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Зміни інтегральних показників кваліфікованих стрільців  

з лука під впливом експериментальної програми  
удосконалення технічної підготовленості

Антонов С.В., Бріскін Ю.А., Пітин М.П.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто аспекти спрямова-
ного розвитку координаційних 
здібностей стрільців з лука. До 
педагогічного експерименту були 
залучені 45 спортсменів (24 юна-
ки, 21 дівчина). Експеримент три-
вав 1 рік та включав 2 підготов-
чих періоди макроциклів. Вони 
містили по 20 тижневих мікроци-
клів, що були об’єднані у чотири 
мезоцикли. Встановлено, що сут-
тєвий приріст результативності у 
контрольних вправах можливий 
при корекції направленості тре-
нувального процесу на розвиток 
координаційних здібностей. Виді-
лено тренувальні засоби педаго-
гічного спрямування щодо розви-
тку фізичних якостей у поєднанні 
з координаційними здібностями. 
Рекомендовано зменшення ак-
центів розвитку спеціальних про-
явів максимальної сили щодо 
швидкісно-силової витривалості. 
Встановлено напрямки форму-
вання адекватної структури тех-
ніки пострілу з врахуванням спе-
цифічних відчуттів у змагальній 
діяльності.

Антонов С.В., Брискин Ю.А., Питин М.П. 
Изменения интегральных показателей 
квалифицированных стрелков из лука под 
влиянием экспериментальной программы 
совершенствования технической подго-
товленности. Рассмотрены аспекты направ-
ленного развития координационных способ-
ностей стрелков из лука. До педагогического 
эксперимента были привлечены 45 спортсме-
нов (24 юноши, 21 девушка). Эксперимент 
длился 1 год и включал 2 подготовительных 
периода макроциклов. Они содержали по 20 
недельных микроциклов, которые были объ-
единены в четыре мезоцикла. Установлено, 
что существенный прирост результативности 
в контрольных упражнениях возможен при 
коррекции направленности тренировочно-
го процесса на развитие координационных 
способностей. Выделены тренировочные 
средства педагогического направления отно-
сительно развития физических качеств в со-
четании с координационными способностями. 
Рекомендовано уменьшение акцентов разви-
тия специальных проявлений максимальной 
силы относительно скоростно-силовой вы-
носливости. Установлены направления фор-
мирования адекватной структуры техники вы-
стрела с учетом специфических ощущений в 
соревновательной деятельности.

Antonov S.V., Briskin Y.A., Pitin 
M.P. Changes of integral indexes of 
skilled shooters from a bow under the 
influence of experimental program of 
perfection of technical preparedness. 
The aspects of the directed development 
of co-ordinating capabilities of shooters 
are considered from a bow. In pedagogical 
experiment were attracted 45 sportsmen 
(24 boys, 21 girls). Experiment was lasted 
by 1 year and included 2 preparatory 
period of macrocycles. They contained 
for 20 week’s microcycle which were 
incorporated in four mesocycle. It is 
set that the substantial increase of 
effectiveness in control exercises is 
possible at the correction of orientation 
of training process on development of co-
ordinating capabilities. Trainings facilities 
of pedagogical direction are selected 
in relation to development of physical 
qualities in combination with co-ordinating 
capabilities. Diminishing of accents of 
development of the special displays of 
maximal force is recommended relatively 
speed-power to endurance. Directions 
of forming adequate structure of shot 
technique are set taking into account the 
specific feelings of competition activity.

Ключові слова:
інтегральні, показники, кваліфі-
ковані, стрільці, техніка, ефек-
тивність. 

интегральные, показатели, 
квалифицированные, стрелки, техника, 
эффективность.

integral, indicators, qualified, archers, 
technical, efficiency.

Вступ.1

Рівень спортивних результатів спортсменів Укра-
їни та об’єктивно зумовлені високі вимоги до склад-
нокоординаційної структури змагальної діяльності 
та відповідно підготовленості стрільців з лука акту-
алізують науково-практичні завдання удосконалення 
технічної підготовленості стрільців з лука [1, 2, 4, 6, 
9]. Перспективним слід вважати корегування переду-
мов ефективної техніки пострілу на етапі спеціалізо-
ваної базової підготовки за допомогою використання 
спрямованого розвитку координаційних здібностей 
стрільців з лука [3, 5, 7, 8, 10].

Власне технічна підготовка у стрільбі з лука розгля-
далася, переважно, у напрямах формування структури 
рухових дій з використанням технічних засобів навчання 
(Калініченко А.Н., 1995); оцінювання технічної підготов-
леності (Зыков М.Б., Саблин В.Г., Локшин Л.Л., 1981); 
вдосконалення підготовленості висококваліфікованих 
спортсменів (Шилин Ю.Н., 1984; Балов А.Ш., Сафро-
нова Г.Б. та ін., 1989; Виноградський Б.А. 1996, 2004; 
Яковлев Б.А. 1999; Сыманович П.Г., 2005, Тарасова Л.В. 
2008 та ін.). Це визначає необхідність з’ясування ефек-
тивності програми удосконалення технічної підготовки 
кваліфікованих спортсменів за допомогою спрямовано-
го розвитку їх координаційних здібностей у напрямі ін-
тегральних показників технічної підготовленості.
© Антонов С.В., Бріскін Ю.А., Пітин М.П., 2012 

doi: 10.6084/m9.figshare.97344

Дослідження виконане у відповідності до теми 
2.17 «Моделювання біомеханічних систем у складно 
координаційних видах спорту» Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити ефективність про-

грами удосконалення технічної підготовленості шля-
хом спрямованого розвитку координаційних здібнос-
тей за інтегральними показниками кваліфікованих 
стрільців з лука. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення науково-методичної літератури; аналіз до-
кументальних матеріалів; педагогічне спостереження; 
педагогічний експеримент; методи математичної ста-
тистики.

Організація дослідження. Педагогічний експери-
мент з реалізацією традиційної та експериментальної 
(авторської) програм тривав з 1 серпня 2011 року до 27 
червня 2012 року та включав два повторюваних підго-
товчих періоди макроциклів підготовки. Вони місти-
ли по 20 тижневих мікроциклів, що були об’єднані у 
чотири мезоцикли. 

Експериментальними чинниками були: збільшен-
ня частки обсягу тренувальних навантажень спрямо-
ваних у структурі загальної та спеціальної фізичної 
підготовки для удосконалення координаційних зді-
бностей (до 35% та 45% відповідно); тренувальних 
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засобів з педагогічним спрямуванням щодо комплек-
сного розвитку різних фізичних якостей у поєднанні 
з координаційними здібностями (з 60 до 80%); змен-
шення акцентів щодо розвитку спеціальних проявів 
максимальної сили та корекції тренувальних впливів 
щодо швидкісно-силової витривалості (з 20 до 5% та 
з 25 до 20% відповідно).

До педагогічного експерименту були залучені 45 
стрільців з лука, що перебувають на етапі спеціалізо-
ваної базової підготовки провідних СДЮШОР з цьо-
го виду спорту м. Львів (експериментальна група: 12 
хлопців та 12 дівчат) та м. Харків (контрольна група: 
12 хлопців та 9 дівчат). 

Результати дослідження. 
Якісним критерієм ефективності програм техніч-

ної підготовки, що були використані для стрільців з 
лука на етапі спеціалізованої базової підготовки стала 
констатація динаміки інтегральних показників техніч-
ної підготовленості кваліфікованих стрільців з лука 
впродовж дослідження (табл. 1, 2).

Аналіз результатів трьох проведених тестування 
на різних етапах педагогічного експерименту дозво-
лив вцілому засвідчити позитивні тенденції для біль-
шості показників інтегральної підготовленості квалі-
фікованих стрільців з лука зі складу як контрольної, 
так і експериментальної груп.

При цьому відзначимо, що за абсолютними зна-
ченнями відбулися прирости результатів у контроль-
ній вправ «Стрільба 18х18». Для спортсменів контр-
ольної групи при стабілізації середньо групового 
показника за період першого етапу 144,33-144,43 оч. 
(І та ІІ тестування відповідно) встановлене зростан-
ня до 148,48±5,82 за результатами другого етапу. Це 
може вказувати на формування кумулятивного ефекту 
та реалізацію довготривалої адаптації до спрямованих 
навантажень у межах традиційної програми технічної 
підготовки [1, 3, 5].

Кваліфіковані стрільці експериментальної групи, 
за допомогою спрямованого розвитку координацій-
них здібностей змогли досягнути відповідного показ-
ника значно раніше, в кінці першого етапу педагогіч-
ного експерименту (143,67±7,24 оч. – І тестування та 
148,33±4,63 оч. – ІІ тестування). В подальшому сфор-
мований ще вищий рівень підготовленості, як нако-

пичувальний ефект нами засвідчено збільшення абсо-
лютного показника результату до 153,75±4,73 оч.

Разом з тим, при збільшенні результатів кваліфі-
кованих стрільців з лука контрольної та експеримен-
тальної групи витрати часу на виконання даної впра-
ви зазнавали зменшення, що вказує на формування у 
спортсменів певного ритму виконання вправи. Також, 
це може свідчити про вироблення ознак навику, тобто 
автоматизму та стабільності техніки змагальної впра-
ви [4, 6, 8, 9, 10]. Так, спортсмени контрольної групи, 
витрачаючи 381,33 с на виконання вісімнадцяти по-
стрілів на початку дослідження змогли зменшити ви-
трати до 366,33 с. Водночас варто відзначити, що це 
відбулося впродовж другого етапу педагогічного екс-
перименту. За підсумками першого вони витрачали в 
середньому 383,76 с (ІІ тестування).

Для стрільців з лука експериментальної групи 
динаміка цього показника вказує на більш виражені 
адаптаційні зміни функціональних систем організ-
му за підсумками двох етапів. Початкові показники 
(376,29±25,20 с) було зменшено до 372,17±26,02 с (ІІ 
тестування) та у подальшому до 341,92±26,32 с.

