягнення, спонукальна причина якого пов’язана із 
необхідністю покращити своє здоров’я, тоді як 59,3 % 
взагалі не розглядали цю причину як таку, що може 
спонукати їх до реалізації рухової активності оздоров-
чого спрямування. 

Що стосується процесуального компоненту моти-
вації хлопців до рухової активності оздоровчого спря-
мування, а саме одержання задоволення від занять 
фізичними вправами, то він визначав таку мотивацію 
тільки у 18,7 % опитаних. 

Інші можливі варіанти респондентів та визначе-
ні нами спонукальні причини (відпочинок від розу-
мової діяльності, ефективне виконання різних видів 
діяльності у повсякденному житті) в структурі мо-
тивації хлопців до рухової активності оздоровчого 
спрямування не були представлені. Іншими словами, 
жоден хлопець не розглядав ці причини як такі, що 
можуть спонукати до означеного виду активності у 
повсякденні.

Отже на початковому етапі навчання у мотива-
ції студентів ВНЗ до рухової активності оздоровчого 
спрямування переважає результативний компонент, а 
структура у дівчат і хлопців частково відрізняються. 
Водночас незадовільний стан реалізації такої актив-
ності, що притаманний переважній більшості студен-
тів, зумовлений низьким рівнем відповідної вмотиво-
ваності (взагалі відсутня у 66,7 % дівчат і 59,3 %) та 
неспроможністю визначити  важливі для теперішньої 
і майбутньої життєдіяльності цілі: покращення і під-
тримання на високому рівні стану здоров’я (в тому 
числі відпочинок після розумової діяльності), сприян-

Таблиця 3
Причини, що утруднюють реалізацію студентами ВНЗ першого року навчання рухової активності  

оздоровчого спрямування в позаавдиторний час

Причина Стать
Ступінь впливу (хл –– n=150, д –– n=150)

дуже сильно сильно помірно частково ніяк не позначається
Завантаженість навчальною 
діяльністю

д 11,3 14,7 19,3 20,7 34,0
хл 12,0 16,7 16,7 26,0 28,7

Зайнятість суспільною 
роботою

д - 3,3 4,0 9,3 83,3
хл - 1,3 2,0 6,7 90,0

Зайнятість особистими 
справами

д 16,0 21,3 20,0 27,3 15,3
хл 12,7 19,3 24,7 23,3 20,0

Зайнятість сімейними 
справами

д 4,0 8,1 9,3 17,3 61,3
хл 1,3 5,3 6,1 9,3 78,0

Відсутність бажання д 32,7 22,7 18,0 10,0 16,6
хл 34,7 25,3 16,0 12,0 12,0

Відсутність секції з улю-
бленого виду спорту

д 5,3 7,3 12,7 13,3 67,3
хл 8,0 10,0 9,3 12,7 60,0

Відсутність коштів для 
оплати занять у секції 

д - 4,7 6,0 8,7 80,7
хл 1,3 7,3 9,3 8,0 74,0
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ня високоефективному виконанню професійної і по-
бутових видів діяльності. 

Виходячи із зазначеного важливим для покращен-
ня наявної ситуації є знання й усунення причин, що 
утруднюють студентам можливість здійснювати у 
позаавдиторний час рухову активність оздоровчого 
спрямування. Одержана у зв’язку із цим інформація 
свідчила, що домінуючою причиною у 32,7 % дівчат 
і 34,7 % хлопців є відсутність відповідного бажання, 
відповідно у 16 % і 12,7 % –– пріоритет певної кіль-
кості особистих справ, 11,3 % і 12 % –– завантаже-
ність навчальними завданнями, 5,3 % і 8 % –– відсут-
ність секції із улюбленого виду спорту (табл. 3).

Узагальнюючи різний ступінь впливу виокремлених 
причин на можливість студентів здійснювати у позаав-
диторний час рухову активність оздоровчого спряму-
вання можна зробити висновок, що відсутність відпо-
відного  бажання  є  визначальною для 83,4 % дівчат 
та 88 % хлопців, пріоритет певної кількості особистих 
справ –– відповідно для 64,7 % і 80 %, завантаженість 
навчальними завданнями –– 66 % і 71,3 %, відсутність 
секції із улюбленого виду спорту –– 38,7 % і 40 %. 

Таким чином відсутність бажання і пріоритет осо-
бистих справ, не пов’язаних з навчанням, є основними 
причинами відсутності у переважної більшості сту-

дентів ВНЗ першого року навчання вмотивованості 
здійснювати у позаавдиторний час рухову діяльність 
оздоровчого спрямування, а результатом цього –– не-
задовільний стан такої активності на практиці.

Висновки.
1. У більшості студентів ВНЗ першого року навчан-

ня актуальна мотивація до рухової активності оздоров-
чого спрямування є низькою, оскільки вияв останньої 
відбувається, переважно під час обов’язкових занять, 
а її обсяг у позаавдиторний час значно менший від 
необхідного мінімуму.   

2. У сформованій мотивації домінує результатив-
ний компонент, структура у дівчат і хлопців певною 
мірою відрізняється, а незадовільний  стан значною 
мірою зумовлений невизначеністю важливих для те-
перішньої і майбутньої життєдіяльності цілей (пере-
дусім з покращення і підтримання на високому рівні 
здоров’я, високоефективне виконання професійної і 
побутових видів діяльності), оскільки саме цілеутво-
рення є визначальним у результативному компоненті 
мотивації. У зв’язку із цим має місце відсутність ба-
жання здійснювати у позаавдиторний час рухову ак-
тивність оздоровчого спрямування та пріоритет дру-
горядних цілей, –– особистих справ, не пов’язаних з 
розвитком і вдосконаленням.
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Analiza wielkości obciążeń fizycznych  

w podokresie przygotowania specjalnego w goalballu
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Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Annotation:
Bolach Eugeniusz, Bolach 
Bartosz, Migasiewicz Juliusz, 
Paliga Zdzislaw, Prystupa Tetyana, 
Marciniszyn Elzbieta. The analysis 
of sizes of physical loads at the 
period of special training in goalball. 
The aim of study is to analyze the 
size of the physical loads used in 
practice in the subperiod microcycles 
of special preparation of visually 
impaired goalbal athletes. The study 
was performed at the beginning of the 
introductory microcycle and at the end 
of the subperiod shock microcycle of 
special preparation. This analysis 
concerned the comparison of mean 
values of heart rate obtained by the 
players in the test and training units 
of the slope (gradient) of the curve 
of the changes in heart rate in each 
of the separate parts of training. The 
study was conducted using the Polar 
S-810i sporttester. For more thorough 
analysis of the size of the physical 
load readings were used the following 
average values of heart rate players: 
rest, after warming up, the main part 
and after 15 minutes of restitution, 
made in two microcycles in the 
preparation of a special sub-period. 
The research concerned of 6 person 
goalball team “Start” in Wroclaw 
(training three times a week). The 
team included the visually impaired to 
various ocular defects, starting in the 
class B2. The obtained results allowed 
to determine the physical size of the 
applied load at the visually impaired 
athletes in goalball and the influence 
of these charges on improving their 
physical fitness and adaptation to 
training loads applied. The structure 
of training loads in two microcycles 
trainings, preparation of a special sub-
period of visually impaired athletes in 
goalball had a significant impact on 
the adaptive changes in the behavior 
of heart rate (HR) and development of 
forms of sports players.

Болах Евгеніуш, Болах Бартош, 
Мігасевіч Юліуш, Паліга Здіслав, При-
ступа Тетяна, Марцинішин Елжбета. 
Аналіз величини фізичних наванта-
жень в періоді спеціальної підготовки 
в голболі. Метою дослідження є аналіз 
величин фізичних навантажень, вико-
ристаних в тренувальних мікроциклах в 
періоді спеціальної підготовки інвалідів 
по зору в голболі. Дослідження викона-
но на початку вступного і в кінці удар-
ного мікроциклу в періоді спеціальної 
підготовки. Проведений аналіз щодо 
середніх величин пульсу, отриманих 
у гравців в індивідуальному трену-
вальному дослідженні, а також на-
хилу (градієнту) кривої змін пульсу в 
кожній виділеній частці тренування. 
Дослідження проводилося з викори-
станням спорттестера Polar S-810. Для 
детального аналізу величин фізичних 
навантажень використовувалися роз-
рахунки наступних середніх значень 
пульсу спортсменів: відпочинку, після 
розминки, після основної частини і 
після наступних 15 хвилин відпочинку, 
виконане в двох мікроциклах періоду 
спеціальної підготовки. У дослідженні 
брали участь 6 чоловік з команди гол-
бол „Start” м. Вроцлав (тренування про-
водилися 3 рази в тиждень). До складу 
команди входили інваліди по зору з 
різними пошкодженнями органів зору, 
що відноситься до класу В2. Отримані 
результати дозволили встановити ве-
личини вживаних фізичних наванта-
жень у інвалідів по зору в голболі, а 
також вплив тих же навантажень на 
поліпшення їх фізичної працездатності 
і адаптації до тренувальних наванта-
жень. Структура навантажень в двох 
тренувальних мікроциклах в період 
спеціальної підготовки спортсменів в 
голболе – інвалідів по зору мала знач-
ний вплив на протікання адаптаційних 
змін в період збереження частоти сер-
дечних скорочень (ЧСС), а також фор-
мування спортивної форми учасників 
експерименту.

Болах Евгениуш, Болах Бартош, Мига-
севич Юлиуш, Палига Здислав, При-
ступа Татьяна, Марцинишин Элжбета. 
Анализ величины физических нагру-
зок в периоде специальной подго-
товки в голболе. Целью исследования 
является анализ величин физических 
нагрузок, применяемых в тренировочных 
микроциклах в периоде специальной под-
готовки инвалидов по зрению в голболе. 
Исследование выполнено в начале втя-
гивающего и в конце ударного микроцик-
ла в периоде специальной подготовки. 
Проведен анализ относительно средних 
величин пульса, полученных у игроков в 
индивидуальном тренировочном иссле-
довании, а также наклона (градиента) 
кривой изменений пульса в каждой выде-
ленной части тренировки. Исследование 
проводилось с использованием спортте-
стера Polar S-810. Для детального анали-
за величин физических нагрузок исполь-
зовались расчеты следующих средних 
значений пульса спортсменов: отдыха, 
после разминки, после основной части и 
после следующих 15 минут отдыха, вы-
полненное в двух микроциклах периода 
специальной подготовки. В исследовании 
принимали участие 6 человек из коман-
ды голбол „Start” г. Вроцлав (тренировки 
проводились 3 раза в неделю). В состав 
команды входили инвалиды по зрению с 
разными повреждениями органов зрения, 
относящиеся к классу В2. Полученные 
результаты позволили установить вели-
чины применяемых физических нагрузок 
у инвалидов по зрению в голболе, а также 
влияние тех же нагрузок на улучшение их 
физической работоспособности и адапта-
ции к тренировочным нагрузкам. Структу-
ра нагрузок в двух тренировочных микро-
циклах в период специальной подготовки 
спортсменов в голболе – инвалидов по 
зрению имела значительное влияние на 
протекание адаптационных изменений в 
период сохранения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), а также формирова-
ния спортивной формы участников экс-
перимента.