У контрольній вправі «М3», яка повністю відо-
бражала умови змагальної діяльності зафіксовано 
збільшення результатів як у цілому (60 пострілів), 
так і в окремих відрізках (1-30, 31-60 постріли). При 
цьому у стрільців з лука контрольної групи вони мали 
хвилеподібний характер зі незначним зменшенням 
усередині педагогічного експерименту. Тобто можна 
стверджувати, що спортсмени не в повній мірі змогли 
адаптувати характеристики виконання техніки вправи 
до сформованих приростів проявів силових якостей 
[6, 7]. Це конкретизовано у відповідних результатах 
для першого відрізку (1-30 постріли) – 248,33 оч. (І 
тестування), 247,05 оч. (ІІ тестування) та у підсумку 
250,71 оч. Відзначимо, що спортсмени контрольної 
групи у порівнянні з експериментальною показали 
незначний дисбаланс між повторами у цій контроль-
ній вправі, що може бути резервом до підвищення 
результату вцілому [5, 6]. Також це може свідчити, 
що спортсмени не змогли провести впрацьовування 
внаслідок необхідності прояву вищого рівня силових 
якостей, що впливає у їхньому випадку на техніку по-
стрілу [6]. Другий відрізок вправи мав наступні зна-

Таблиця 1
Інтегральні показники технічної підготовленості  кваліфікованих стрільців з лука впродовж дослідження

№

КОНТРОЛЬНІ ЗРІЗИ
І тестування ІІ тестування ІІІ тестування

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m

143,67±7,24 144,33±5,41 148,33±4,63 144,43±4,68 153,75±4,73 148,48±5,82
376,29±25,20 381,33±19,88 372,17±26,02 383,76±37,33 341,92±26,32 366,33±41,01
247,79±9,17 248,33±8,60 252,79±5,84 247,05±6,29 254,83±3,67 250,71±4,19
251,63±12,10 251,86±11,98 251,08±7,19 252,62±6,01 256,71±4,42 253,71±4,67
499,42±12,20 500,19±11,47 503,88±8,94 499,67±10,30 511,54±6,22 504,43±6,25
55,08±3,05 55,90±2,43 58,17±2,22 53,81±2,02 62,13±2,80 56,81±4,12
52,04±2,46 52,05±2,73 54,46±2,17 51,14±3,04 59,04±2,76 54,24±3,02

110,67±14,88 108,05±14,22 124,38±8,91 101,52±10,23 137,29±16,45 110,29±16,42
Примітка: 1 – результат стрільби у вправі «18х18»; 2 – час на виконання вправи «18х18»; 3 – сума 1-30 пострілів у вправі 

М3; 4 − сума 31-60 пострілів у вправі М3; 5 − сума 1-60 пострілів у вправі М3; 6 − сума у вправі «Стрільба сидячи на стіль-
ці»; 7 − сума у вправі «Стрільба стоячи на платформі»; 8 – результат вправи «Стрільба з закритими очима».
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чення : 251,86±11,98 (І тестування), 252,62±6,01 (ІІ 
тестування) та у підсумку 253,71±4,67 оч. Для загаль-
ної суми у цій вправі характерні коливання на різних 
етапах від 499,42±12,20 оч. до 504,43±6,25 оч. 

Представники експериментальної групи, на від-
міно від своїх колег з контрольної групи показували 
більш рівні результати у двох повтореннях в межах 
цієї контрольної вправи в кінці першого та друго-
го етапів педагогічного експерименту. Це вказує на 
більш швидке виведення функціонування відповід-
них систем організму на оптимальний рівень, що для 
них пов’язано з координаційною структурою змагаль-
ної вправи [3, 8]. Відповідно сума у цій контрольній 
вправі мала прямолінійне зростання від першого до 
останнього зрізу. Абсолютні значення результатів у 
першому відрізку вправи збільшувалися з 247,79 до 
254,83 оч., другому – від 251,63 до 256,71 оч. та сумі – 
від 499,42 до 511,54 оч.

На наш погляд, більш виражена ефективність ав-
торської програми технічної підготовленості може 
бути продемонстрована на прикладі контрольних 
вправ зі зміненими умовами [1]. Одразу відзначимо,ю 
що абсолютні значення на зрізах проведених після 
формуючої частини (ІІ та ІІІ тестування) перевага за 
абсолютними показниками результатів була на боці 
стрільців з лука експериментальної групи. Аналізу-
ючи динаміку у контрольній вправі «Стрільба сидя-
чи на стільці» при подібності початкових показників 
(55,08±3,05 оч. – ЕГ, 55,90±2,43 оч. – КГ) значення по-
дальших контрольних зрізів були на користь експери-
ментальної групи (ІІ тестування: 58,17±2,22 оч. (ЕГ) 

проти 53,81±2,02 (КГ) та ІІІ тестування: 62,13±2,80 
оч. (ЕГ) проти 56,81±4,12 (КГ). 

Схожа ситуація спостерігається і для інших варіан-
тів зі зміненими умовами виконання змагальної впра-
ви. У варіанті стрільби з платформи загальна зміна 
абсолютних значень містилася у діапазоні 52,05-54,24 
оч. для контрольної групи та 52,04-59,04 для експе-
риментальної групи. Ще більш виражені відмінності 
зміни абсолютних значень зафіксовані у варіанті ви-
конання вправи зі заплющеними очима. Можна ствер-
джувати, що вперше використані зміщені акценти у 
підготовці стрільців з лука на етапі спеціалізованої 
базової підготовки у напрямі розвитку їх координа-
ційних здібностей дозволили покращити абсолютні 
показники з 110,67±14,88 до 137,29±16,45 оч. (про-
міжний показник – 124,38±8,91 оч. Це, в свою чергу, 
дозволяє передбачати подальші прирости у основних 
змагальних вправах, що проводяться з залученням 
схожого комплексу сенсомоторних якостей спортсме-
нів [2, 3, 4].

Відзначимо, що традиційні підходи до технічної 
підготовки на цьому етапі дозволили стабілізувати 
рівень результатів контрольних вправ зі зміненими 
умовами вцілому. Наприклад, у контрольній вправі 
«Стрільба зі заплющеними очима» відбулися коли-
вання результатів при незначних відмінностях по-
чаткових та кінцевих показників (108,05±14,22 оч. та 
110,29±16,42 оч. відповідно).

Підтвердженням більш значущої переваги у ефек-
тивності авторської програми технічної підготовки, а 
точніше формування передумов забезпечення технічної 

Таблиця 2.
Динаміка змін (абсолютної та відносної) інтегральних показників  

технічної підготовленості стрільців з лука контрольної та експериментальної груп

1
ЕГ-КГ 

ЕГ 
1-2

КГ 
1-2

2
ЕГ-КГ 

ЕГ 
2-3

КГ 
2-3

3
ЕГ-КГ 

ЕГ 
1-3

КГ 
1-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
абс.зн. 0,67 4,67** 0,10 -3,90** 5,42** 4,05** -5,27** 10,08** 4,14*

% 0,46 3,25 0,07 -2,70 3,65 2,80 -3,55 7,02 2,87
абс.зн. 5,04 -4,13 2,43 11,60 -30,25** -17,43 24,42* -34,38** -15,00

% 1,32 -1,10 0,64 3,02 -8,13 -4,54 6,67 -9,14 -3,93
абс.зн. 0,54 5,00* -1,29 -5,74** 2,04 3,67* -4,12** 7,04** 2,38

% 0,22 2,02 -0,52 -2,33 0,81 1,48 -1,64 2,84 0,96
абс.зн. 0,23 -0,54 0,76 1,54 5,62* 1,10 -2,99* 5,08* 1,86

% 0,09 -0,22 0,30 0,61 2,24 0,43 -1,18 2,02 0,74
абс.зн. 0,77 4,46 -0,52 -4,21 7,67** 4,76 -7,11** 12,13** 4,24

% 0,15 0,89 -0,10 -0,84 1,52 0,95 -1,41 2,43 0,85
абс.зн. 0,03 2,29** -2,10** -4,36** 3,96** 3,00** -5,32** 6,25** 0,90

% 0,05 4,10 -3,75 -8,10 6,81 5,58 -9,36 11,19 1,62
абс.зн. 0,01 2,42** -0,90 -3,32** 4,58** 3,10** -4,80** 7,00** 2,19**

% 0,01 4,64 -1,74 -6,48 8,42 6,05 -8,86 13,45 4,21
абс.зн. -2,62 13,71** -6,52* -22,85** 12,92** 8,76** -27,01** 26,63** 2,24

% -2,42 12,39 -6,04 -22,51 10,39 8,63 -24,49 24,06 2,07
Примітка: * − р<0,05, ** − р<0,01; По вертикалі: 1 – результат стрільби у вправі «18х18»; 2 – час на виконання вправи 

«18х18»; 3 – сума 1-30 пострілів у вправі М3; 4 − сума 31-60 пострілів у вправі М3; 5 − сума 1-60 пострілів у вправі М3; 
6 − сума у вправі «Стрільба сидячи на стільці»; 7 − сума у вправі «Стрільба стоячи на платформі»; 8 – результат вправи 
«Стрільба з закритими очима». По горизонталі: 1, 4, 7– порівняння показників експериментальної та контрольної груп на 
початку дослідження, у середині дослідження та в кінці дослідження (1, 2, 3 зріз); 2, 5 – зміни показників експериментальної 
групи на першому та другому етапах педагогічного експерименту; 3, 6 – зміни показників контрольної групи на першому 
та другому етапах педагогічного експерименту; 8, 9 − зміни показників експериментальної та контрольної груп за два етапи 
педагогічного експерименту.
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підготовленості кваліфікованих стрільців з лука на ета-
пі спеціалізованої базової підготовки стали результати 
визначення достовірності встановлених відмінностей 
між інтегральними показниками технічної підготовле-
ності на різних етапах педагогічного експерименту.

Незважаючи на незначні коливання та переваги 
показників спортсменів однієї з груп, статистично до-
стовірних відмінностей на початковому рівня підго-
товленості між експериментальною та контрольною 
групами не виявлено (0,01-2,42% при р>0,05).

Водночас за результатами реалізації першого ета-
пу педагогічного експерименту у спортсменів експе-
риментальної групи встановлені достовірні прирости 
у показниках результативності контрольної вправи 
«Стрільба 18х18» (4,67 оч., 3,25% при р<0,01), першо-
го відрізку у вправі «М3» (5,00 оч., 2,02%, при р<0,05) 
та усіх варіантах контрольних вправ зі зміненими 
умовами (2,42-13,71 оч., 4,10-12,39% при р<0,01). Це 
підтверджує правильність добору тренувальних засо-
бів у межах авторської програми технічної підготов-
ки кваліфікованих стрільців з лука [5]. При цьому у 
інших інтегральних показниках технічної підготов-
леності виявлені коливання значень змін від -1,10 до 
0,89 при р>0,05.

Спрямованість традиційної програми технічної 
підготовки кваліфікованих стрільців з лука дозволила 
їм зберегти та незначно покращити набутий попере-
дньо рівень (від -1,74 до 0,64 при р>0,05) та суттєво 
(р<0,05-0,01) погіршити показники у двох варіантах 
виконання стрільбі зі зміненими умовами: сидячи на 
стільці (-2,10 оч., -3,75%) та зі заплющеними очима 
(-6,62 оч., 6,04%). Це вказує на те, що незважаючи на 
набуття спортсменами контрольної групи вищого рів-
ня силових можливостей, вони не змогли сформувати 
адекватної структури техніки пострілу з врахуван-
ням специфічних відчуттів для змагальної діяльності 
стрільби з лука [6].

Отримані зміни показників впродовж першого ета-
пу педагогічного експерименту дозволи констатувати 
наявність достовірних відмінностей у рівнях інте-
гральної підготовленості стрільців з лука контрольної 
та експериментальної груп. При цьому, у всіх випадках 
виявлена перевага змін, що відбулися на користь пред-
ставників власне експериментальної групи. Якщо для 
контрольних вправ зі зміненими умовами це було пе-
редбачуваним (3,32-22,51%, при р<0,01), адже струк-
тура та зміст авторської програми технічної підготовки 
містила формуючі компоненти [6]. То вперше визна-
чено ефективність використаного підходу і для показ-
ників контрольних вправ: результативність у «Стрільбі 
18х18» (3,90 оч., 2,70%, при р<0,01), першому відрізку 
вправи «М3» (5,74 оч., 2,33% при р<0,01). Це також 
підтверджує наукові дані щодо високого рівня перене-
сення тренованості стрільців з лука між змагальними 
вправами та їх тренувальними варіантами [1].

Відзначимо, що кумулятивний ефект, який засвід-
чений упродовж періоду дослідження виражався у до-
стовірних змінах показників спортсменів контрольної 
та експериментальної груп і за другий етап педаго-
гічного експерименту. Так, незважаючи на перевагу 

у кількості достовірних змін представників експери-
ментальної групи, впродовж другого етапу педаго-
гічного експерименту спортсмени контрольної групи 
покращили результати (р<0,05-0,01) у сумі «Стрільби 
18х18» (4,05 оч., 2,80%), першому відрізку вправи 
«М3» (3,67 оч., 1,48%) та усіх варіантах вправ зі змі-
неними умовами (5,58-8,63%).

Спортсмени експериментальної групи, досягнули 
більш вищого якісного рівня виконання контроль-
них вправ у сумі та часі виконання вправи «Стрільба 
18х18» (3,65 та 8.13 % відповідно, р<0,01), сумі дру-
гого відрізку та вцілому вправи «М3» (5,62-7,67 оч., 
1,52-2,24%, при р<0,05-0,01) та очікувано – у вправах 
зі зміненими умовами (6,81-10,39%, при р<0,01). Це, 
на нашу думку, пов’язано із збільшеним обсягом ви-
конання складно координаційних вправ специфічного 
та неспецифічного характеру у авторській програмі 
технічної підготовки [5].

За підсумками двох етапів педагогічного експери-
менту сформувалися яскраво виражені відмінності за 
усіма інтегральними показниками технічної підготов-
леності між спортсменами контрольної та експери-
ментальної груп. Перевага представників контрольної 
групи виявлена виключно у часових показниках вико-
нання контрольної вправи «Стрільба 18х18», тобто її 
швидшому виконанні (24,42 с, 6,67%, при р<0,05). У 
інших встановлене домінування стрільців з лука експе-
риментальної групи (1,41-24,49%, при р<0,05-0,01). 

Цікавим є те, що відмінності, які підтверджені у 
третьому тестуванні (підсумковому) сформовані за 
рахунок приростів показників спортсменів експе-
риментальної групи у всіх контрольних вправ (2,02-
24,06%, при р<0,05-0,01) на фоні достовірного покра-
щення підготовленості стрільцями з лука контрольної 
групи лише у сумі вправи «Стрільба 18х18» та варіан-
ту «Стрільба стоячи на платформі» (4,14 оч., 2,87% та 
2,19 оч., 4,21% відповідно при р<0,05-0,01) (табл. 2).

Отримані дані дозволили вперше сформувати на-
укові положення щодо ефективності спрямованого 
розвитку координаційних здібностей в удосконаленні 
технічної підготовленості кваліфікованих стрільців з 
лука, що перебувають на етапі спеціалізованої базової 
підготовки.

Висновки. 
Встановлено ефективність авторської програми 

удосконалення технічної підготовленості стрільців з 
лука на етапі спеціалізованої базової підготовки за до-
помогою спрямованого розвитку їхніх координацій-
них здібностей, що підтверджена перевагою спортс-
менів експериментальної над контрольною групою у 
інтегральних показниках технічної підготовленості 
– результаті у вправі «Стрільба 18х18»; сум окремих 
відрізків та вцілому у вправі «М3»; сум у вправах зі 
зміненими умовами виконання (сидячи на стільці, сто-
ячи на платформі; зі закритими очима) – 1,41-24,49%, 
при р<0,05-0,01.

При оптимальному розвитку силових якостей ква-
ліфікованих стрільців з лука на етапі спеціалізованої 
базової підготовки суттєвий приріст їх результатив-
ності у контрольних вправах щодо інтегральних по-
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казників технічної підготовленості та вцілому опти-
мізація характеристик техніки пострілу можливі при 
корекції направленості навчально-тренувального про-
цесу на спрямований розвиток їхніх координаційних 
здібностей.

Перспективи подальших досліджень передбача-
ють вивчення ефективності запропонованої програми 
удосконалення технічної підготовленості на інших 
етапах багаторічної підготовки у стрільбі з лука.
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Методика формування психомоторних здібностей у процесі 
занять фізичною культурою в загальноосвітній школі

Артюшенко О.Ф., Артюшенко А.О., Нечипоренко Д.Л.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Розглянута сутність поняття «пси-
хомоторні здібності» як складової 
готовності до управління довіль-
ними рухами. У формувальному 
експерименті було охоплено 690 
учнів загальноосвітньої школи, 
серед яких 362 учня середнього 
шкільного віку і 328 старшоклас-
ників. Доведено, що сутність про-
блеми формування психомотор-
них здібностей полягає в тому, 
щоб підсилити вплив психологіч-
них чинників на підвищення ефек-
тивності рухової діяльності шко-
лярів. Систематизовані, а також 
розроблені нові тест-завдання та 
спеціальні психомоторні ігри для 
формування в учнів готовності до 
відтворення часових, силових і 
просторових характеристик рухів. 
Показано, що все це значно оно-
вило та збагатило методичний ар-
сенал вчителів фізичної культури 
і сприяло значному покращенню 
психомоторних якостей учнів за-
гальноосвітньої школи. 

Артюшенко О.Ф., Артюшенко А.О., Нечипо-
ренко Д.Л. Методика формирования психо-
моторних способностей в процессе занятий 
физической культурой в общеобразователь-
ной школе. Рассмотрена сущность понятия 
«психомоторные способности» как составляю-
щей готовности к управлению произвольными 
движениями. В формировочном эксперименте 
принимало участие 690 учеников общеобразо-
вательной школы, среди которых 362 ученика 
среднего школьного возраста и 328 старше-
классника. Доказано, что сущность проблемы 
формирования психомоторных способностей 
состоит в том, чтобы усилить влияние психоло-
гических факторов на повышение эффектив-
ности двигательной деятельности школьников. 
Систематизированы, а также разработаны но-
вые тест-задание и специальные психомотор-
ные игры для формирования у учащихся готов-
ности к воспроизведению временных, силовых 
и пространственных характеристик движений. 
Показано, что все это значительно обновило 
и обогатило методический арсенал учителей 
физической культуры и способствовало значи-
тельному улучшению психомоторных качеств 
учащихся общеобразовательной школы. 

Artyushenko O.F., Artyushenko 
A.O., Nechyporenko D.L. Method of 
forming psychomotor skills during 
the process of physical culture 
in general school. The essence of 
the concept of “psychomotor skills” 
as a component of preparedness for 
managing voluntary movements is 
considered. In experiment took part 
690 pupils among them were 362 pupils 
of middle school age and 328 senior 
pupils. It is proved that the essence of 
the problem of formation of psychomotor 
abilities is to increase the influence of 
psychological factors on the efficiency 
of motor activity of schoolchildren. 
Systematized, and developed new test 
psychomotor task and special games 
for the formation of students’ readiness 
for playing time, power and spatial 
characteristics of movements. Shown 
that this is significantly update and 
enrich the methodological arsenal of 
physical culture and greatly improved 
psychomotor qualities students of 
secondary schools. 
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Вступ.1

Поняття психомоторних здібностей не мають 
загальноприйнятого визначення [5, 6, 8-10]. Незва-
жаючи на досить велику кількість досліджень психо-
моторики, залишається багато невирішених проблем 
методологічного й методичного характеру [4, 9]. На 
нашу думку психомоторні здібності, на нашу думку, 
є складовою довільного управління [1]. Актуальність 
проблеми довільного управління та психомоторних 
здібностей підкреслює той факт, що ще сто років тому 
І.Сєченов [9] вказував на важливість наукової розроб-
ки й розвитку психомоторних здібностей людини, як 
єдності її фізичної й психічної сфери. На жаль, єд-
ність психічного й фізичного розвитку дотепер не є 
головним принципом фізичного виховання в загаль-
ноосвітніх школах. 

Сутність проблеми формування психомоторних 
здібностей, за В. Озеровим [7], полягає в тому, щоб 
підсилити вплив психологічних чинників на підви-
щення ефективності рухової діяльності школярів. 
Така постановка питання співзвучна уявленням про 
управління довільними руховими діями [2, 3]. Ціка-
вим для нашого дослідження є визначення автором 
психомоторних здібностей – це ядро рухових здібнос-
тей, пов'язане з довільним відображенням рухової ді-
яльності за рахунок тонкої диференцировочної чутли-
вості, адекватних рухових уявлень, уяви, пам'яті, що 
забезпечує ефективне управління рухами і руховими 
діями на основі точного самоконтролю й саморегуля-
ції [8, с.31]. Таке визначення психомоторних здібнос-
© Артюшенко О.Ф., Артюшенко А.О., Нечипоренко Д.Л., 2012 
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тей, на нашу думку, повністю вписується в поняття 
довільне управління руховою діяльністю.

У процесі спортивної діяльності виконується велика 
кількість різноманітних фізичних вправ різного характе-
ру. Постійна зміна цих вправ, умов їх виконання, осо-
бливості ігрової діяльності з постійною зміною ситуацій 
потребує відповідної готовності до вибору способів дій, 
оперативної зміни параметрів рухів вправ (часових, си-
лових, просторових). У цьому плані дуже важливими є 
рухова підготовленість, руховий досвід, але багатопла-
новість спортивної діяльності постійно виходить за рам-
ки стандартних фізичних вправ і ситуацій. Кожна нова 
виникаюча ситуація є неповторною і потребує адекват-
ної оцінки і корекції власних дій, свідомого пошуку від-
повідного способу дії, тобто швидкого вибору найбільш 
раціонального й ефективного рішення конкретного ру-
хового завдання, на основі власного рухового досвіду і 
рівня сформованості психомоторних здібностей.

В рамках даної статті ми обмежимося вивченням 
змістової сутності процесу формування в учнів за-
гальноосвітньої школи психомоторних здібностей.

Дана робота є складовою теми лабораторії фізич-
ного розвитку Інституту проблем виховання АПН 
України «Науково-методичне забезпечення нових про-
грам з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл» 
(державний реєстраційний номер 0108U001215).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в теоретичному об-

ґрунтуванні та експериментальній перевірці засобів і 
методики формування в учнів загальноосвітньої шко-
ли психомоторних здібностей у процесі занять фізич-
ною культурою.
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Методи дослідження: аналіз психолого-

педагогічної літератури і педагогічний експеримент. З 
метою вивчення рівня сформованості в учнів психо-
моторних здібностей підібрано комплекс діагностич-
них методик, зокрема: педагогічне спостереження і 
експертна оцінка, тестування, метод кількісної оброб-
ки отриманих даних.

Рівні сформованості показників психомоторних 
здібностей визначали за спеціально розробленою 
шкалою оцінки результатів тестування. До 8 балів – 
низький рівень сформованості; 8-9 балів – середній; 
10 балів – достатній; 11-12 балів – високий.

У формувальному експерименті було охоплено 690 
учнів загальноосвітньої школи, серед яких 362 учня 
середнього шкільного віку і 328 старшокласників.

Результати дослідження.
В результаті аналізу психолого-педагогічної лі-

тератури були визначені та систематизовані основні 
засоби і уточнена методика формування в учнів за-
гальноосвітньої школи психомоторних здібностей у 
процесі занять фізичною культурою. В основу мето-
дики були покладені фізичні вправи, які передбачені 
навчальною програмою для загальноосвітніх шкіл. 
Акцент робився на чітке виконання завдань за зада-
ними параметрами. Система спеціально розроблених 
тест-завдань сприяла формуванню зацікавленості 
учнів, підвищенню інтересу, пізнавальної активності, 
самостійності, ініціативності.