Keywords:
disabled, sports, goalball, physical, 
load.

інвалід, спорт, голбол, фізична, наван-
таження.

инвалид, спорт, голбол, физическая, на-
грузка.

Wstęp1

Pomysł na umieszczenie źródła dźwięku w plastikowej 
piłce i stworzenie nowej koncepcji gry związanej z 
możliwościami niewidomych niedowidzących zrodził 
się w Belgii i Holandii. Nowa koncepcja szybko 
zyskała adaptację oraz została spopularyzowana przez 
niewidomych na świecie, jak i  w Polsce. Spośród 
wielu odmian gier zespołowych inwalidów narządu 
wzroku cztery z nich uzyskało znaczną popularność i 
doczekały się opracowania szczegółowych przepisów 
zorganizowanych systemów rozgrywek w wielu krajach, a 
także konfrontacji ogólnoświatowej. Należą do nich: piłka 
toczona (rollball) i piłki bramkowe (torball i goalball) oraz 
piłka nożna (futsall). Ostanie dwie zostały wprowadzone 

© Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Migasiewicz Juliusz, Paliga 
Zdzisław, Prystupa Tetyana, Marciniszyn Elzbieta, 2012

do programu igrzysk paraolimpijskich (Bolach E. 1994c, 
Bolach E.,Pełka P.1995, Bolach E., Bolach B., Masło M. 
2006, Bolach E., Bolach B., Masło M.2008, Bolach E., 
Ubaka J.U.2008). 

Według Bolacha (2006), trzy pierwsze z nich str. 12 
„są grami niekontaktowymi, ich głównym zadaniem jest 
doskonalenie sprawności fizycznej i specjalnej, w tym 
orientacji w przestrzeni, pamięci mięśniowej, jak również 
zmysłów słuchu i dotyku”. 

Konieczność zastąpienia wzroku zmysłem słuchu 
podczas lokalizacji piłki spowodowała niespotykane 
techniki ruchowe: wślizg boczny, kierunkowy rzut piłki, 
rzut z obrotu. 

Istotę treningu sportowego stanowi proces zwiększania 
zdolności przystosowania się organizmu do stopniowo 
narastających bodźców. Według Naglaka (1999): 
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„ogólnym bodźcem jest obciążenie fizyczne, wraz ze 
wszystkimi jego komponentami. 

Zastosowanie w treningu sportowym obciążeń 
stopniowo narastających zapewnia właściwą mobilizację 
funkcjonalnych rezerw organizmu i w konsekwencji 
prowadzi do wzrostu wytrenowania. Dodatnie zmiany 
funkcjonalne i strukturalne, powstające w organizmie 
podczas treningu, stanowią fizjologiczną podstawę 
wytrenowania. Ta przebudowa z właściwym opanowaniem 
czynności ruchowej, racjonalną taktyką i psychicznym 
przygotowaniem, stwarza możliwość do optymalnego 
wyniku sportowego.

Proces treningowy doprowadza do pożądanych zmian. 
Zachodzą one w wyniku wykonywania z góry określonych 
ćwiczeń oraz wypoczynku, w czasie, którego przywracana 
jest równowaga środowiska wewnętrznego w komórkach, 
przesuwając jednocześnie granicę tolerancji zaburzeń 
homeostazy na wyższy pułap podczas wykonywania 
danej pracy (Ulatowski T. 1996). 

Podokres przygotowania specjalnego – charakteryzują 
go dwa rodzaje mezocykli (Naglak. Z. 1999, Ulatowski T. 
1996):

kontrolno-przygotowawczy (przygotowanie • 
techniczne), jest to forma przejściowa między 
zasadniczymi i startowymi mezocyklami. 
Ukierunkowany jest na zdolności techniczno-taktyczne 
niezbędne w danej dyscyplinie sportu. Praca treningowa 
jest tu połączona z udziałem w zawodach o charakterze 
kontrolno-treningowym i jest podporządkowana 
zadaniom przygotowawczym do startu na głównych 
zawodach,
bezpośredniego przygotowania startowego (BPS), tzw. • 
mezocykl szlifujący. Służy on do wyeliminowania 
stwierdzonych wcześniej błędów lub doskonalenia 
poszczególnych indywidualnych cech zawodników.

Podsumowując, podokres ten ma na celu osiągnięcie 
gotowości startowej oraz doskonalenie cech istotnych w 
warunkach walki sportowej.

Obciążenia treningowe
Prawidłowa metodyka treningu bazuje na 

podstawach fizjologii wysiłku fizycznego uwzględniając 
wypracowane tutaj reguły postępowania. Głównymi 
narzędziami pracy trenera, warunkującymi zmiany 
adaptacyjne i rozwój zdolności wysiłkowej zawodników 
są: obciążenie treningowe i restytucja (Naglak Z. 1999). 
Obciążenia treningowe można zdefiniować jako zespół 
bodźców wywołujących zmiany w homeostazie komórek. 
Kierunek i siła tych zmian będą uruchamiały w różnym 
stopniu procesy wyrównawcze, prowadząc do adaptacji 
do danych bodźców (Sozański H. 1999, Górski J. 2001, 
Jaskólski A. 2002, Kozłowski S.,Nazar K. 1999).

Zdolność przystosowawcza organizmu będzie 
warunkowała siłę bodźców możliwych do zastosowania. 
Bodźce zbyt słabe, jak np. małe obciążenie nie 
spowodują zmian adaptacyjnych, natomiast zbyt duże 
obciążenia mogą być przyczyną zmian patologicznych, 
które również nie prowadzą do zwiększenia zdolności 
wysiłkowej. Z tego powodu bardzo ważny jest optymalny 
dobór tych bodźców (Górski J. 2001, Jaskólski A. 2002, 
Kozłowski S.,Nazar K. 1999).

W analizie obciążeń treningowych wyróżnia się dwie 
składowe: objętość, czyli ilościowy składnik wyrażony 
czasem, odległością, ciężarem albo liczbą powtórzeń oraz 
jakościowy składnik zwany intensywnością, wyrażający 
stosunek mocy rozwijanej podczas treningu do mocy 
maksymalnej. Intensywność i czas trwania wysiłku są 
odwrotnie proporcjonalne do siebie. Intensywność można 
wyrazić na kilka sposobów np.: jako ilość wydatkowanych 
kcal w czasie, obciążenie kgm/min., lub moc w watach, 
procent maksymalnego poboru tlenu (%VO2max), jako 
częstość skurczów serca lub procent maksymalnej 
częstości skurczów serca (%HRmax) (Sozański H. 1999, 
Jaskólski A. 2002).

Według Jaskólskiego (12) intensywność 
wysiłków można podzielić na różne sposoby w 
zależności od wielkości wskaźników fizjologicznych. 
Poczynając od submaksymalnego, maksymalnego do 
supramaksymalnego. Prostym wskaźnikiem bezpośrednio 
oceniającym odpowiedź organizmu na wysiłek jest 
częstość skurczów serca (HR) im wyższy jest jego poziom, 
tym większa intensywność wysiłku. Po rozpoczęciu 
wysiłku parametr wzrasta natychmiast proporcjonalnie do 
intensywności, aż do osiągnięcia wartości maksymalnych. 
Często stosuje się regułę określającą przewidywalną 
maksymalną częstość skurczów serca. Intensywność 
jest zapewne najważniejszą składową decydującą o 
skuteczności treningu. Z fizjologicznego punktu widzenia 
można ją określić, mierząc częstość skurczów serca. 
Stosowanie HR, jako miary intensywności wysiłku jest 
powszechne ze względu na łatwość dokonania tego 
pomiaru. Natomiast częstotliwość sesji treningowej u 
sportowców może odpowiadać trenowaniu dwa razy 
dziennie, jednak na ogół wynosi cztery razy w tygodniu. 
Czas trwania sesji treningowej wynosi zazwyczaj 90 minut 
(Jaskólski A. 2002, Kozłowski S.,Nazar K. 1999).

Obciążenia treningowe stosowane są po to, żeby 
wywołać celową zmianę w funkcjonowaniu organizmu. 
Według Kozłowskiego i Nazar (1999) przyjęto następujący 
ich podział:

 obciążenia treningowe, których głównym celem jest • 
poprawa procesów wypoczynkowych,
obciążenia treningowe, których głównym celem jest • 
ekonomizacja pracy fizycznej w określonym przedziale 
czasu,
obciążenia treningowe, których głównym celem • 
jest maksymalny rozwój procesów metabolicznych 
warunkujących wykonanie określonej pracy.

Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych 
podlega obecnie takim samym zasadom jak sport osób 
pełnosprawnych. Wielkość obciążenia treningowego 
wynika z wydolności układu sercowo – naczyniowego, 
oddechowego i układu ruchu. W praktyce stosuje się 
bodźce zbliżone do maksymalnych (stosowane w 
bezpiecznych granicach), ponieważ one najefektywniej, 
najskuteczniej wyzwalają mechanizmy kompensacji, 
gwarantując postęp procesu treningowego (Ulatowski T. 
1996, Górski J. 2001). 

Trening sportowy osób niepełnosprawnych łączy w 
sposób naturalny typowe formy treningowe z elementami 
kinezyterapii (ćwiczenia korekcyjne, indywidualne i 
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specjalne, związane ze stanem funkcjonalnym zawodnika). 
Sukces sportowy osoby niepełnosprawnej poprzedzony 
jest wysiłkiem dwukrotnie większym od tego, jaki 
wkłada w swój sukces sportowiec pełnosprawny. W 
przypadku osób niepełnosprawnych wysiłek treningowy 
i przeciwdziałanie naturalnemu zmęczeniu spotęgowane 
jest zawsze pokonywaniem trudności wynikających z 
choroby czy urazu (Kubica R. 1999, Bolach E 1999).

Osoby z uszkodzeniem narządu wzroku wymagają 
zachowania specjalnych środków bezpieczeństwa podczas 
treningu. Wielkości stosowanych obciążeń wynikają 
z wydolności układu krwionośnego, oddechowego, 
dokrewnego oraz ruchowego. Systematyczny i właściwie 
prowadzony trening sportowy prowadzi do pełniejszego 
wykorzystania możliwości ustroju, ekonomizacji 
wykonywanej funkcji oraz mniejszy koszt energetyczny 
pracy w warunkach spoczynkowych, przez co zwiększa 
się możliwość pracy organizmu (Jaskulski A. 2002).