У процесі формування психомоторних здібнос-
тей головним був не максимальний результат, а 
уміння правильно налаштуватися на поставлене за-
вдання, осмислити його, та правильно розрахувати 
власні можливості. Установка на метричну точність, 
на думку В. Клименка, дозволяє стандартизува-
ти думку і рух: повторюючи декілька разів задану 
вправу, учень співставляє свої м'язові відчуття їх по-
тужність, уточнює ритм, темп, зусилля. Маючи межі 
просторової, часової, силової дії, учень по іншому 
відноситься до поставленого завдання. Провідна 
роль у даному випадку відводиться не фізичному 
розвитку і навіть не фізичній підготовці, а думці 
учня, його психічному відчуттю та моторним мож-
ливостям виконати дію.

У процесі експерименту застосовувалися тести-
завдання. Дані тести-завдання спрямовані на точність 
відтворення рухових завдань. Точність відтворення 
часових, силових, просторових відчуттів є основою 
психомоторних властивостей людини, що відобража-
ються у свідомості людини [4]. 

Виконуючи вправи за індивідуальними завдання-
ми самостійно, школяр не боїться осуду з боку одно-
класників. Таким чином, він більше уваги приділяє 
виконанню вправи, а не реакції на її виконання з боку 
інших. Це надає школярам впевненості у своїх силах 
та діях, а відповідно розвиває зацікавленість до по-
дальшого виконання вправ. Наприклад, для розвитку 
психомоторної пам'яті використовувалось таке тест-
завдання: учень стрибає у довжину з місця (з розбігу) 
на максимальний результат, а потім від нього вирахо-
вує 70, 80, 90 %, ставить відмітки. У наступних спро-

бах він орієнтується на відмітки, а потім їх знімає і ви-
конує спроби на заданий результат без них. Величина 
похибки свідчить про рівень психомоторної пам'яті. 
На наступному уроці школяр виконує стрибки, але 
без відміток. Цю методику можна використовувати у 
процесі виконання багатьох фізичних вправ (стрибки, 
метання на відстань, біг на короткі відрізки на час та 
інші).

У другому варіанті учням пропонували від 50 % 
результату дійти до максимального витративши яко-
мога більшу кількість спроб. Якщо результат не по-
кращувався, то спроба не зараховувалась. Кількість 
вдалих повторень свідчить про рівень сформованості 
психомоторних здібностей.

Другий приклад. Школяр пробігає відрізок дис-
танції 30 м з максимальною швидкістю, вираховує 
70 %. У наступній спробі учень має завдання про-
бігти зі швидкістю 70 % від максимальної, а учитель 
сигналом сповіщає його про швидкість бігу. Таких 
спроб може бути декілька, до тих пір поки учень не 
пробіжить дистанцію із заданою швидкістю. Після 
двох вдалих спроб, запам'ятавши швидкість учень по 
пам'яті пробігає дистанцію. Величина відхилення від 
даного результату говорить про рівень психомоторної 
пам'яті в часу.

Для подальшого удосконалення відчуття рухів 
у часі використовувалось наступне тест-завдання: 
учень пробігає відрізок 10 м з максимальною швид-
кістю, називає час, який він показав, записує у щоден-
ник час, самооцінку і фактичний результат. Вираховує 
50 % від отриманого результату та пробігає повторно 
дистанцію у пів сили і проводить самооцінку резуль-
тату та записує його разом із фактичним. У кожній на-
ступній спробі завдання учня покращити результат на 
0, 1 сек. Учень виконує завдання стільки, скільки по-
трібно, щоб покращити свої результати і не повторити 
особистий рекорд. Кількість вдалих спроб визначає 
рівень розвитку відчуття рухів і часу. У процесі ро-
боти з експериментальними класами використовува-
лось багато інших тест-завдань, які були спрямовані 
на удосконалення відчуття часу, простору і силових 
зусиль, а також рухової пам'яті на час, на простір, на 
зусилля.

Розробка і використання різнопланових тест-
завдань, психомоторних ігор для розвитку готовності 
до відтворення часових, силових і просторових ха-
рактеристик рухів значно оновило та збагатило мето-
дичний арсенал вчителів фізичної культури і сприяло 
значному покращенню психомоторних якостей учнів 
загальноосвітньої школи.

У процесі експериментального дослідження спо-
чатку ми оцінювали рівні сформованості окремих 
показників на етапах експерименту, а потім врахову-
ючи середнє значення загалом за всіма показниками 
приймали це за рівень сформованості психомоторних 
здібностей. За період формувального етапу експери-
менту відмічається суттєве зменшення кількості учнів 
з низьким та середнім рівнями сформованості психо-
моторних якостей і їх переміщення в групи з достат-
нім і високим рівнями (табл. 1).
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Так, на початку експерименту кількість учнів з 
низьким рівнем психомоторних здібностей в експе-
риментальній групі учнів середнього шкільного віку 
складала 20, 6% по закінченні експерименту 12, 5%, 
різниця 8, 1%. В учнів старших класів ця різниця скла-
дає 5, 3%. У контрольних групах зменшення кількості 
учнів з низьким рівнем психомоторних якостей, у всіх 
випадках, складає не більше 5-6%. Кількість учнів се-
реднього шкільного віку з високим рівнем психомо-
торних якостей за період експерименту збільшилась в 
експериментальних класах на 14, 1%, з достатнім рів-
нем на 7, 2%. Це збільшення у підлітків складає – 21, 
3%, а у старшокласників – 18, 6%.

Отримані нами дані співпадають з результатами 
дослідження  В. Озерова, це вказує на те, що віко-
вий розвиток психомоторних здібностей проходить 
трохи інакше, ніж розвиток розумових здібностей, 
вони раніше досягають зрілості і раніше в’януть. 
На нашу думку, саме ця особливість робить досить 
актуальною проблему своєчасного їх формування у 
дітей та підлітків. У результаті проведених дослі-
джень підтверджена ефективність запропонованих 
нами методичних підходів щодо формування психо-
моторних здібностей. Сутність цих підходів в тому, 
щоб максимально сприяти виникненню в учнів 
прагнення до саморегуляції та в підсиленні впливу 
психологічних чинників на підвищення ефектив-
ності рухової діяльності.

Висновки.
1. Сутність поняття «психомоторика» розуміємо 

як здатність до довільного відображення рухової ді-
яльності за рахунок тонкої чутливості, адекватних 
рухових уявлень, уяви, пам'яті, що забезпечує ефек-
тивне управління руками і руховими діями на основі 
самоконтролю й самореалізації. Таке розуміння пси-

хомоторних здібностей вписується в поняття довільне 
управління.

2. Сутність проблеми формування психомоторних 
здібностей полягає в тому, щоб підсилити вплив пси-
хологічних чинників на підвищення ефективності ру-
хової діяльності школярів.

Точність оцінки і відтворення часових, силових, 
просторових параметрів рухових дій є основою пси-
хомоторних властивостей людини, що відображаєть-
ся у свідомості людини. Завдання не на максималь-
ний результат, а на точність виконання та відтворення 
рухових завдань дозволяють перетворити зовнішній 
вплив у факт свідомості.

У процесі власного дослідження нами були піді-
брані, систематизовані, а також розроблені нові різно-
планові тест-завдання і спеціальні психомоторні ігри 
для формування готовності до відтворення часових, 
силових і просторових характеристик рухів. Все це 
значно оновило та збагатило методичний арсенал 
вчителів фізичної культури і сприяло значному по-
кращенню психомоторних якостей учнів загальноос-
вітньої школи.

За період формувального етапу експерименту від-
мічається суттєве зменшення кількості учнів з низь-
ким і середнім рівнями сформованості психомотор-
них здібностей і їх переміщення в групи з достатнім і 
високим рівнями.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів проблеми формування в учнів загальноосвітньої 
школи психомоторних здібностей. Перспективним 
є подальша розробка і обґрунтування теоретико-
методичних основ формування готовності учнів до 
довільного управління власною поведінкою і руховою 
діяльністю.

Таблиця 1
Рівні сформованості психомоторних здібностей в учнів середнього і старшого шкільного віку  

на етапах експерименту, %

№
п/п 

Вікова 
група

Етапи експе-
рименту

Рівні

Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

1.

Учні 
середнього 
шкільного 

віку

Початковий 12, 6 12, 9 26, 2 25, 9 40, 6 41, 1 20, 6 20, 1

Проміжний 16, 8 13, 7 29, 1 26, 4 35, 1 42, 4 19, 0 17, 5

Контрольний 26, 7 14, 2 33, 4 27, 6 27, 4 43, 2 12, 5 15, 0

2.

Учні 
старшого 
шкільного 

віку

Початковий 12, 4 12, 7 22, 8 22, 9 41, 7 41, 4 23, 1 23, 0

Проміжний 16, 6 12, 9 25, 7 23, 6 36, 3 42, 6 24, 6 20, 9

Контрольний 23, 4 13, 6 30, 4 23, 9 28, 4 44, 2 17, 8 18, 3
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Інформативні показники рівня фізичного здоров’я  
та фізичної підготовленості студентів ВНЗ

Блавт О.З. 
Національний університет «Львівська політехніка»

Анотації:
Розглянуто питання динаміки рівня 
фізичного здоров’я та фізичної під-
готовленості студентів вищих на-
вчальних закладів під час навчання. 
Мета дослідження – визначити ди-
наміку рівня фізичного здоров’я та 
фізичної підготовленості студентів 
ВНЗ під час навчання. Проведений 
аналіз результатів медичних обсте-
жень з використанням документаль-
них методик: обробки та система-
тизації лікарсько-медичних карток 
студентів І-ІІІ-го курсів. Доведено 
наявність негативної динаміки по-
гіршення їхнього фізичного здоров’я 
та вираженої тенденції щорічного 
збільшення кількості студентів, від-
несених до спеціальних медичних 
груп. Встановлено, що захворюва-
ність серед студентів зростає пара-
лельно до зниження стану фізичного 
здоров’я, а «низький» рівень стану 
здоров’я студентів призводить до 
зростання кількості студентів у спе-
ціальних медичних групах.

Блавт О.З. Информативные показатели 
уровня физического здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов вузов. 
Рассмотрены вопросы динамики уровня 
физического здоровья и физической под-
готовленности студентов высших учебных 
заведений во время обучения. Цель ис-
следования – определить динамику уровня 
физического здоровья и физической под-
готовки студентов ВУЗа во время обучения. 
Проведенный анализ результатов медицин-
ских обследований с использованием до-
кументальных методик: обработки и систе-
матизации врачебно-медицинских карточек 
студентов I-III-го курсов. Доказано наличие 
негативной динамики ухудшения их физи-
ческого здоровья и выраженной тенденции 
ежегодного увеличения количества студен-
тов, отнесенных к специальным медицин-
ским группам. Установлено, что заболевае-
мость среди студентов растет параллельно 
снижение состояния физического здоровья, 
а «низкий» уровень состояния здоровья сту-
дентов приводит к росту количества студен-
тов в специальных медицинских группах.