Celem pracy jest analiza wielkości obciążeń 
fizycznych stosowanych w mikrocyklach treningowych w 
podokresie przygotowania specjalnego u niedowidzących 
sportowców uprawiających  goalballu. 

Materiał i metoda badań
Badania wielkości obciążeń fizycznych zawodników 

uprawiających piłkę bramkową (goalball) przeprowadzono 
we wrześniu 2009 roku na treningach sekcji sportowej 
w Klubie Sportowym Osób Niepełnosprawnych „Start” 
Wrocław w Bierutowie absolutnych mistrzów Polski w tej 
dyscyplinie. Badaniami objęto 6-osobową drużynę. Żaden 
z badanych nie miał przeciwwskazań internistycznych, 
ani okulistycznych zarówno do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych jak i do gry w goalballu (tab. 1).

Analizując rodzaj dysfunkcji narządu wzroku należy 
stwierdzić, że najwięcej, bo 3 zawodników miało zaćmę 
pozostali zawodnicy mieli różne wady wzroku. Wiek 
badanych kształtował się od 26 do 44 lat, przy średniej 
wieku 36 lat. Wszyscy posiadali klasę sportowo-
medyczną B2. Wysokość ciała zawodników obejmowała 
zakres od 176cm do 188 m, przy średniej wysokości – 
178,5cm. Masa ciała graczy wynosiła od 70kg do 92kg, 
przy średniej masie 80kg. Długość stażu treningowego 
piłki bramkowej przez powyższych zawodników była 
różna. Średni staż niedowidzących graczy wynosił 10 lat.

Analizowano obciążenia treningowe w dwóch 
siedmiodniowych mikrocyklach jednostek treningowych 
(na początku) mikrocyklu wprowadzającego i (na końcu) 
mikrocyklu uderzeniowego podokresu przygotowania 
specjalnego. Badani zawodnicy uczestniczyli w treningu 
sportowym 3 razy w tygodniu. Powyższe treningi miały 
na celu kształtowanie sprawności fizycznej specjalnej 
oraz techniki i taktyki gry.

Badania tętna niedowidzących graczy przeprowadzono 
za pomocą Sporttestera – Polar S-810 i.

Wyniki uzyskane z odczytów sporttestera, pokazały 
rozkład obciążeń fizycznych w trakcie 7 jednostek 
treningowych obu mikrocykli podokresu przygotowania 
specjalnego. Analizie poddano okresy 100-minutowych 
treningów (90 minut ćwiczeń + 10 minut restytucji). 

Analizie poddano wartości pomiarów tętna (T) 
dokonanych bezpośrednio: przed rozpoczęciem treningu, 

po rozgrzewce (po 15’), po części głównej (65’ i w 10’ po 
zakończeniu treningu (100’).

W pracy zastosowano metody analizy statystycznej 
(Ferguson G.A., Takane Y.1997).

Uzupełnieniem opisu rozkładu każdej z 
rozpatrywanych cech w każdej z analizowanych grup 
zawodników było określenie zakresu zmienności cechy, 
czyli wartości minimalnej i maksymalnej w rozkładzie 
empirycznym. Istotność zmian tętna w przebiegu treningu 
oceniano stosując test t-Studenta dla prób zależnych. 
Zależność efektywności restytucji od stażu zawodniczego 
oceniano porównując dwie grupy zawodników o różnym 
stażu (do 10 lat i ponad 10 lat). Rozkład stażu w badanej 
grupie umożliwił taki podział w sposób bardzo wyraźny. 
Porównanie grup różniących się stażem przeprowadzono 
stosując test t-Studenta dla prób niezależnych. Korelowano 
również efektywność restytucji z wartościami tętna 
po rozgrzewce i po części głównej. (Stosowano tam 
współczynnik korelacji  liniowej r-Pearsona). (Ferguson 
G.A., Takane Y.1997).

Wyniki badań i ich omówienie
Podokres przygotowania specjalnego miał za zadanie 

realizację zadań w zakresie umiejętności, tj. kształtowania 
wytrzymałości oraz siły specjalnej zawodników, 
doskonalenia techniczno – taktycznego, jak również: 
koordynację słuchowo – ruchową, orientację przestrzenną 
i pamięć mięśniową.

Analiza kształtujących się obciążeń treningowych, 
częstości skurczów serca (HR) przeprowadzono na 
treningach w dwóch siedmiodniowych mikrocyklach 
(na początku mikrocyklu wprowadzającego i na końcu 
mikrocyklu uderzeniowego) podokresu przygotowania 
specjalnego niedowidzących sportowców w goalballu. 
Analizie poddano okresy 100-minutowych treningów 
(90 minut ćwiczeń + 10 minut restytucji). Mikrocykle 
pozwoliły w pełni wykorzystać możliwości zawodników 
i zapewnić właściwe proporcje pomiędzy procesami 
zmęczenia i jego odnowy.

Jak wynika z tab. 2, na początku mikrocyklu 
wprowadzającego (badanie 1), średni pomiar częstości 
skurczów serca (HR) spoczynkowego u 3 zawodników był 
wysoki, wahał się w przedziale od 72ud./min do 76ud./min. 
a u pozostałych graczy tętno spoczynkowe kształtowało 
się w granicach normy, tj. średnio 65 ud./min. Najwyższa 
wartość HR wynosiła 76 ud./min. Natomiast pomiar 
dokonany na końcu mikrocyklu uderzeniowego (badanie 
2), wykazał, że wartości tętna spoczynkowego były 
zbliżone do wartości uzyskanych w badaniu 1. Najwyższa 
wartość HR wynosiła 78 ud./min. Pomiar wartości HR po 
części głównej w badaniu 1, wahał się średnio od 150 ud./
min do 200 ud./min, natomiast w badaniu 2, średnio od 136 
ud./min do 185 ud./min. Po okresie 10 minutowej restytucji 
średnie wartości HR w badaniu 1, wahały się w przedziale 
od 72 ud./min do 90 ud./min, natomiast w badaniu 2, 
średnio od 70 ud./min do 86 ud./min. 

Analizując pierwsze pytanie badawcze, stwierdzono, 
że średnie wartości tętna spoczynkowego były bardzo 
podobne w obu badaniach. 

W przebiegu badanych krzywych natężenia wysiłku 
fizycznego (w tab. 3) stwierdzono, że:
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Tabela 1
Wiek, wysokość i masa ciała, rodzaj dysfunkcji narządu wzroku, klasa sportowo- medyczna oraz okres stażu treningu 

w goalballu niedowidzących zawodników

Lp. Inicjały 
badanego

Rodzaj dysfunkcji 
narządu wzroku

Wiek 
(lata)

Wysokość 
ciała (cm)

Masa ciała 
(kg)

Staż 
zawodniczy 

(lata)

Klasa
Sportowo-
medyczna

1. G.R. zaćma wrodzona 44 180 70 17 B2

2. D.W. zaćma wrodzona 41 188 92 15 B2

3. M.L. wrodzony brak
tęczówki, zaćma 40 165 74 17 B2

4. M.R. martwica plamek
ocznych 37 176 78 7 B2

5. D.H.
pooperacyjne

usuniecie 
soczewek

28 190 90 3 B2

6. P.K. brak lewego oka 26 180 74 1 B2

 
Tabela 2

 Wartości częstości skurczów serca (HR) uzyskane przez poszczególnych zawodników w rozpatrywanych fragmentach 
jednostek w obu mikrocyklach treningowych podokresu  przygotowania specjalnego ( badanie 1 – na początku 

mikrocyklu wprowadzającego, badanie 2 – na końcu mikrocylku uderzeniowego)

Lp.
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kó
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(HR) w badaniu 1 (HR) w badaniu 2
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1 G.R 76 161 200 90 78 158 185 82

2 D.W. 64 130 170 72 68 142 168 72
3 M.L. 72 137 168 76 66 137 158 70

4 M.R. 68 126 155 80 72 125 149 80

5 D.H. 61 139 150 76 60 120 136 69

6 P.K. 72 131 159 84 74 128 142 78

Tabela 3
Podstawowe charakterystyki statystyczne tętna w rozpatrywanych fragmentach jednostek  w obu mikrocyklach 
treningowych, podokresu przygotowania specjalnego (badanie 1 – na początku mikrocyklu wprowadzającego, 

badanie 2 – na końcu mikrocylku uderzeniowego)

Tętno
Badanie 1. Badanie 2.

średnia odch.std minimum maksimum średnia odch.std minimum maksimum

spoczynkowe 68,8 5,6 61 76 69,7 6,4 60 78

po rozgrzewce 137,3 12,5 126 161 135,0 13,8 120 158

po 
części głównej 167,0 17,9 150 200 156,3 18,1 136 185

po restytucji 79,6 6,5 72 90 75,2 5,5 69 82
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Legenda do ryciny 1.
Badanie 1. Badanie 2.

tętno spoczynkowe 68,8 69,7
tętno po rozgrzewce 137,3 135,0
tętno po części głównej 167,0 156,3
 tętno po restytucji 79,6 75,2

Ryc. 1 Zmienność średnich 
wartości tętna w jednostkach 

treningowych obu mikrocyklach (na 
początku – badanie 1) mikrocyklu 
wprowadzającego i (na końcu – 

badanie 2) mikrocyklu uderzeniowego, 
podokresu przygotowania 

specjalnego z uwzględnieniem jej 
charakterystycznych fragmentów.