Blavt O.Z. Informative indicator of 
physical health and physical fitness 
of university students. The problem 
of the dynamics of physical health and 
physical fitness of university students 
during their studies were considered. 
The aim of research – to identify 
dynamics of level of physical health 
and physical training of students of 
higher educational establishment 
during education. The analysis of the 
results of medical examinations using 
documentary techniques: processing 
and systematization of medical and 
health records of students and third-
year students. The presence of negative 
dynamics deterioration in their physical 
health and pronounced trend annual 
increase in the number of students 
assigned to special medical groups is 
considered. Found that the incidence 
among students is growing in parallel 
to reduce the physical health and “low” 
level of health of students leads to an 
increase in the number of students in 
special medical groups.

Ключові слова:
студент, здоров’я, підготовле-
ність, працездатність, динаміка.

студент, здоровье, подготовленность, 
работоспособность, динамика.

student, health, training, performance, 
dynamics.

Вступ.1

На сьогоднішній день однією з головних проблем 
української держави є питання здоров’я та фізичного 
потенціалу сучасного студентства. Стан здоров’я 
студентів є одним із важливих предметів багатьох 
досліджень. Широкий суспільний резонанс викликає 
розуміння того, що серед проблем, вирішення яких не 
повинне залежати від суспільно-політичних колізій, 
ця проблема займає центральне місце. 

У сучасній науковій літературі значну увагу 
звернено на рівень фізичного здоров’я студентської 
молоді [1-10]. За науковими даними останнім часом 
спостерігається стійке його погіршення. Основна 
маса досліджень констатує загальну закономірність 
збільшення кількості студентів, які мають певні за-
хворювання, зниження їх рівня фізичної підготовле-
ності та морфологічного стану [2-5, 9]. 

У численних літературних джерелах [1-5] дове-
дено, що успіх організації фізичного виховання не-
розривно пов’язаний з діагностикою рівня фізичного 
здоров’я студентів. Загалом учені вказують на його 
невисокий рівень. У результаті щорічних оглядів сту-
дентів різних ВНЗ України встановлено, що 70-80 % 
першокурсників мають відхилення у стані здоров’я. 
За даними численних досліджень [1, 3-5], впродовж 
останніх п’яти років на 46 % збільшилась кількість 
студентської молоді, яка за станом здоров’я неспро-
можна повною мірою використовувати засоби загаль-
ноприйнятої системи фізичного виховання та відне-
сена до спеціальних медичних груп. Водночас група 
науковців засвідчує, що стан здоров’я студентів до 
© Блавт О.З., 2012 

doi: 10.6084/m9.figshare.97346

кінця навчання у ВНЗ погіршується [3-7]. Сутність 
сучасної проблемної ситуації полягає в тому, що 20 
% населення України – це молодь студентського віку. 
Саме тому вона вважається однією з найважливіших 
проблем сучасності.

Актуальність дослідження зумовлена потребою 
вивчення стану здоров’я студентів, що є важливим 
підґрунтям обґрунтування спрямованості фізичного 
виховання у ВНЗ. Необхідність його оцінювання ви-
кликається необхідністю адекватного вибору методи-
ки в системі занять фізичною культурою. Незважаючи 
на численні дослідження у цій галузі, проблема зали-
шається нерозкритою. 

У зв’язку з цим актуальним слід вважати подальше 
вивчення та аналіз стану здоров’я та рівня фізичної 
підготовленості студентів ВНЗ, так як високий рівень 
фізичного здоров’я, підготовленості й працездатності 
студентської молоді – головне завдання фізичного ви-
ховання у вищому навчальному закладі.

Робота виконана згідно із планом НДР Національ-
ного університету «Львівська політехніка».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити динаміку рівня фі-

зичного здоров’я та фізичної підготовленості студен-
тів ВНЗ під час навчання.

Результати дослідження. 
У ході експерименту було досліджено рівень ста-

ну здоров’я студентів Національного Університету 
«Львівська політехніка» протягом 2006-2010 навчаль-
них років. Аналізуючи результати медичних обсте-
жень шляхом систематизації лікарсько-медичних кар-
ток студентів І-ІІІ-го курсів, ми виходили передусім 
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з того, що стан їхнього здоров’я співвідноситься з 
кількісним складом основної медичної групи та груп 
СМГ. Водночас припускається, що до основної медич-
ної групи входять практично здорові студенти.

Отримані результати наведено у таблицях 1-3. 
Оцінку кількісного складу основної групи та груп 
СМГ на період проведення дослідження з 2006 по 
2010 навчальні роки подано на рис. 1.

Ретроспективний аналіз даних медоглядів НУ «ЛП» 
за час проведення експериментального дослідження 
стану здоров’я студентів свідчить про виражену тенден-
цію щорічного збільшення кількості студентів, віднесе-
них до груп СМГ, серед загалу першокурсників, які за-
ймаються фізичним вихованням у форматі відповідної 
навчальної дисципліни. Виявлена негативна динаміка 
здоров’я студентів: до закінчення навчання збільшу-
ється кількість осіб із функціональними порушеннями 
і, відповідно, зменшується кількість здорових.

Із таблиці 1 видно, що переважна більшість пер-
шокурсників (76,40-83,90 %) належать до основної 
медичної групи, тобто практично здорові. Проте до 
23,60 % абітурієнтів уже мають різноманітні захворю-
вання. Вивчення динаміки розподілу студентів за ме-
дичними групами за період з 2006 до 2010 рр. показує 
тенденцію погіршення стану здоров’я студентів НУ 
«ЛП». Результати проведеного дослідження свідчать, 
що кількість абітурієнтів, зарахованих у спеціальні 
медичні групи І-го курсу, збільшується на 2,33±0,81 % 
(Р<0,01) кожного року. Якщо у 2006 р 83,90 % студен-
тів належало до основної медичної групи, то у 2010 
р. – 76,40 %. Відповідно кількість здорових студентів 
протягом 4-ох років зменшилась на 7,5 %. Зазначимо, 
що при визначенні спеціальної медичної групи, дівча-
та становлять більшість.

Необхідно звернути увагу на те, що під час на-
вчання у ВНЗ від І до ІІІ курсу зменшується кількість 
студентів основної медичної групи. Ця тенденція про-
слідковується з року в рік. Встановлено, що протягом 
навчання у вищому навчальному закладі чисельність 
спеціальних медичних груп зростає на 9±1,81 % 
(Р<0,05) від першого до третього курсу. Тобто, в ре-
зультаті трьохрічного навчання, за наявності браку 
рухової активності та збільшення розумового наван-
таження, організм, маючи незначні відхилення у стані 
здоров’я, не завжди адекватно реагує на це. 

Зростання захворюваностей під час навчання у 
ВНЗ свідчить про несприятливий вплив сукупностей 
факторів. Виділяють дві групи факторів: І – незалежні 
від ВНЗ (спадковість, соціальні, середовище); ІІ – за-
лежні від ВНЗ: навчальні навантаження, розпорядок 
занять та їх організація, знання уміння і навички сту-
дентів із питань збереження свого здоров’я [3, 4].

Водночас зазначимо, що студенти «Львівської по-
літехніки» належать до кращих суспільних прошарків 
суспільства, тому погіршення стану їхнього здоров’я 
не може бути спричинене суспільно-побутовими умо-
вами життя. Вважається, що це зумовлено погіршен-
ням стану здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл, яке 
пов’язане з недостатньою увагою керівництва шкіл до 
предмету «Фізичне виховання». Враховуючи те, що 

вік досліджуваних студентів 17-23 роки, можна ствер-
джувати, що така динаміка погіршення стану здоров’я 
студентів призводить до втрати життєво важливого 
ресурсу країни. Кількісне зростання спеціальної ме-
дичної групи, порівняно з основною медичною ви-
магає розробки диференційованих програм фізичного 
виховання.

Якісна характеристика стану здоров’я студентів 
спеціальної медичної групи була здійснена за аналі-
зом діагнозів протягом 2006-2010 навчальних років. 
Отримані результати подано у таблиці 2. 

Проведений аналіз показує, що з року в рік осно-
вними захворюваннями студентів є захворювання 
серцево-судинної та дихальної систем (до 23,95 %), 
опорно-рухового апарата (до 22,73 %) та органів трав-
лення (до 23,50 %). Прослідковується щорічне пропо-
рційне зростання кількості цих захворювань у студен-
тів спеціальних медичних груп.

Серед хвороб серцево-судинної системи найбіль-
шу групу утворюють вегето-судинна дистонія (54,71 
%), аритмії (11,27 %), неврози серця (4,78 %), ревма-
тизм (3,75 %), недостатність кровообігу (3,35), дис-
трофія міокарда (1,61 %). Вважається, що у ґенезі цих 
захворювань важлива роль належить психоемоційним 
стресам під час перебування у ВНЗ.

Серед хвороб органів дихання найбільшу групу ста-
новлять ускладнення після гострих респіраторних за-
хворювань (78,70 %), хронічна пневмонія (8,05 %), хро-
нічний бронхіт (7,16 %), бронхіальна астма (6,76 %).

Порушення опорно-рухового апарата представле-
ні сколіозом (39,44 %), порушеннями постави (35,61) 
%, плоскостопістю (16,74 %), артритами та артрозами 
(3,73 %), радикулітом (3,11 %).

У групі захворювань органів травлення та обміну 
речовин серед студентів спеціальної медичної групи 
найчастіше зустрічається хвороба ожиріння (53,64 
%). Це захворювання є найбільш прогресуючим серед 
студентів під час навчання у ВНЗ, порівняно з іншими 
хворобами. Найпоширенішими серед інших хвороб 
цієї групи виявилися гастрит (15,76 %), холецистит 
(12,33 %), хронічний гепатит (7,55 %), виразкова хво-
роба (6,21 %).

Потрібно зазначити, що за чотири роки досліджен-
ня не відбулося значних змін у характері захворюва-
ностей. Водночас спостерігається зниження прояву 
захворювань нервової системи (до 4,28 % загалом). 
Найрідше зустрічаються хвороби сечостатевої систе-
ми, крові та кровотворних органів, уроджені аномалії.

Порівняння отриманих результатів наших дослі-
джень із даними інших авторів свідчить про відсут-
ність істотних розбіжностей.

Дані проведеного аналізу дали змогу встановити, 
що захворюваність серед студентів зростає паралель-
но до зниження стану фізичного здоров’я, що, сво-
єю чергою, визначає рівень фізичної працездатності 
студентів. Результати проведеного дослідження рівня 
фізичного здоров’я студентів НУ «ЛП» наведені у та-
блиці 3 та на рис.2.

Визначено, що найбільша ефективність фізичного 
виховання досягається за умови постійної діагности-
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Таблиця 1
Кількісний склад основної та спеціальної медичних груп 2006-2010 н. р. (%)

Курс

Навч. рік

І курс ІІ курс ІІІ курс
X±S X±S X±S

Основна 
медична

Спеціальна 
медична

Основна 
медична

Спеціальна 
медична

Основна 
медична

Спеціальна 
медична

2006 -2007 83,90±4,67 16,10±1,10 81,80±3,11 17,10±0,79 80,75±3,56 19,25±1,10
Достовірність 
різниці Р<0,05 Р<0,01 Р<0,05
2007 – 2008 81,03±3,22 18,93±0,66 79,74±2,17 19,26±1,55 77,38±1,43 20,62±0,65
Достовірність 
різниці Р<0,01 Р>0,01 Р<0,05

2008 – 2009 79,21±1,14 20,79±0,98 77,11±2,01 22,89±1,90 75,43±2,08 24,57±1,01
Достовірність 
різниці Р<0,05 Р<0,01 Р<0,05

2009 – 2010 76,40±3,90 23,60±1,14 72,83±2,77 27,17±1,41 71,20±2,22 28,80±2,10
Достовірність 
різниці Р<0,05 Р<0,05 Р>0,05

Таблиця 2
Якісний розподіл студентів спеціальних медичних груп протягом 2006-2010 н. р. (%)

Навч. рік
Захворю-
вання

І курс ІІ курс ІІІ курс
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Серцево-
судинні 16,30 18,40 21,02 23,01 17,02 19,20 22,39 23,98   17,05    18,94 22,88 23,22

Дихальні за-
хворювання 19,00 20,80 22,33 23,88 19,23 21,34 23,33 24,33 19,57 21,77 22,01 23,95

Нервової 
системи 10,11 10,20 9,61 9,33 11,40 10,55 10,55 7,09 10,6 8,25 8,30 7,12
Опорно-
рухового 
апарата

21,33 19,11 17,20 17,90 21,14 22,01 18,60 18,88 20,77 22,55 22,73 21,90

Обміну 
речовин 
та органів 
травлення

20,05 21,70 22,10 23,50 21,03 22,88 23,90 25,01 21,62 22,88 22,91 23,00

Інше 13,22 9,79 7,74 2,38 19,18 4,02 1,13 0,72 9,94 5,61 2,17 0,81

Рис. 1. Кількісний склад студентів основної та спеціальної медичних груп 2006-2010 н. р. (%)
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ки стану здоров’я студентів спеціальних медичних 
груп. Узагальнюючий аналіз отриманих результатів 
проведеного дослідження рівня фізичного здоров’я 
доводить існування негативної тенденції до зниження 
його рівня як у студентів, які вступають на перші кур-
си НУ «ЛП», так і під час навчання.

Кількість абітурієнтів, які вступили на перший курс 
НУ «ЛП» на час проведеного дослідження, з «високим» 
рівнем фізичного здоров’я зменшилась на 0,08 %, вод-
ночас їхня кількість з «низьким» збільшилась на 3,38 %. 
Це сталося за рахунок зменшення кількості вступаючих 
з рівнем здоров’я «нижче середнього» на 2,87 %. 

Отже, під час навчання у ВНЗ спостерігається стійка 
тенденція до погіршення рівня фізичного здоров’я сту-
дентів. Від І до ІІІ курсу кількість студентів, які мають 
на час вступу «високий» рівень фізичного здоров’я, що 
є характерним для тренованих осіб, зменшилась на 0,76 
%. Зважаючи на кількість досліджуваних студентів (12 
000 осіб), це є доволі високим показником.

Водночас рівень фізичного здоров’я студентів під 
час навчання динамічно погіршується: кількість сту-
дентів із «низьким» рівнем від І до ІІІ курсу зросла на 
16,88 % за досліджувальний період. Те саме спосте-
рігається і серед студентів із «середнім» рівнем, яка 

зменшилась на 6,83 %, «вище середнього» – на 4,6 % 
та «нижче середнього» на 7,14 %.

Висновки.
Все вищесказане свідчить про те, що «низький» рі-

вень стану здоров’я студентів призводить до зростан-
ня кількості студентів у спеціальних медичних групах 
та тих студентів, яких тимчасово звільняють від за-
нять з фізичного виховання на період реабілітації.

Зважаючи на те, що рівень здоров’я на 50 % за-
лежить від умов і способу життя, вивчення змін його 
стану дасть можливість пізнати закономірності цих 
змін, зумовлені фізичним вихованням у ВНЗ, визна-
чити найбільш оптимальні фізичні навантаження та 
ефективність занять. Таке комплексне дослідження 
дає змогу науково обґрунтувати технологію курсу, 
оцінити результати педагогічного впливу та своєчасно 
вносити корективи у програму занять.

Загалом рівень здоров’я студентів НУ «ЛП» ви-
кликає занепокоєння з погляду подальшої професій-
ної діяльності, враховуючи те, що фізичне здоров’я 
студентів значною мірою визначає потенціал здоров’я 
суспільства загалом.

Подальші дослідження плануються провести в на-
прямку вивчення процесу фізичного виховання у спе-
ціальних медичних групах ВНЗ.

Таблиця 3
Рівень фізичного здоров’я студентів НУ «ЛП» протягом 2006-2010 н. р. (%)

Навч. рік

Рівень 
здоров’я

І курс ІІ курс ІІІ курс
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Високий 1,98 1,40 1,32 1,11 1,95 1,82 1,49 1,28   1,90    1,81 1,38 1,22
Вище се-
реднього 7,50 6,40 6,33 5,78 7,23 6,23 6,03 5,93 7,57 5,97 5,51 5,35
Середній 17,70 15,66 14,81 14,03 17,54 15,55 13,95 12,39 17,26 12,75 11,30 10,87
Нижче се-
реднього 31,04 29,21 28,20 26,10 27,44 26,01 25,61 24,08 28,17 25,65 24,33 23,90
Низький 41,78 47,33 49,34 52,98 45,84 51,43 52,92 56,32 45,10 53,82 57,48 58,66

Рис. 2. Рівень фізичного здоров’я студентів спеціальних медичних груп 2006-2010 н. (%)
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Сучасний стан та проблеми підготовки фітнес-тренерів в США

Василенко М.М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Здійснено аналітичний огляд 
системи професійної підготовки 
фітнес-тренерів в США. Наведено 
аналіз 40 джерел літератури. Кон-
кретизовано механізми отримання 
професії «фітнес-тренер» («пер-
сональний тренер») в США. Дослі-
джено, що необхідною умовою для 
роботи фітнес-тренером є серти-
фікація компетентності, при цьому 
наявність вищої освіти (на рівні 
бакалавр, магістр) не вимагається. 
Встановлено, що сертифікацією 
фахівців з фітнесу займаються ор-
ганізації та загальноосвітні заклади, 
які швидко реагують на появу нових 
популярних фітнес-технологій, опе-
ративно розробляють навчальні 
програми та пропонують їх на ринку 
освітніх послуг. Виявлена тенденція 
до появи фахових бакалаврських 
та магістерських навчальних про-
грам у вищих навчальних закладах. 
Виокремлено переваги національ-
ної американської системи освіти 
майбутніх фітнес-тренерів.

Василенко М.Н. Современное состояние 
и проблемы подготовки фитнес-тренеров 
в США. Осуществлен аналитический обзор 
системы профессиональной подготовки 
фитнес-тренеров в США. Приведен анализ 
40 источников литературы. Конкретизи-
рованы механизмы получения профессии 
«фитнес-тренер» («персональный тренер») 
в США. Исследовано, что необходимым 
условием для работы фитнес-тренером 
является сертификация компетентности, 
при этом наличие высшего образования (на 
уровне бакалавр, магистр) не требуется. 
Установлено, что сертификацией специали-
стов по фитнесу занимаются организации и 
общеобразовательные учреждения, кото-
рые быстро реагируют на появление новых 
популярных фитнес-технологий, оператив-
но разрабатывают учебные программы и 
предлагают их на рынке образовательных 
услуг. Выявлена тенденция к появлению 
специальных бакалаврских и магистерских 
программ в высших учебных заведениях. 
Обозначены преимущества национальной 
американской системы образования буду-
щих фитнес-тренеров.

Vasilenko M.N. The modern state 
and problems of training of fitness 
trainers in the USA. The analytical 
revue of system of professional fitness 
trainers’ training in the USA is presented 
in the article. Analysis of 40 literature’s 
sources is performed. The mechanisms 
of obtaining the profession “fitness 
trainers” (“personal trainers”)  in the 
USA are concretized. Investigated, that 
certification of competence is a necessary 
condition for a fitness trainers working, 
but the higher education (on the level of 
Bachelor’s or Master’s curriculum) isn’t 
needed. Found, that organizations and 
education institutes are engaged in the 
certification of fitness specialists. They 
quickly react to the emergence of new 
popular fitness technologies, operatively 
develop educational programs and offer 
them to the education market. There is a 
tendency to the emergence of specialized 
curriculum of Bachelor and Master in 
higher education. The benefits of the 
national American education system of 
future fitness trainers are singled.

Ключові слова:
фітнес, фітнес-тренер, персо-
нальний тренер, сертифікація, 
бакалавр, магістр.

фитнес, фитнес-тренер, персональный 
тренер, сертификация, бакалавр, ма-
гистр.

fitness, fitness trainer, personal trainer, 
certification, bachelor, master.

Вступ. 1

У теперішній час поняття «фітнес» та «здоро-
вий спосіб життя» стають символами якості життя. 
Розглядаючи етимологію слова «фітнес», треба від-
мітити, що цей термін вживається без перекладу у 
багатьох мовах світу. Термін «фітнес» запозичений 
від англійського дієслова «to be fit» – бути у формі 
(в буквальному перекладі означає «придатність».) [5, 
с. 12]. Фітнес розуміють як засіб для забезпечення 
оптимальної якості життя, який включає соціальний, 
психічний, духовний та фізичний компоненти різно-
бічного розвитку людини [3, с. 100-136]. Крім того, 
наголошується поняття фітнесу як сфери економіки, 
яка має специфічні особливості. На думку фахівців, 
принципова відмінність «фітнесу» від фізичної куль-
тури полягає в тому, що фітнес представляє собою 
таку форму фізичної культури, яка об’єднує в собі 
базові засади фізкультурно-спортивної діяльності та 
наявність комфортних соціокультурних умов, в яких 
здійснюється процес «споживання» продукту (інакше 
«фітнес-послуги»). Така специфіка висуває відповідні 
вимоги до фітнес-тренера, як до фахівця, який не тіль-
ки надає оздоровчу послугу, але й є фактично являєть-
ся ії продавцем [1, с. 23; 4, с. 220]. На сучасному ета-
пі розвитку суспільства спостерігається формування 
масштабної галузі економіки та бізнесу, яка пропонує 
фітнес-послуги мільйонам людей у всіх країнах сві-
ту. В Україні фітнес є відносно молодою індустрією, 
де питання підготовки кадрів, а саме фітнес-тренерів, 
потребує переосмислення з урахуванням специфіки 
цієї професії. В зв’язку з цим, виникає необхідність 
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вивчення подібного досвіду в країнах з розвинутою 
інфраструктурою фітнес-послуг.

Робота виконана згідно теми 3.9 «Удосконален-
ня наукових засад спорту для всіх, фітнесу та ре-
креації» (№ держреєстрації 011U001735) науково-
дослідницької роботи в НУФВСУ Зведеного плану 
НДР в сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 
рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати специфіку системи 

підготовки фітнес-тренерів у США та визначити ії по-
зитивні аспекти.

Методи дослідження: аналіз, порівняння, узагаль-
нення науково-педагогічної літератури. 

Результати дослідження. 
У США фітнес тісно пов’язаний із соціальними 

процесами, які відбуваються у суспільстві, в тому 
числі, і в сфері освіти. Разом з цим, якщо у 80-ті роки 
у США для фахівців з фізичної культури проведення 
занять з фітнесу не було їх основним місцем роботи, а 
було засобом додаткового заробітку або просто хоббі, 
то сьогодні фітнес надає можливості отримати про-
фесію, обумовлює процес професійного зростання 
та успішної кар’єри. [2, с.11-12; 7]. Так, згідно про-
гнозів Бюро статистики праці США потреба у фітнес-
тренерах до 2018 року збільшиться на 27 відсотків, 
ніж в середньому по всіх професіях (http://www.bls.
gov/oco/ocos296.htm).