Tabela 4
Różnice wartości tętna w obu badaniach w rozpatrywanych fragmentach jednostek treningowych  

w obu mikrocyklach, podokresu przygotowania specjalnego

Tętno
Zmiana cechy (badanie 1 – badanie 2)

- x Odchylenie standardowe t-Studenta p
spoczynkowe -0,9 3,8 0,535 0,616
po rozgrzewce 2,3 9,9 0,577 0,589
po cz. głównej 10,7 5,8 4,516 0,006

restytucja 4,5 3,6 3,093 0,027

Tabela 5
Porównanie nachyleń (gradientów) poszczególnych odcinków zmian tętna w jednostkach treningowych obu 
mikrocykli, (na początku) mikrocyklu wprowadzającego i (na końcu) mikrocyklu uderzeniowego, podokresu 

przygotowania specjalnego

Gradient
Zmiana tętna t – Studenta

Badanie1 Badanie2
t p

średnia odch.std średnia odch.std
rozgrzewka 68,5 10,8 65,3 11,2 0,828 0,445

Część główna 29,7 10,5 21,3 5,4 2,781 0,039
restytucja 87,3 15,0 81,2 16,7 4,936 0,004

Tabela 6
 Istotność różnic pomiędzy tętnem po restytucji i tętnem spoczynkowym w obu badaniach na (początku) mikrocyklu 

wprowadzającego i (na końcu) mikrocyklu uderzeniowego, w  podokresie przygotowania specjalnego

Badanie Tętno Średnia Różnica średnich
t  – Studenta

t P
Na początku 
mikrocyklu 

wprowadzającego

spoczynkowe 68,8
10,8 6,442 0,001

po restytucji 79,6

Na końcu mikrocyklu 
uderzeniowego

spoczynkowe 69,7
5,5 5,745 0,002

po restytucji 75,2
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w badaniu 1, średnie tętno spoczynkowe graczy • 
wynosiło 68,8 ud./min., natomiast w badaniu 2,  średnio 
– 69,7 ud./min., zatem wartość tego parametru była 
niższa średnio o 0,9 ud./min. w pomiarze 1;
w badaniu 1, średnie tętno po rozgrzewce • 
zespołu wynosiło 137,3 ud./min., natomiast  
w badaniu 2, średnio-135,0 ud./min., wartość tego 
parametru była niższa o 2,7 ud./min. w pomiarze 2;
w badaniu 1, średnie tętno sportowców po części głównej • 
wynosiło 167,0 ud./min., natomiast w badaniu 2, 
średnio-156,3 ud./min., wartość tego parametru była 
niższa średnio o 10,7 ud./min. w pomiarze 2;
w badaniu 1, średnie tętno zawodników w 10 minucie • 
restytucji wynosiło 79,6 ud./min., natomiast w badaniu  
2, średnio-75,2 ud./min., wartość tego parametru była 
niższa średnio o 4,4 ud./min. w pomiarze 2.

Z powyższej analizy wynika, że średnia wielkość 
tętna zespołu w badaniu 2, była niższa, niż w badaniu 
1, różnica ta wynosiła średnio 4,8 ud./min. Świadczyło 
to o przystosowaniu się niedowidzących sportowców do 
zastosowanych obciążeń treningowych oraz osiągnięcia 
przez nich wyższego poziomu wydolności wysiłkowej. 
Jedynie średnie tętno spoczynkowe odbiegało nieco od 
oczekiwanego rezultatu. Jego wartość w badaniu 2, była 
średnio o 0,9 ud./min. większa, aniżeli w badaniu 1. 
Taka mała różnica mogła być spowodowana wpływem 
czynników zewnętrznych na wielkość badanego 
parametru, np. stres. Niemniej zwrócono uwagę na znaczne 
zróżnicowanie wartości indywidualnych tętna, co mało 
swój wyraz w wartościach odchylenia standardowego 
oraz zakresie zmienności (różnica między wartościami 
maksymalną i minimalną).

Przebieg średnich wartości tętna w obu badaniach 
przedstawiony na ryc.1 wskazuje na występowanie 
największej różnicy po części głównej i również wyraźnej 
różnicy po restytucji. Na podstawie powyższych danych 
należy stwierdzić, że średnie wartości tętna były niższe w 
badaniu drugim. Tętno średnio wzrosło po rozgrzewce o 
0,9 ud./min., natomiast zmalało po części głównej średnio 
o 10,7 ud./min. i po 10-minutowej restytucji średnio o 4,4 
ud./min. (tab.4).

Przyjmując poziom istotności α = 0,1 można zatem 
było stwierdzić, że średnia wartość tętna istotnie obniżyła 
się w badaniu drugim. Wiązało się to z zaadaptowaniem 
organizmu do zastosowanych obciążeń treningowych, 
które w obu przypadkach były submaksymalne. Badanie 
drugie charakteryzowało się także mniejszym rozrzutem 
indywidualnym.

Analizą drugiego pytania badawczego było tempo 
zmian tętna w pierwszych fragmentach jednostek 
treningowych (gradient rozgrzewka) w obu mikrocyklach 
treningowych podokresu przygotowania specjalnego. 
Było ono podobne w obu badaniach, natomiast tempo to 
zmalało statystycznie istotnie w dalszej części jednostek 
treningowych (gradienty: część główna i restytucja) na 
końcu mikrocyklu uderzeniowego (tab. 5).

Niższa wartość tętna i wolniejsze tempo jego 
zmian świadczyło o lepszej adaptacji niedowidzących 
sportowców do wysiłku. Wobec faktu, że w badaniu 
drugim, na końcu mikrocyklu uderzeniowego tętno i 

jego zmiany były średnio mniejsze, zatem zastosowane 
obciążenie fizyczne wpłynęło na poprawę procesów 
adaptacyjnych zawodników.

Wyniki analizy istotności różnic(tab. 5). Zmiany 
średnich wartości tętna przedstawiono na ryc. 1, linią 
łamaną. Nachylenie poszczególnych odcinków określało 
tempo zmian tętna w danym fragmencie jednostek 
treningowych obu mikrocykli. Można, zatem było 
wyróżnić trzy odcinki, których nachylenie (gradienty) 
można analizować:

- pomiędzy średnim tętnem spoczynkowym i  po 
rozgrzewce (gradient: rozgrzewka),

- pomiędzy średnim tętnem po rozgrzewce i  po części 
głównej (gradient: część główna),

- pomiędzy średnim tętnem po części głównej i  po 
restytucji (gradient: restytucja).

Analiza intensywności wysiłku fizycznego podczas 
rozgrzewki i części głównej jednostek treningowych obu 
mikrocyklów ( badanie 1 i 2).

Do określenia przewidywalnej maksymalnej częstości 
skurczów serca (HRmax) użyto następującej reguły 
(Jaskulski A. 2002): 

                HRmax = 220 – wiek w latach
Według przytoczonej reguły tętno maksymalne 

poszczególnych zawodników wynosiło:
1. Zawodnik G.R. – HRmax = 176 ud./min.,
2. Zawodnik D.W. – HRmax = 179 ud./min.,
3. Zawodnik M.L.– HRmax = 180 ud./min.,
4. Zawodnik M.R. – HRmax = 183 ud./min.,
5. Zawodnik D.H. – HRmax = 192 ud./min.,
6. Zawodnik P.K. –  HRmax = 194 ud./min.,
HRmax średnie dla całego zespołu =  184 ud./min. 
Analiza średnich wartości tętna graczy  po rozgrzewce 

(15’) w obu badaniach
Średnia wartość tętna drużyny po rozgrzewce wynosiła 

w badaniu 1 – 137,3 ud./min., natomiast w badaniu 2 – 
135,0 ud./min.

W badaniu 1 uzyskano:
HRmax – średnia 184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po rozgrzewce),
HR po rozgrzewce – średnia 137,3 ud./min. (średnia 

częstość skurczów serca po rozgrzewce uzyskana przez 
badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło średnią 
maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli 
uzyskać zawodnicy bezpośrednio po rozgrzewce. Było 
to 100% intensywności obciążenia treningowego. 
Natomiast zawodnicy osiągnęli średnio 137,3 ud./min., 
co stanowiło 74% HRmax.

W badaniu 2 uzyskano:
HRmax – średnia184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po rozgrzewce),
HR po rozgrzewce – średnia 135,0 ud./min. (średnia 

częstość skurczów serca po rozgrzewce uzyskana przez 
badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło średnią 
maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli 
uzyskać zawodnicy bezpośrednio po rozgrzewce. Było 
to 100% intensywności obciążenia treningowego. 
Natomiast zawodnicy osiągnęli średnio 135,0 ud./min., 
co stanowiło 73% HRmax.
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Tak więc, intensywność po rozgrzewce u 
niedowidzących graczy wynosiła 74% HRmax w badaniu 1 
i  73% HRmax w badaniu 2. Według Jaskólskiego (2002) 
należy intensywność tą uznać za średnią, tj. mieszczącą 
się w przedziale od 60% do 79% HRmax.

Analiza średnich wartości tętna drużyny po części 
głównej (65’) w obu badaniach.

Średnia wartość tętna drużyny po części głównej 
wynosiła w badaniu 1 – 167 ud./min., natomiast 
w badaniu 2 – 156,3 ud./min.

W badaniu 1 uzyskano: 
HRmax – średnia 184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po części głównej),
HR po części głównej – średnia 167 ud./min. (średnia 

częstość skurczów serca po części głównej uzyskana 
przez badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło średnią 
maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli uzyskać 
zawodnicy bezpośrednio po części głównej. Było to 
100% intensywności obciążenia treningowego. Natomiast 
zawodnicy osiągnęli średnio 167 ud./min. co stanowiło 
ok. 90% HRmax.

W badaniu 2 uzyskano: 
HRmax – średnia 184 ud./min. (średnia maksymalna 

częstość skurczów serca po części głównej),
HR po części głównej – średnia 156,3 ud./min. 

(średnia częstość skurczów serca po części głównej 
uzyskana przez badanych). Zatem 184 ud./min. stanowiło 
średnią maksymalną częstość skurczów serca, jaką mogli 
uzyskać zawodnicy bezpośrednio po części głównej. 
Było to 100% intensywności obciążenia treningowego. 
Natomiast zawodnicy osiągnęli średnio 156,3 ud./min., 
co stanowiło ok. 84% HRmax.

Analizując efektywność restytucji między pomiarem 
dokonanym na początku mikrocyklu wprowadzającego, 
podokresu przygotowania specjalnego a pomiarem 
dokonanym pod koniec mikrocyklu uderzeniowego 
stwierdzono, że w obu badaniach średnie wartości 
tętna po restytucji były statystycznie istotnie wyższe od 
średnich wartości tętna spoczynkowego. Jednak różnica 
tych wartości tętna była mniejsza w badaniu drugim. 
Ponieważ jednocześnie różnica ta stanowiła ocenę 
efektywności restytucji, można było zatem powiedzieć, 
że przebiegała ona średnio efektywniej pod koniec 
mikrocyklu uderzeniowego (tab. 6 i ryc. 2).

Porównanie efektywności tętna na początku 
mikrocyklu wprowadzającego i na końcu mikrocyklu 
uderzeniowego podokresu przygotowania specjalnego 
przedstawia (tab. 7).

Efektywność restytucji oceniana była jako różnica 
pomiędzy średnim tętnem po restytucji i tętnem 
spoczynkowym. Efektywność ta była niemal dwukrotnie 
wyższa, a różnica pomiędzy oboma badaniami była 
statystycznie istotna. Można było zatem postawić 
pytanie, czy efektywność restytucji zależała od stażu 
zawodniczego? Odpowiednią analizę przedstawiono 
poniżej.

W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie 
podzielono zawodników na dwie grupy o różnym stażu 
zawodniczym. Zastosowany podział przedstawiono w 
tab. 8.