Проведений нами аналіз інтернет-ресурсів та літе-
ратурних даних, дозволив стверджувати, що у США 
професія «фітнес-тренер» трактується в якості персо-
нального тренера, який використовує індивідуальний 
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підхід для оцінки, мотивації, навчання та тренування 
клієнтів з урахуванням стану їх здоров’я або фізич-
ної підготовленості. Крім того, деякі роботодавці ви-
магають наявність спеціальних компетенцій у галузі 
харчування, дієтології, відновлення після травм та 
хвороб [8]. Працювати в якості персонального фітнес-
тренера (Personal Training) може особа, яка пройшла 
відповідну сертифікацію компетентності (хоча, до-
сить поширеною практикою є допуск до роботи 
фітнес-тренерів взагалі без сертифікації [9]. В США 
відсутні уніфіковані вимоги, державні стандарти до 
ліцензування або затверджені програми навчання для 
персональних тренерів. [2, с. 66]. Сертифікацією фа-
хівців з фітнесу, за даними звіту Ради з сертифікації, 
займаються організації (приблизно 400) та загально-
освітні заклади, які швидко реагують на появу но-
вих популярних фітнес-технологій, оперативно роз-
робляють навчальні програми та пропонують їх на 
ринку освітніх послуг (http://www.bocatc.org). Нами 
проаналізовано діяльність найбільш популярних ор-
ганізацій, які мають право на видачу сертифікатів 
фітнес-тренера. Названі організації умовно можна 
розділити  на дві групи: організації, які не вимагають 
диплома бакалавра або магістра зі споріднених галу-
зей науки та організації, та, які враховують наявність 
вищої освіти у майбутнього фахівця. До першої гру-
пи можна віднести наступні організації: Національна 
академія спортивної медицини – (National Academy 
of Sports Medicine –NASM), Американська рада з фі-
зичних вправ (American Council on Exercis – АСЕ), 
Альянс пілатеса – (Рilatesmethodalliance), Альянс йоги 
(Yogaalliance), Міжнародна асоціація спортивних наук 
(International Sports Sciences Association – ISSA); Аме-
риканська рада з фізичних вправ (American Council on 
Exercis – АСЕ) та інші. В програми сертифікації цих 
організацій включено дисципліни зі спортивної науки, 
діагностики та контролю, виявлення факторів ризику 
захворювань, професійного обладнання і харчування, 
техніки виконання вправ, кінезіології, фізіології та 
анатомії, а також основних професійних компетенцій. 
Тривалість навчальних програм є різною: терміном від 
декількох днів до 2-х років, обсягом годин – від 16 до 
200. Сертифікаційні іспити проводяться у письмовій 
формі, а деякі з них – у практичній. Аналіз діяльності 
вищеназваних організацій свідчить, що в більшості з 
них вимагається обов’язкова повторна сертифікація 
кожні два роки. 

Треба зауважити, що навчання в спеціальній 
установі не є обов’язковим: для бажаючих надається 
можливість самостійної підготовки до сертифікаційного 
екзамену. Абітурієнтам пропонуються навчальні 
матеріали, в тому числі книги, компакт-диски та інші 
звукові та візуальні матеріали; підготовка проходить 
у формі іспитів, практикумів та семінарів. Крім того, 
багато університетів пропонують он-лайн програми 
сертифікації фітнес-тренера та приймають іспити у 
формі інтернет-тестування [6]. 

До другої групи організацій можна віднести такі, 
що акредитовані Національною комісією з сертифікації 
агентств (National Commission for Certifying Agencies – 

NCCA) та Національною радою з фітнес-експертизи 
(The National Board of Fitness Examiners – NBFE). 
Згідно з їхніми рекомендаціями, перш ніж отримати 
сертифікат, абітурієнт повинен мати диплом середньої 
школи; диплом в галузі наук фізичного виховання або 
в іншій суміжній сфері (бакалавр або магістр); мати 
500 годин практичного досвіду; диплом серцево-
легеневої реанімації (CPR) з досвідом застосування 
автоматизованого зовнішнього дефібрилятора (AED), 
який можна отримати в Американському Суспільстві 
Червоного Хреста та Американській асоціації серця 
та пройти відповідну сертифікацію персонального 
тренера у національно визнаних організаціях (http://
www.noca.org/ncca/accredorg.htm). Такі вимоги, на наш 
погляд, досить показово відображають вимоги ринку 
фітнес-послуг в США. До організацій, які сертифіку-
ють відповідним чином відносяться: Академія при-
кладного персонального тренінгу (Academy of Applied 
Personal Training); Американський коледж спортивної 
медицини (American College of Sports Medicine); 
Американська рада з фізичних вправ (American Coun-
cil on Exercise); Інститут Купера (The Cooper Institute); 
Міжнародна асоціація фітнес-професіоналів (Interna-
tional Fitness Professionals Association); Національна 
асоціація силового і кондиційного тренінгу (National 
Strength and Conditioning Association) та інші. Згідно 
з дослідженнями експертної організації IHRSA (In-
ternational Health, Racquet & Sportsclub Association), 
найбільш з 15-ти визнаних NCCA організацій, які ма-
ють право видавати сертифікати фітнес-тренерам та ви-
магають ступінь бакалавра в галузі охорони здоров'я є 
Національний коледж спортивної медицини (American 
College of Sports Medicine – ACSM) та Національна 
асоціація силового та кондиційного тренінгу [10]. 

Національний коледж спортивної медицини (ACSM) 
був створений в 1954 році, що робить його одним з 
перших агентств для сертифікації персональних тре-
нерів. ACSM претендує на звання найбільшої орга-
нізації в спортивній науці та спортивній медицині та 
налічує більш ніж 20000 членів (http://www.acsm.org). 
Коледж також займається питаннями сертифікації 
професіоналів в наступних сферах: 1) Оздоровчий 
фітнес (інструктор групового фітнесу, персональний 
тренер – для даних програм вимагається закінчена 
середня освіта; спеціаліст в галузі здоров’я та фітнесу 
– за наявності диплома бакалавра в галузі науки про 
фізичні вправи (Bachelor of Exercise Science), бакалавра 
в галузі фізіології фізичних вправ (Bachelor of Exercise 
Physiology) або бакалавра в галузі кінезіології (Bach-
elor of Exercise Kinesiology); 2) Клінічна сертифікація 
(спеціаліст з лікувальних фізичних вправ, фізіологія 
лікувальних фізичних вправ) – необхідно мати ступінь 
магістра (Master’s Degree) в галузі науки про фізичні 
вправи (Exercise Science), фізіології фізичних вправ 
(Exercise Physiology) або кінезіології (Exercise Kinesiol-
ogy); 3) Спеціалізована сертифікація («Фізичні вправи – 
медицина», «Фахівець з фізичних вправ з онкологічними 
пацієнтами», «Фахівець з фізичних вправ для людей 
з обмеженими можливостями», «Фахівець в галузі 
громадського здоров’я та фізичних вправ»). 
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Національна асоціація силового та кондиційного 

тренінгу (National Strength and Conditioning Associa-
tion – NSCA) має понад 30000 членів, розташованих 
в понад 50 країнах світу та пропонує програму 
підготовки персонального фітнес-тренера (http://
www.nsca-cc.org). Крім того, NSCA надає сертифікат 
«Спеціаліст по роботі зі спеціальними категоріями 
населення» (Certified Special Population Specialist – 
CSPSs). До спеціальних груп населення відносять 
людей з хронічними або тимчасовими порушеннями 
стану здоров’я. В обов’язки фахівця входить 
складання ефективних і безпечних програм занять 
фізичними вправами, надання консультативного 
супроводу і допомоги клієнтам у досягненні їхніх 
особистих цілей у фітнесі, а також надання допомоги 
у разі непередбачених обставин. Для подачі заявки 
на отримання сертифіката фахівця по роботі зі 
спеціальними категоріями населення необхідно 
представити офіційні документи, що підтверджують 
наявність у кандидата наукового ступеня бакалавра 
в галузі науки про фізичні вправи (Bachelor of Exer-
cise Science) або ступеня в суміжних спеціальностях 
присвоєного акредитованими організаціями. 
Аналіз документальних матеріалів свідчить, що 
сертифікаційний іспит, який проводить NSCA, 
вважається найбільш складним у порівнянні з іншими 
подібними. Для одержання сертифіката кандидати 
повинні здати складний 2,5-годинний письмовий іспит, 
який складається зі 100 питань, націлених на перевірку 
знань в чотирьох напрямках: базова патофізіологія і 
наука про стан здоров’я та захворюваннях; консалтинг 
клієнтів; складання програм занять; безпека, поведінка 
у надзвичайних ситуаціях та правові питання. Основна 
відмінність між сертифікаціями NASM, АСЕ, NSCA, 
ACSM та іншими полягає в тому, що іспит проводиться 
в результаті складання іспиту у стаціонарі, перед 
комісією, а не методом інтернет-тестування (on-line) 
або по закінченню дводенних курсів.

Як зазначалося вище, у США наявність профільної 
вищої освіти не є обов’язковою умовою для роботи 
фітнес-тренером (персональним тренером, тренером 
групових програм, тренера зі спеціалізованих програм). 
Хоча, за даними Бюро трудової статистики США, все 
більше роботодавців у фітнес-індустрії вимагають 
наявність у фітнес-тренерів вищої освіти. На думку 
експертів, академічна ступінь у галузях спортивної 
науки, фізичного виховання, кінезіології, фізіології 
людини або здоров’я людини є обов’язковою для тих 
фахівців, які планують працювати із спортсменами, 
з хворими людьми, бажають консультувати клієнтів 
щодо збереження здоров’я або, які претендують на 
керівні посади [2, с. 666].

Аналіз діяльності провідних вищих навчальних 
закладів США показав, що не існує єдиної системи 
фахової академічної підготовки тренерів для сфери 
фітнесу. Деякі організації (наприклад, Національна 
академія спортивної медицини, Міжнародна асоціація 
спортивних наук) пропонують вищим навчальним 
закладам академічні програми, програми підвищення 
кваліфікації, а також допомагають залучати 

абітурієнтів та працевлаштовувати випускників в 
сфері здоров’я людини та фітнес-індустрії (http://
www.aacu.org). 

Відомо, що існує спеціалізована 4-х річна під-
готовка бакалаврів за спеціальністю «Атлетичний 
тренінг» (Athletic Training) в Університеті Південної 
Кароліни, коледжі освіти (University of South Carolina 
College of Education) (http://www.ed.sc.edu). Крім того, 
університет Аляски, Анкорідж (University of Alaska 
Anchorage) готує бакалаврів за спеціальністю «Лі-
дерство в фітнесі» (Fitness Leadership) (http://www.
uaa.alaska.edu). Програма розроблена у відповідності 
з вимогами Американської ради з рухової активнос-
ті (American Council on Exercise) та Американського 
коледжу спортивної медицини (American College of 
Sports Medicine). Університет Фіндлея (University of 
Findlay), штат Огайо, США є одним з 57 навчальних 
закладів в США, які пропонують освітню програму, 
визнану NSCA. Університет готую фахівців за на-
прямком силового та кондиційного тренінгу на рівні 
бакалавра та магістра (http://www.findlay.edu). 