Efektywność restytucji (średnia różnica tętna po 
restytucji i tętna spoczynkowego) okazała się lepsza u 
zawodników o dłuższym stażu treningowym(tab. 9 i ryc. 
3). Różnice średnich efektywności restytucji między 

Ryc. 2 Średnie wartości tętna spoczynkowego i po restytucji na początku mikrocyklu wprowadzającego 
(badanie 1) i na końcu mikrocyklu uderzeniowego (badanie 2) w podokresie przygotowania specjalnego

Legenda do ryciny 2
Tętno Badanie 1 Badanie 2

Średnie tętno spoczynkowe 68,8 69,7
Średnie tętno po restytucji 79,6 75,2
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64  

62   

68,8   
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75,2   

Badanie 1.                     Badanie 2. 

tętno spoczynkowe   

tętno po restytucji   
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Tabela 7
 Porównanie efektywności restytucji jednostek treningowych obu mikrocyklów, 

1 – mikrocykl wprowadzający i 2 – mikrocykl uderzeniowy podokresu przygotowania specjalnego

Badanie Średnia Różnica
średnich

Test Studenta
t P

1-mikrocykl 10,8
5,3 3,730 0,014

2-mikrocykl 5,5

Tabela 8
 Podział badanych zawodników na dwie grupy o różnym stażu zawodniczym

Staż zawodniczy Liczebność Średnia Minimum Maksimum

do 10 lat 3 3,7 1 7

ponad 10 lat 3 16,3 15 17

Tabela 9
 Porównanie efektywności restytucji w wyodrębnionych grupach zawodników o różnym stażu zawodniczym

Badanie
Staż zawodniczy t –  Studenta

<10 lat >10 lat t p

1 – mikrocykl 13,0 8,7 1,410 0,231

2 – mikrocykl 7,0 4,0 1,964 0,121

Ryc. 3 Tętno po restytucji wyrażone w procentach tętna spoczynkowego  
w grupach zawodników o różnym stażu zawodniczym

Legenda do ryciny 3:
        staż zaw.<10 lat       staż zaw.>10 lat

1-mikrocykl                120%              112%
2- mikrocykl                111%              106%

120%   

115%   

110%   

105%   

100%   
na początku  
podokresu 

120%   

112%   
111%   

106%   

na końcu podokresu

staż zaw.<10 lat  

staż zaw.>10 lat
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dwiema grupami były wyraźne, ale nie można było ich 
uznać za statystycznie istotne. Przyczyna zapewne tkwi w 
małej liczebności porównywanych grup. 

Analizując badanie drugie, należy stwierdzić, że 
uzyskane średnie wartości tętna wyodrębnionych częściach 
jednostki treningowej (po rozgrzewce, po części głównej  
i 15-minutowej restytucji) w pomiarach dokonanych 
w obu mikrocyklach treningowych podokresu 
przygotowania specjalnego u badanych zawodników 
w obu badaniach były wysokie (tab.10 i 11)  
i wynosiły:

W badaniu 1:
– po rozgrzewce – średnio 137,3 ud./min.,
– po części głównej – średnio 167,0 ud./min.,
– po 10-minutowej restytucji –średnio 79,6 ud./min.

W badaniu 2:
– po rozgrzewce – średnio 135,0 ud./min.,
– po części głównej – średnio 156,3 ud./min.,
– po 10-minutowej restytucji – średnio 75,2 ud./min.

Średnie wartości tętna spoczynkowego były bardzo 
podobne w obu badaniach. Natomiast średnie tętno po 
rozgrzewce, po części głównej i po restytucji, w drugim 
mikrocyklu,  podokresu przygotowania specjalnego 

było niższe. Niemniej zwrócono uwagę na znaczne 
zróżnicowanie wartości indywidualnych tętna, co znajduje 
swój wyraz w wartościach odchylenia standardowego 
oraz w zakresie zmienności (różnica między wartościami 
maksymalną i minimalną).

Analizując zależność efektywności restytucji od 
wartości tętna po rozgrzewce i po części głównej, była 
ona istotna statystycznie w badaniu 1. Na podstawie 
uzyskanych danych zamieszczonych w (tab. 12) oceniano 
korelację tętna w trakcie treningu z efektywnością 
restytucji.

W badaniu 1, korelacja efektywności restytucji z 
wartościami tętna po rozgrzewce była znacznie słabsza w 
porównaniu z korelacją w badaniu 2 (tab.12). Współczynniki 
korelacji w badaniu 2 były ujemne, co świadczyło o tym, 
że wyższe wartości tętna w wyodrębnionych częściach 
jednostek treningowych sprzyjały większej efektywności 
restytucji. Zaobserwowane korelacje nie były statystycznie 
istotne, co wiązało się ze zbyt małą liczebnością materiału. 
Zależność efektywności restytucji od tętna po rozgrzewce 
była, bowiem wyraźna. Wiązało się to najprawdopodobniej 
z lepszą adaptacją organizmów do wytężonej pracy przy 
submaksymalnych i maksymalnych obciążeniach.

Tabela 10 
Średnie wartości tętna (minimum i maksimum) spoczynkowego, po rozgrzewce,  

po części głównej i 10-minutowej restytucji w badaniu 1

Tętno Średnia Odchylenie standardowe Minimum Maksimum
Spoczynkowe 68,8 5,6 61 76
po rozgrzewce 137,3 12,5 126 161
po cz. głównej 167,0 17,9 150 200

Restytucja 79,6 6,5 72 90

Tabela 11
Średnie wartości tętna (minimum i maksimum) spoczynkowego, po rozgrzewce,  

po części głównej i 10-minutowej restytucji w badaniu 2

Tętno Średnia Odchylenie standardowe Minimum Maksimum
Spoczynkowe 69,7 6,4 60 78
po rozgrzewce 135,0 13,8 120 158
po cz. głównej 156,3 18,1 136 185

Restytucja 75,2 5,5 69 82
 

Tabela 12 
Korelacja efektywności restytucji z wartościami tętna w wyodrębnionych fragmentach jednostek  

treningowych w obu mikrocyklach

Tętno Badanie 1. Badanie 2.
Po rozgrzewce 0,33 -0,62

Po części głównej -0,01 -0,28

Tabela 13 
Zależność między maksymalną HR, a % VO2 max wg Jaskólskiego (12)

HRmax [%] VO2max [%]
50 28
60 40
70 58
80 70
90 83
100 100
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Dyskusja 
W dostępnej literaturze nie spotkano dokładnego 

opisu obciążeń treningowych, które przedstawione były 
za pomocą częstości skurczów serca (HR) i ich wpływu 
na organizm u osób z uszkodzeniem narządu wzroku. Stąd 
trudno jest podejmować dyskusję porównując badania 
innych autorów.

Zastosowane obciążenia treningowe u niedowidzących 
sportowców w goalballu nie wykazały istotnych różnic 
reakcji organizmu podczas wysiłku, co obrazowały 
wielkości badanego tętna. Średnie wielkości tętna na końcu 
mikrocyklu uderzeniowego podokresu przygotowania 
specjalnego, były niższe, niż w na początku mikrocyklu 
wprowadzającego. Świadczyło to o przystosowaniu się 
organizmów zawodników do zastosowanych obciążeń 
treningowych oraz osiągnięcia przez nich wyższego 
poziomu wydolności wysiłkowej.

Wykazano, że przebieg średnich wartości tętna w 
obu badaniach wskazały na występowanie największej 
różnicy po części głównej i również wyraźnej różnicy po 
10 minutowej restytucji. 

Tempo zmian tętna w pierwszych fragmentach jednostek 
treningowych (gradient rozgrzewka) było podobne w obu 
badaniach, natomiast zmalało statystycznie istotnie w 
dalszej części jednostek treningowych (gradienty: część 
główna i restytucja) na końcu mikrocyklu uderzeniowego, 
podokresu przygotowania specjalnego. Niższa wartość 
tętna i wolniejsze tempo jego zmian świadczyło o lepszej 
adaptacji organizmu do wysiłku. Zatem wobec faktu, że 
w badaniu drugim, na końcu mikrocyklu uderzeniowego 
tętno i jego zmiany były mniejsze, należy stwierdzić, 
że obciążenie fizyczne wpłynęło na poprawę procesów 
adaptacyjnych niedowidzących zawodników.

Efektywność restytucji oceniana była, jako różnica 
pomiędzy tętnem po restytucji i tętnem spoczynkowym 
w tym celu podzielono zawodników na dwie grupy o 
różnym stażu zawodniczym. Różnica tętna po restytucji 
i tętna spoczynkowego okazała się średnio lepsza u 
zawodników o dłuższym stażu, co mogło świadczyć o 
większej tolerancji organizmu na zastosowane obciążenia 
treningowe. Różnice średnich efektywności restytucji 
między dwiema grupami zawodników były wyraźne, 
ale nie można było ich uznać za statystycznie istotne. 
Przyczyna tkwiła w małej liczebności porównywanych 
grup (tylko po trzy osoby).

W trakcie badanych mikrocykli podokresu 
przygotowania specjalnego odnotowano współzależność 
pomiędzy wartościami tętna po rozgrzewce i po części 
głównej. Współzależności te były istotne statystycznie. 
Zawodnicy, którzy uzyskali wysokie wartości tętna po 
rozgrzewce charakteryzowali się tez wysokimi wartościami 
tętna w części głównej.     Najprawdopodobniej pod 
wpływem zastosowanych obciążeń fizycznych doszło tu 
do zwiększenia możliwości czynnościowych serca, dzięki 
czemu maksymalna ilość krwi tłoczonej do krwioobiegu 
mogła osiągnąć podczas pracy wyższy poziom. 
Zwiększenie maksymalnej ilości krwi tłoczonej przez 
serce polepszyło, bowiem w procesie treningu możliwości 
transportowe tlenu oraz surowców energetycznych, 
hormonów i produktów przemiany materii. Stworzyło to 

korzystne warunki do wykonywania wysiłków fizycznych 
i poprawie procesów restytucyjnych a zatem trening 
fizyczny poprawił u nich wydolność układu sercowo-
naczyniowego. W wyniku tego poprawiło się ukrwienie 
tkanek pracujących, a co za tym idzie – zmniejszała się 
częstość skurczów serca podczas standardowego wysiłku 
submaksymalnego (Kubica R.1999).

Obciążenia fizyczne zawodników w części głównej 
jednostek treningowych obu mikrocyklów treningowych 
podokresu przygotowania specjalnego należy uznać za 
submaksymalne. Intensywność wysiłku w części głównej 
w trakcie badania 1 należało uznać za wysoką. Podstawą 
takiego stwierdzenia była reakcja fizjologiczna organizmu 
na taki wysiłek odczytana z pomiarów HR. Według 
Jaskólskiego (2002) wysiłki o tak wysokiej intensywności 
zawierały się w przedziale > 90% HRmax. Intensywność 
wysiłku w części głównej w trakcie drugiego badania 
należało uznać za bardzo wysoką. Wysiłki te zawierały 
się w przedziale poniżej 90% HRmax. Dodatkowo 
należało stwierdzić, że obciążenia fizyczne zastosowane 
u niedowidzących zawodników w mikrocyklach 
treningowych w tym podokresie były ponadprogowe 
(tj. takie, w których intensywność przekraczała próg 
mleczanowy). Według Górskiego (Górski J.2001), 
przekroczenie tego progu u zawodników występowało 
wówczas, gdy zawodnik wykorzystał od 30 do 50% 
VO2 max. Niedowidzący zawodnicy uzyskali ten próg 
zarówno podczas rozgrzewki, jak i w części głównej. 
Ilustruje to tab.13 ukazująca przeliczenie %HRmax na 
%VO 2 max. 

Zawodnicy uzyskali średnio następujące wartości 
%VO2max po rozgrzewce w badaniu 1 średnia maksymalna 
częstości skurczów wynosiła 74% HRmax , co stanowiło w 
przybliżeniu 61,3% VO2max a w badaniu 2, z 73% HRmax, 
uzyskano w przybliżeniu 60,5% VO2max. Natomiast 
po części głównej, w badaniu 1, średnia maksymalna 
częstości skurczów wynosiła 90% HRmax, co stanowiło w 
przybliżeniu 83% VO2max, a w badaniu 2, z 84% HR max, 
uzyskano w przybliżeniu 73,5% VO2max.

Szybkość i przebieg wyrównania częstości pracy serca 
do poziomu spoczynkowego, po zakończeniu wysiłku 
także stanowi istotne źródło informacji o sprawności 
układu krążenia. Procesy te zależą od osiągniętych 
podczas treningu wartości maksymalnych HR oraz stopnia 
wytrenowania badanych zawodników. Przy obciążeniu 
pracą o jednakowej objętości i intensywności, mniejsza 
częstość skurczów serca będzie wskazywała na  poprawę 
zdolności wysiłkowej badanych (Prus G.2003).   

W badaniach własnych stwierdzono, że średnie 
wartości tętna po restytucji były statystycznie istotnie 
wyższe od średnich wartości tętna spoczynkowego. 
Jednak różnica tych wartości tętna była mniejsza na końcu 
mikrocyklu uderzeniowego. Ponieważ jednocześnie 
różnica ta stanowiła ocenę efektywności restytucji, można 
było zatem powiedzieć, że przebiegała ona efektywniej 
pod koniec mikrocyklu uderzeniowego.

Z przeprowadzonych badan wynika, że w 
mikrocyklach treningowych, podokresu przygotowania 
specjalnego zawodnicy osiągnęli lepsze (niższe) średnie 
wartości tętna pod koniec mikrocyklu uderzeniowego. 
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Na początku mikrocyklu wprowadzającego wraz ze 
wzrostem obciążenia treningowego średnie wartości 
tętna zmieniały się od 137 ud./ min po rozgrzewce, 
do średnio 167 ud./min po części głównej jednostki 
treningowej i do średnio 79 ud./min po 10 minutowej 
restytucji. Natomiast niższe wyniki odnotowano na 
końcu mikrocyklu uderzeniowego, średnie wartości tętna 
zmieniały się od 135 ud./min po rozgrzewce, do średnio 
156 ud./min po części głównej treningu, aż do średniej 75 
ud/min po restytucji. Biorąc pod uwagę średnie wartości 
skurczów serca (HR) podczas badanych mikrocykli, 
zauważono, że średnie wartości HR u badanych zmieniły 
się istotnie statystycznie. Zmiany te dotyczyły wartości 
po rozgrzewce z 137 ud./min na 135 ud./min. Obciążenie 
HR nastąpiło po części głównej ze 167 ud./min do 156 
ud./min. Również istotne obciążenie średnich wartości 
tętna wystąpiło podczas restytucji z 79 ud./min do 75 ud./
min. Zastosowane optymalne obciążenie dopasowane 
były do możliwości zawodników, nastąpił również 
odpowiedni rozkład tętna (HR) między obciążeniem w 
jednostkach treningowych a wypoczynkiem (restytucją). 
Pozwoliło to zawodnikom poprawić technikę i taktykę 
zespołu, jak również pozytywne elementy sprawności 
specjalnej tj. koordynację słuchowo-ruchową, orientację 
przestrzenno – lokomocyjną oraz przystosować organizm 
do wytężonej pracy o dużej objętości i intensywności 
obciążeń treningowych. 

Podsumowując przygotowanie drużyny do 
zastosowanych obciążeń w jednostkach treningowych 
na końcu mikrocyklu uderzeniowego było lepsze niż 
na początku mikrocyklu wprowadzającego, podokresu 
przygotowania specjalnego. Treningi sportowe 
przeprowadzane w obu mikrocyklach tego podokresu, 

w piłce bramkowej (goalball), pozwoliły podwyższyć 
możliwości wysiłkowe zawodników, co wpłynęło na ich 
stan wytrenowania i pozwoliło przystąpić do zawodów w 
lepszej formie sportowej.

Wnioski
Struktura obciążeń treningowych w dwóch 

mikrocyklach treningowych, podokresu przygotowania 
specjalnego u niedowidzących sportowców w goalballu 
miała znaczący wpływ na przebieg zmian adaptacyjnych 
w zakresie zachowania się częstości skurczów serca (HR) 
oraz kształtowania formy sportowej zawodników.

Obciążenie treningowe zastosowane w jednostkach 
treningowych wpłynęło na zmniejszenie średnich częstości 
skurczów serca podczas wykonywania standardowych 
wysiłków submaksymalnych doprowadzając tym samym 
do adaptacji organizmów na zastosowane obciążenie.

Dynamika zmian tętna badanych zawodników w trakcie 
trwania jednostek treningowych uległa zmniejszeniu w 
badaniu drugim podokresu przygotowania specjalnego.

Zastosowane obciążenia fizyczne w mikrocyklach 
treningowych podokresu przygotowania specjalnego 
wpłynęły skutecznie na poprawę procesów restytucji 
niedowidzących sportowców. Zawodnicy uzyskali 
szybszy spadek częstości skurczów serca (HR) do wartości 
spoczynkowej w porównaniu do badania pierwszego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy 
stwierdzić, iż proste regresje obrazujące nachylenie 
krzywych średnich wartości tętna w badaniach 1 i 2 
były niemal równoległe w każdej z rozpatrywanych 
częściach treningowych mikrocyklów. Świadczyło to o 
podobnej reakcji organizmu sportowców na zastosowane 
obciążenia treningowe w obu podokresach przygotowania 
specjalnego.
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Zaburzenia integracji sensorycznej wśród dzieci i młodzieży
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Annotation:
Radziyevska Mariya, Dziagwa 
Ewelina, Radziyevsky Pawel. Breach 
of sensory integration in children 
and youth. From the first moments of 
life, the child acquires the experience 
of being in the world around him 
through the senses such as touch, 
balance, proprioception, taste, sight, 
hearing and smell. The development 
of sensory integration of individual 
processes helps to effectively carry out 
every activity and function in society. 
Changes in the quality and quantity 
of sensory information may lead to 
sensory integration disorder child, which 
is immediately reflected in his behavior. 
In this paper we have presented 
information on the levels of sensory 
integration and testing of samples with 
a simple touch of activities that can be 
done without special equipment, both at 
home and in child care. Dissemination 
of knowledge about the processes 
of sensory integration, both among 
doctors, teachers, physiotherapists, 
occupational therapists and psychology 
as well as parents can contribute to 
early diagnosis of problems in children 
sensory-social development, further 
impeding the normal functioning of the 
child in society.

Радзиевская Мария, Дзьонгва Эвелина, 
Радзиевский Павел. Нарушения сен-
сорной интеграции среди детей и моло-
дежи. С первых моментов жизни, ребенок 
приобретает опыт пребывания в окружа-
ющем его мире через чувства, такие как 
осязание, равновесие, проприоцепция, 
вкус и зрение, слух и обоняние. Развитие 
сенсорной интеграции отдельных процес-
сов помогает эффективно выполнять каж-
дый вид деятельности и функции в обще-
стве. Изменение качества и количества 
сенсорной информации может привести 
к расстройству сенсорной интеграции ре-
бенка, что немедленно отражается на его 
поведении. В этой статье мы представили 
информацию о уровнях сенсорной инте-
грации и примеры ее тестирования при 
помощи простейшей сенсорной деятель-
ности, которую можно выполнить без спе-
циального оборудования как дома, так и 
в условиях детского учреждения. Распро-
странение знаний о процессах сенсорной 
интеграции, как среди врачей, учителей, 
физиотерапевтов, специалистов по трудо-
терапии, психологии, а также родителей 
может способствовать ранней диагности-
ке у детей проблем сенсорно-социального 
развития, в дальнейшем, препятствующих 
нормальному функционированию ребенка 
в обществе.

Радзієвська Марія, Дзьонгва Евелі-
на, Радзієвський Павло. Порушен-
ня сенсорної інтеграції серед дітей 
та молоді. З перших моментів життя, 
дитина набуває досвіду перебування 
в навколишньому світі через почуття, 
такі як дотик, рівновагу, проприоцеп-
ция, смак і зір, слух і нюх. Розвиток 
сенсорної інтеграції окремих процесів 
допомагає ефективно виконувати ко-
жен вид діяльності і функції в суспіль-
стві. Зміна якості та кількості сенсорної 
інформації може призвести до розладу 
сенсорної інтеграції дитини, що негай-
но відбивається на її поведінці. У цій 
статті ми представили інформацію про 
рівні сенсорної інтеграції та приклади 
їх тестування за допомогою найпро-
стішої сенсорної діяльності, яку можна 
виконати без спеціального обладнання 
як вдома, так і в умовах дитячого за-
кладу. Поширення знань про процеси 
сенсорної інтеграції, як серед лікарів, 
вчителів, фізіотерапевтів, фахівців з 
трудотерапії, психології, а також бать-
ків може сприяти ранній діагностиці у 
дітей проблем сенсорно-соціального 
розвитку, які в подальшому можуть пе-
решкоджати нормальному функціону-
ванню дитини в суспільстві.

Key words:
sensory, integration, children, 
adolescents, problems, development, 
sensory, activities.

сенсорная, интеграция, дети, подрост-
ки, проблемы, развитие, деятельность.

сенсорна, інтеграція, діти, підлітки, 
проблеми, розвитку, діяльність.

Wstęp. 1

W niniejszym artykule omówiono zaburzenia 
integracji sensorycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Pierwsze lata życia dziecka stanowią moment w którym 
jest intensywne zdobywanie doświadczeń z otaczającego 
świata. Informacje są zdobywane za pomocą różnych 
zmysłów, których prawidłowe funkcjonowanie warunkuje 
prawidłowy rozwój dziecka. W momencie kiedy dochodzi 
do jakiejkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu 
tych bodźców dochodzi wówczas do zaburzeń rozwoju 
w obrębie motorycznym poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym. 

Celem pracy jest przedstawienie zaburzeń integracji 
sensorycznej w obrębie podstawowym zmysłów oraz 
ukazanie możliwości stymulacji rozwoju integracji 
sensorycznej.

Integracja sensoryczna. Metoda integracji 
sensorycznej powstała w latach sześćdziesiątych XX 
w. Jej twórczynią była Jean Ayres, psycholog, pedagog 
specjalny i terapeuta zajęciowy. Sformułowała teorię 
zaburzeń przetwarzania sensorycznego, którą poparła 
w późniejszych latach licznymi badaniami. Ayers 
zauważyła między innymi, iż zaburzenia integracji 
sensorycznej mają wpływ na reakcje posturalne, napięcie 
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mięśni, planowanie ruchu, rozwój mowy, zachowanie, 
emocje oraz funkcje poznawcze.  Początkowo metodę 
tą wykorzystywano do terapii dzieci z trudnościami w 
uczeniu się, obecnie jest również jedną z kompleksowych 
metod terapeutycznych w terapii dzieci z opóźnieniem w 
rozwoju psychoruchowym [10].

Integracja sensoryczna jest to skomplikowany 
proces podczas, którego układ nerwowy człowieka 
odbiera informacje z receptorów zmysłów( dotyk, układ 
przedsionkowy, węch, smak, słuch, wzrok) następnie 
organizuje je i interpretuje oraz selekcjonuje w taki 
sposób, aby mogły być wykorzystane do celowego 
działania [14, 15]. Metoda integracji sensorycznej opiera 
się na następujących założeniach [7, 2, 17]:

Kontrolowany dopływ bodźców może być użyty do 1. 
wywołania określonej reakcji adaptacyjnej. Reakcja 
ta może pojawić się w momencie gdy stymulacja 
sensoryczna nie przeciąża układ nerwowego. 
Kontrolując ilość i rodzaj bodźców sensorycznych 2. 
możliwa jest pomoc dla dziecka w organizacji tych 
wrażeń, poprzez dokładną ocenę wymagań sytuacji i 
udzielenie adekwatnej odpowiedzi motorycznej. 
Reakcje adaptacyjne przyczyniają się do rozwoju 3. 
integracji sensorycznej. Wysyłając odpowiedzi 
adaptacyjne dostosowane otoczenia, system nerwowy 
nabywa wiedzy, której używa do kierowania organizacją 
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informacji sensorycznych podczas poszczególnych 
aktywności. 
Im większa ilość wewnętrznie kierowanej aktywności 4. 
dziecięcej, tym większa szansa na poprawę organizacji 
neuronalnej.
Zachowania bardziej kompleksowe i dojrzałe opieraja 5. 
się na prostych i podtswowych reakcjach
Organizacja zachowania dziecka jest lepsza, im wyższy 6. 
poziom organizacji odpowiedzi adaptacyjnych
Rejestracja znaczenia bodźców sensorycznych jest 7. 
konieczna do tworzenia prawidłowej odpowiedzi. 
Hipotetyczny model rozwoju integracji sensorycznej 
opracowany przez J. Ayers wyróżnia poszczególne 
stadia. Pierwszy z nich to rozwój percepcji 
czuciowej, proprioceptywnej, przedsionkowej, reakcji 
równoważnych oraz integracja pierwotnych odruchów. 
Drugi etap to kształtowanie się schematu ciała; 
zdolność planowania ruchowego( kinestezja, integracja 
i różnicowanie obu stron ciała) jak również kształtują 
się percepcja wzrokowa i słuchowa. Kolejne stadium 
to rozwój precyzyjnych ruchów rąk ( lateralizacja, 
zdolności różnicowania stron ciała) , koordynacja 
wzrokowo ruchowa jak również percepcja przestrzeni.

DOTYK. Zmysł dotyku jest jednym z najwcześniej 
rozwijających się zmysłów. Za świadomość dotknięcia 
odpowiedzialny jest dotyk protopatyczny (pierwotny) 
dominujący w okresie niemowlęcym. Natomiast za odbiór 
precyzyjnych informacji dotykowych ( różnicowanie faktur 
i kształtu) odpowiada dotyk empiryczny ( różnicujący). 
Zarówno dotyk empiryczny jak i protopatyczny rozwijają 
się stopniowo i muszą one utrzymywać się w równowadze 
uzależnionej od wieku i funkcjonowania dziecka [8]. Zmysł 
dotyku jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji 
niezbędnych do uzyskania różnorodnych umiejętności 
( takich jak: percepcja dotykowa, schemat  ciała, 
planowanie ruchu, percepcja wzrokowa, umiejętności 
szkolne, bezpieczeństwo i stabilność emocjonalna, 
funkcjonowanie społeczne i wyobraźnia) [5, 14, 15]. 

PROPIOCEPCJA. Za dostarczenie informacji z 
mięśni, stawów i więzadeł o pozycji części ciała oraz 
ich ruchach odpowiedzialny jest zmysł propriocepcji 
(czucia głębokiego).  Zmysł ten jest ściśle powiązany ze 
zmysłem dotyku i układem przedsionkowym. Wpływa 
on na świadomość ciała, kontrolę i planowanie ruchu, 
stopniowanie ruchu, postawę ciała, bezpieczeństwo 
emocjonalne oraz funkcjonowanie społeczne [2].

UKŁAD PRZEDSIONKOWY. Zmysłem, który jest 
odpowiedzialny jest za dostarczenie informacji na temat 
siły grawitacji oraz ruchu jest narząd przedsionkowy. 
Wspomaga on kierowanie ciała w przestrzeni i wpływa 
między innymi na: bezpieczeństwo grawitacyjne, 
napięcie mięśniowe, ruch i równowagę oraz koordynację 
ruchową, przetwarzanie słuchowo językowe, wzrokowo 
przestrzenne, świadomość przestrzenną, planowanie 
ruchu, bezpieczeństwo emocjonalne i funkcjonowanie 
społeczne [18].

,,Ludzie są istotami zmysłowymi a doznania 
zmysłowe są nieodłączne przy wykonywaniu danych 
czynności,,. Tak więc, aby dziecko mogło funkcjonować 
w swoim środowisku w sposób prawidłowy, niezbędne jest 

dostarczenie mu takiej ilości bodźców, i zróżnicowania 
ich, aby dziecko mogło optymalnie funkcjonować 
w społeczeństwie (Diana A. Hennry) [http://www.
integracjasensoryczna.com.pl]. U większości osób 
proces integracji sensorycznej przebiega automatycznie 
umożliwiając odpowiednie reakcje do wymogów otoczenia 
i warunkuje prawidłowy rozwój sensomotoryczny [1]. 
Kształtowanie się systemów zmysłowych następuje 
już w przeciągu pierwszych lat życia. Bez nich dziecko 
nie reagowałoby na otoczenie w odpowiedni sposób, 
nie pokonywało tak zwanych kamieni milowych’’ Bez 
integracji zmysłów dalszy rozwój dziecka jest trudny a 
nawet niemożliwy. Dzieci z zaburzeniami przetwarzania 
sensorycznego w sposób nieprawidłowy i nieadekwatny 
interpretują odbierane bodźce z otaczającego ich świata 
podczas życia codziennego [11]. U większości osób proces 
integracji sensorycznej rozwija się w sposób naturalny co 
do wieku rozwojowego. Jednakże u niektórych dzieci 
proces ten nie rozwija się w sposób prawidłowy i w takim 
właśnie wypadku mogą wystąpić problemy z zachowaniem, 
rozwojem czy z nauką zarówno podstawowych czynności 
życia codziennego jak i z późniejszą nauką szkolną. [17]. 
Do podstawowych czynników, które warunkują rozwój 
sensoryczny adekwatny do wieku i sytuacji jest rozwój 
w okresie prenatalnym, okołoporodowym, niemowlęcym, 
poniemowlęcym, okres przedszkolny, aż po młodszy okres 
szkolny. Wszystkie te etapy rozwoju, jeżeli przebiegają w 
sposób prawidłowy wówczas dostarczanie, gromadzenie, 
interpretowanie i selekcjonowanie poszczególnych 
bodźców następuje w sposób prawidłowy dając adekwatną 
czynność czy zachowanie [13].

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego to problem 
który dotyczy niemal każdego dziecka u którego 
występują problemy w rozwoju psychofizycznym czy 
społecznym. Obserwuje się również współwystępowanie 
zaburzeń przetwarzania sensorycznego u większości 
dzieci. Wyodrębnić możemy grupę [6]:

 Dzieci,  które unikają wrażeń sensorycznych ( 1. 
nadwrażliwość sensoryczna), ich układ nerwowy odczuwa 
doznania sensoryczne, bardziej wyostrzone niż są w 
rzeczywistości w efekcie czego dzieci te unikają bodźców, 
nadmiernie reagują na stymulację. Dzieci te mogą; 
Reagować na dotyk agresją lub wycofaniem się , bać 
się wysokości i ruchu, lub odczuwać mdłości w wyniku 
niewielkiego ruchu bądź wysokości, niechętnie ryzykować 
oraz próbować nowych rzeczy, czuć duży dyskomfort 
w zatłoczonych miejscach, być nadmiernie pobudzone i 
aktywne. Dzieci te mogą również jeść mało zróżnicowane 
pokarmy lub mieć dużą wrażliwość na zapachy.
Kolejną grupą dzieci, które można wyodrębnić są 2. 
to dzieci, które poszukują wrażeń sensorycznych. 
Dzieci te mogą prezentować nadmierną aktywnością 
ruchową będącej efektem jak i źródłem wrażeń 
sensorycznych ‘odżywiających mózg’, nie reagować 
na ból i nie zauważać innych bodźców dotykowych; 
często i zbyt  mocno dotykać inne osoby (co może 
wyglądać jak zachowanie agresywne), uczestniczyć w 
niebezpiecznych zabawach np. zbyt wysokie wspinanie 
się, preferować intensywne, długo trwające zabawy typu 
huśtanie, kręcenie, często bez objawów dyskomfortu, 
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lubić bardzo głośne dźwięki np. głośno grająca muzyka, 
telewizor jak również mieć opóźnioną mowę [http://
www.integracjasensoryczna.com.pl, 9].
Niektóre dzieci z zaburzeniami przetwarzania 3. 
sensorycznego w efekcie tych zaburzeń mogą mieć 
trudności z planowaniem i wykonywaniem nowych 
ruchów i aktywności ruchowych. Często dzieci te są 
niezdarne, nieskoordynowane, przewracają się, mają 
problem z nauczeniem się wielu zabaw ruchowych. 
Wówczas dzieci te mogą mieć trudności z następującymi 
czynnościami: Trudności z aktywnościami manualnymi, 
pisaniem, zapinaniem guzików itp. Słabe umiejętności 
z zakresu dużej motoryki np. kopanie, łapanie, 
rzucanie piłki. Dzieci te mogą mieć również problemy 
z naśladowaniem ruchów np. w zabawie „Ojciec 
Wergiliusz”, mieć trudności z utrzymaniem równowagi, 
wykonaniem sekwencji ruchów lub obustronną 
koordynacją, preferować znane aktywności i zabawy, 
aktywności statyczne, siedzące np. oglądanie telewizji, 
czytanie książki. Mogą mieć również problemy 
trudności z wymową [3].

W wyniku nieprawidłowego przetwarzania 
sensorycznego może dojść do nieprawidłowego 
funkcjonowania w obrębie wyżej wymienionych układów, 
czego efektem może być [16]:

Opóźniony rozwój ruchowy.1. 
Opóźniony rozwój mowy.2. 
Podwyższony poziom pobudzenia i aktywności.3. 
Obniżony poziom aktywności, ociężałość.4. 
Trudności z utrzymaniem równowagi.5. 
Trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową.6. 
Trudności z percepcją słuchową.7. 
Trudności z koncentracją.8. 

Trudności z nauką: czytaniem, pisaniem, matematyką.9. 
Zaburzone relacje społeczne i problemy emocjonalne 10. 
oraz niskie poczucie wartości.
Aby móc usystematyzować powyższe informacje 

poniższy schemat przedstawia podział zaburzeń 
przetwarzania sensorycznego (SPD) (rys. 1.).

Deficyty przetwarzania sensorycznego mogą być 
przyczyną wielu trudności, które zaburzają prawidłowy 
rozwój dziecka, utrudniając proces uczenia, powodując 
problemy emocjonalne i społeczne. Tak więc niezwykle 
ważne jest, aby w sposób optymalny dostarczać dziecku 
wrażeń z otaczającego nas świata i zapewnić mu 
prawidłowy rozwój psychoruchowy [9].

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów 
kursowych Kursu Integracji Sensorycznej I stopnia [8].

TERAPIA. Terapia integracji sensorycznej ma formę 
,, naukowej zabawy’’ w której dziecko chętnie uczestniczy. 
Podczas terapii tej nie uczy się konkretnych umiejętności, 
stymuluję się procesy nerwowe, które prowadzą do 
podstaw tych umiejętności, poprzez poprawę integracji 
bodźców sensorycznych. Sala do terapii wyposażona jest 
w sprzęt do stymulacji poszczególnych układów( między 
innymi: piłki, miękkie materace, deskorolki, trampolina, 
zjeżdżalnia, hamak, huśtawka oraz różnorodne drobne 
pomoce sensoryczne itd.)

Jak Fizjoterapeuta może wspomóc proces terapii 
dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej?
Fizjoterapeuta może wspierać proces terapii dzieci 

z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, poprzez 
włączenie odpowiednich ćwiczeń w program własnej 
terapii (uwzględniając oczywiście diagnozę przetwarzania 
sensorycznego dziecka, warto również skontaktować się 
z terapeutą SI i właściwy dobór ćwiczeń i sposób ich 

Rysunek 1. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Zaburzenia przetwarzania  senso-
rycznego SPD  

Zaburzenie modulacji  senso-
rycznej 

Nadwrażliwość  
sensoryczna  
„obronność  

sensoryczna”   

Zaburzenia  różni-
cowania  

sensorycznego 

Podwrażliwość  
sensoryczna   

Zaburzenia ruchu na bazie  
sensorycznej 

Poszukiwanie  
sensoryczne

Zaburzenia  
posturalne 

Dyspraksja  trud-
ności w  

planowaniu  mo-
torycznym 



138

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Tabela 1.
 Wybrane aktywności sensoryczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury i doświadczeń własnych

Wybrane aktywności sensoryczne

Stymulacja układu 
dotykowego – 
proprioceptywnego

- Zabawy w suchym basenie z piłkami
- ścieżki dotykowe ( układanie na podłodze ścieżek o różnorodnej fakturze, zadaniem 
dziecka jest pokonanie tej drogi w różnych pozycjach, czworakując, idąc na boso 
skacząc itd.)
- wałkowanie ciała( piłką, wałkiem itp.)
- zawijanie w koc, materac, w folię z pęcherzykami i rozwijanie się z niego
- Masowanie całego ciała poprzez ugniatanie, wałkowanie, dociskanie, masaż piłkami 
o różnej sprężystości i fakturze, ściskanie piłeczek o różniej sprężystości i fakturze, 
zabawy z  siłowaniem się i przepychaniem
- opukiwanie opuszków palców o stół, czy zabawy z pisaniem na plecach lub 
maszynie
- Szczotkowanie różnymi szczotkami, gąbkami, pędzelkami dłoni przedramion, nóg i 
pleców 

Stymulacja układu 
przedsionkowego, 
obustronna koordynacja

Stymulacja funkcji 
słuchowych

- Kołyski na plecach ( w przód, tył i na boki)
- kołyski na brzuchu
- bujanie się w fotelu, huśtawce, kocyku
- skakanie na piłce
- turlanie się
- ślizganie się na zjeżdżalni
- tor przeszkód ( zachęcający dziecko do wspinania się, pełzania, skakania, 
balansowania itp.)
- podskoki obunóż i jednonóż
- zabawy na utrzymanie równowagi w różnych pozycjach
- zabawy z piłką ( rzucanie turlanie itp. )
- Podczas stymulacji przedsionkowej rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, szukanie 
źródła dźwięku, chodzenie za dźwiękiem z zamkniętymi oczami, śpiewanie piosenek 
w trakcie stymulacji przedsionkowej

Koordynacja wzrokowo- 
ruchowa;
Koordynacja ruchowa i 
planowanie ruchu

- Odbijanie podwieszonej piłki, balonu i różnorodnych piłeczke w różnych pozycjach 
ciała
- kreślenie w powietrzu różnych figur
- malowanie na dużym formacie 
-  Zabawa ,, Ojciec Wirgiliusz’’
- tory przeszkód
- naśladowanie ruchu ( np. zwierząt czy terapeuty)
- podrzucanie czy łapanie piłki, woreczka, zabawki itd.
- twister

Normalizacja systemu 
węchowego

- Należy wybrać  spośród olejków zapachowych te najbardziej akceptowane przez 
dziecko, segregując je od najmniej akceptowanych do najbardziej akceptowanych
- Prezentujemy dziecku kilka olejków a zadaniem dziecka jest ustalenie w jakiej 
kolejności były pokazane oraz nazwanie tych zapachów
- szukanie określonego zapachu
- chodzenie za zapachem z zamkniętymi oczami

wykonywania). Należy również pamiętać o tym, iż dla 
prawidłowej regulacji postawy ciała dziecka niezbędny 
jest stale ciągły dopływ informacji sensorycznej 
pochodzącej z takich źródeł jak: receptory wzrokowe, 
receptory narządu równowagi, czucia głębokiego 
oraz efektory mięśniowe. Uświadomienie wady i 
autokorekcja odbywa się za pomocą kontroli wzrokowej , 
propriocepcji, jak również dzięki receptorom słuchowym 
i receptorom skóry [18]. Każda nieprawidłowość w 
rozwoju ruchowym dziecka wpływa na  nieprawidłowy 
dopływ bodźców sensorycznych. Przykładem takim może 
być choćby ,,asymetria’’, W przypadku asymetrycznego 

utrzymania i przenoszenia ciężaru ciała dochodzi do 
nierównomiernego dopływu bodźców dotykowych i 
propriocepcji; asymetryczne ustawienie głowy wpływa 
na układ przedsionkowy i wzrokowy. Asymetryczne 
wrażenia sensoryczne wpływają  na schemat ciała, 
orientację przestrzenną czy integrację obu stron ciała.   

Nieprawidłowe przystosowanie posturalne 
oraz nieprawidłowe wzorce ruchowe wpływają na 
doświadczenia sensoryczne powodując [7, 12]:

Niewłaściwe proprioceptywno- kinestetyczne sprzężenie 
zwrotne skutkujące zaburzeniami czucia, położenia kończyn 
w przestrzeni, ruchu i koordynacji ruchu.
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Ograniczenie przedsionkowo- wzrokowo – słuchowe 

skutkujące zaburzeniami percepcji wzrokowej, słuchowej 
i orientacji w przestrzeni.

Ograniczenie bodźców dotykowych wpływające na 
zaburzenia schematu ciała i planowania ruchu.

Tak, więc wszelkie nieprawidłowości w rozwoju 
dziecka wpływają również na odbiór i interpretację 
informacji sensorycznych. Terapia integracji sensorycznej 
jest jedną z metod wspomagających proces rehabilitacji. 
W  poniższej tabeli zostały przedstawione przykładowe 
aktywności sensoryczne, które mogą być wykorzystywane 
w warunkach domowych lub gabinetowych bez 
wykorzystania specjalistycznego sprzętu.

Każdy z nas przetwarza bodźce zmysłowe przez 
cały dzień niezależnie od pory dnia czy roku. Integracja 
tych bodźców kształtuje nasze postrzeganie świata 
a co za tym idzie nasze zachowania. Tak, więc aby 
wspomóc rozwój dziecka należy mu w sposób optymalny 
dostarczać różnorodnych bodźców sensorycznych już od 
narodzenia.

Wnioski
Proces integracji sensorycznej polega na porządkowaniu • 
wrażeń zmysłowych, po to by móc postrzegać i odbierać 
otoczenie, uczyć się i reagować w sposób adekwatny do 

danej sytuacji.
Proces integracji ulega rozwojowi i doskonaleniu się • 
już od pierwszego dnia życia.
Stymulacja zmysłów oraz bodźce powstające podczas • 
ruchu pobudzają do powstawania połączeń nerwowych 
integracji impulsów i ich przyswajania przez umysł.
Ruch ciała i koordynacja są podstawą dla • 
kształtowania się celowych i precyzyjnych ruchów,  
w miarę doskonalenia się procesów przetwarzania 
sensorycznego dziecko zdobywa perfekcję między 
innymi w świadomości swojego ciała i otoczenia jak 
również zdolności samooceny, samokontroli, zdolność 
koncentracji, prawidłową lateralizację, zdolność 
uczenia się i abstrakcyjnego myślenia.
Celem postępowania terapeutycznego zaburzeń • 
integracji sensorycznych jest normalizacja odbioru 
bodźców dotykowych i normalizacja napięcia 
mięśniowego, bodźcowanie proprioceptywne, regulacja 
równowagi, odbudowa schematu ciała, poprawa 
koordynacji wzrokowo- ruchowej, poprawa percepcji 
słuchowej, planowania motorycznego i położenia w 
przestrzeni.
Terapia integracji sensorycznej ma formę kontrolowanej • 
zabawy w, której dzieci biorą chętnie udział.
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