Перспективним напрямком в системі академічної 
вищої освіти є «медичний фітнес». Відомо, що відповідну 
підготовку здійснює Інститут технологій фітнесу (The 
Fitness Institute of Technology). Навчальні програми 
розроблені при співробітництві з Американською 
академією геронтологічної  медицини (American Acad-
emy of Anti-Aging Medicine), Американським коледжем 
професіоналів геронтологічної спортивної медицини 
(American College of Anti-Aging Sports Medicine Pro-
fessionals) та іншими медичними закладами. Навчання 
в інституті дозволяє отримати ступінь бакалавра, 
магістра та доктора прикладних наук за спеціалізацією 
«оздоровчий фітнес», «медичний фітнес» (http://www.
fitnessinstituteoftechnology.com/aboutFIT.html).

Висновки. 
Таким чином, аналіз структури підготовки фітнес-

тренерів в США показав, що переважна більшість 
установ, які готують та сертифікують майбутніх 
фахівців для сфери фітнесу є недержавні комерційні 
та некомерційні організації. Подібні організації 
забезпечують освіту на рівні молодшого спеціаліста 
(хоча в США цей рівень вважається ланкою вищої 
освіти). Спостерігається відсутність єдиних стандартів 
щодо переліку професійних компетенцій фітнес-
тренера. В останні роки на ринку освітніх послуг 
з’являються фахові бакалаврські та магістерські на-
вчальні програми у вищих навчальних закладах. Спе-
цифічним є те, що подібні програми розробляються не 
самими університетами, а професійними асоціаціями, 
які відслідковують тенденції та вимоги ринку фітнес-
послуг. Перспективним напрямком навчання фітнес-
тренерів є програми медичного фітнесу, які пропону-
ються на рівні бакалавра або магістра.

В перспективі планується вивчення досвіду під-
готовки фітнес-тренерів в країнах Європи, Австралії, 
Російській Федерації (в порівняльному аспекті) та ви-
значення моделі професійної підготовки у ВНЗ Укра-
їни з урахуванням зарубіжного досвіду та національ-
них особливостей українського суспільства.
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Состояние физического развития и физической 

подготовленности юных каратистов  
на этапе формирующего эксперимента

Галимский В.А.
Кировоградская государственная летная академия

Аннотации:
Показано состояние физического раз-
вития и физической подготовленности 
детей 9-11 лет, занимающихся карате. 
В эксперименте принимали участие 
68 юных спортсменов. Установлено, 
что морфофункциональное состояние 
спортсменов соответствует возраст-
ным закономерностям. Отмечается, 
что показатели физической подготов-
ленности отвечают требованиям для 
выполнения соревновательных за-
даний. По результатам исследований 
определены наиболее информатив-
ные показатели общей физической 
подготовки. На этапе констатирующего 
эксперимента при помощи корреляци-
онного анализа определены наиболее 
информативные показатели физи-
ческого развития и физической под-
готовленности. Установлена сильная 
корреляционная связь между показа-
телями скоростно-силовой подготовки, 
что объясняется биомеханическим по-
добием структуры движений. Наличие 
достоверных корреляционных связей 
определяет избирательность их раз-
вития для овладения сложнокоорди-
нированными ударными движениями.

Галімський В.А. Стан фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості юних 
каратистів на етапі формуючого експе-
рименту. В статті наведено стан фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості 
дітей 9-11 років, які займаються карате. 
Матеріали дослідження свідчать, що їх 
морфофункціональний стан відповідає 
їх віковим закономірностям, але їх по-
казники значно не впливають на досяг-
нення спортивних результатів. Показники 
фізичної підготовленості відповідають 
вимогам для виконання змагальних за-
вдань. За показниками досліджень 
визначені найбільш інформативні по-
казники загальної фізичної підготовки. 
На етапі констатуючого експерименту 
за допомогою кореляційного аналізу 
визначені найбільш інформативні по-
казники фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості. Встановлений силь-
ний кореляційний зв’язок між показни-
ками швидкісно-силової підготовки, що 
пояснюється біомеханічною подібністю 
структури рухів. Наявність достовірних 
кореляційних зв’язків визначає 
вибірковість їх розвитку для оволодіння 
важкокоординованими ударними рухами.

Halimskyy V.A. Condition of physical 
development and physical fitness 
of young karate on stage forming 
experiment. In this article the status of 
physical education and physical fitness 
of children 9-11 years involved in karate. 
Materials research shows that their 
morphofunctional state corresponds to 
their age laws, but their performance 
does not significantly affect the 
achievement of athletic performance. 
Indicators of physical fitness conform to 
requirements of competitive challenges. 
In terms of research identified the most 
informative indicators of overall fitness. 
On the stage of establishing experiment 
through a cross-correlation analysis 
the most informing indexes of physical 
development and physical preparedness 
are certain. A closely-coupled cross-
correlation interface is set between the 
indexes of speed-power preparation, 
that explained by biomechanics 
similarity of structure of motions. The 
presence of reliable cross-correlation 
connections determines selectivity of 
their development for the capture of 
highly coordinated by shock motions.

Ключевые слова:
каратэ, физическое, развитие, по-
дготовленность, корреляционная, 
связь.

карате, фізичний розвиток, фізична під-
готовленість, кореляційний зв’язок.

karate, physical development, physical 
training, correlation.

Введение.1

Анализ научных публикаций и практического 
опыта подготовки юных каратистов подымает ряд 
вопросов теории и практики спортивной трениров-
ки, неизученных проблем взаимосвязи технической 
и физической подготовки, заимствование опыта 
подготовки из других видов спорта [11, 12]. Отсут-
ствуют данные о возрастной динамике физических 
качеств, не установлены уровни владения технико-
тактическими действиями, не установлены критерии 
подготовленности юных каратистов для участия в со-
ревнованиях без ухудшения состояния здоровья. Осо-
бенно вызывает тревогу «натаскивание» и неадекват-
ная мобилизация адаптационных резервов детского 
организма при неквалифицированном проведении 
учебно-тренировочного процесса, что приводит к фи-
зическим и моральным травмам и, как правило, к пре-
кращению занятий спортом.

Такое состояние в современном карате Украины 
вызывает необходимость детальных исследований 
взаимосвязи физического развития, физической и тех-
нической подготовленности у юных спортсменов. 

В последнее время в Украине массово распростра-
няются различные виды единоборств: японские, ки-
тайские, корейские, вьетнамские и другие.

© Галимский В.А., 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97349

Несмотря на то, что некоторые виды единоборств 
(тхеквондо) получили Олимпийский статус, большой 
интерес среди молодежи получило каратэ [5, 6].

Популярность каратэ обусловлена определенным ар-
сеналом технических элементов, которые по количеству 
и качеству не уступают, а в некоторых случаях и превос-
ходят технику других восточных единоборств [3, 4, 7, 8].

Спарринг в единоборствах относится к конфликт-
ным ситуациям, которые развиваются потому, что уча-
ствуют две противоборствующие стороны, отношения 
меду которыми характеризуются взаимоисключением 
один одного [4, 5]. В спортивным поединке действия 
спортсменов направлены на «выключение» противни-
ка из дальнейшей борьбы. В процессе поединка су-
ществует постоянная угроза нокаутирующего удара, 
который определяет результат поединка.

Актуальной проблемой подготовки юных карати-
стов является изучение возрастных закономерностей 
развития физических качеств [1, 2, 6, 8, 10]. Учиты-
вая возрастные особенности развития физических 
качеств, необходимо определить методики трениро-
вочных занятий в соответствии с допустимой нормой 
физических нагрузок.

В связи с омоложением спорта вообще, в ДЮСШ и 
спортивные секции привлекают детей 7-8 летнего воз-
раста в зависимости от особенностей вида спорта.

Карте – вид спорта, характеризующийся сложно-
координированной двигательной деятельностью. По-
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этому возраст 8-12 лет наиболее благоприятный для 
ее развития при занятиях карате [1, 6, 12].

Показатели тренировочных нагрузок зависят от 
избирательности занятий и сенситивных периодов [7, 
9, 11, 13, 15, 16]. Установлено, что переходные (кри-
тические) периоды могут способствовать или препят-
ствовать развитию физических возможностей [14]. 
Необходимо определить оптимальное воздействие 
физических нагрузок в каждом периоде.

Таким образом, знание сенситивных и критиче-
ских периодов развития физических качеств необхо-
димо для успешного избирательного развития необхо-
димых физических качеств для юных каратистов.

Работа выполнена по плану НИР Кировоградской 
государственной летной академии.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: установить взаимосвязь физического 

развития и физической подготовленности у юных кара-
тистов на этапе предварительной базовой подготовки.

Для решения поставленной цели использовались 
следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, педагогические наблюде-
ния, педагогический эксперимент, педагогические 
тестирования, антропометрия, тонометрия, динамо-
метрия, методы математической статистики.

Результаты исследования. 
Анализ материалов исследования подготовки 

спортсменов в различных видах единоборств показал, 
что для достижения высоких спортивных результатов 
необходима количественная оценка уровня развития 
физических качеств. Поэтому среди главных задач 
тренировочного процесса развитие физических ка-
честв и функциональных возможностей организма 
являются первоначальными и постоянными на всех 
этапах многолетнего процесса.

Анализ литературных данных и практический 
опыт подготовки свидетельствуют, что антропоме-
трические показатели спортсменов не имеют важного 
значения для достижения спортивного результата.

Имеются данные, где показано, что некоторые по-
бедители крупных международных соревнований не 
имеют «выразительных» антропометрических пока-
зателей. Поэтому, в наших исследованиях рассматри-
валась масса, длина тела и ЖЕЛ (табл. 1).

Полученные данные свидетельствуют об однород-
ности физического развития, так как коэффициент ва-
риации находится в пределах 4,04 – 9,6%. Показатель 
ЖЕЛ является комплексной характеристикой функции 
внешнего дыхания. 

Для характеристики общей физической подготов-
ленности применяли педагогическое тестирование 
(табл. 2), основу которого составляли общепринятые 
показатели, которые применяются в единоборствах 
для сдачи контрольных нормативов квалификацион-
ных поясов в карате [4, 12].

Анализ полученных результатов свидетельствует 
о низкой вариативности и достаточном уровне общей 
физической подготовленности для выполнения сорев-
новательных задач, соответствующих 2 и 1 юноше-
скому разряду.

Оценка показателей общей физической подготов-
ленности по уровням стандартных отклонений опре-
делила, что показатели бега на 30м с высокого старта 
у 68% детей имеют средний уровень подготовленно-
сти, 20% – ниже среднего, 6% – выше среднего, 4% 
– высокий и 2% – низкий.

Показатели скоростно-силовых качеств распре-
делились в таком порядке: 70% спортсменов имеют 
средний уровень, 16% – ниже среднего, 14% – выше 
среднего уровня подготовленности. Анализ показате-

Таблица 1
Отдельные показатели физического развития юных каратистов  

в начале констатирующего эксперимента (n=68)

Показатели  х σ V% m
Длина тела (см) 142,68 4,45 4,04 0,7
Масса тела (кг) 30,26 3,17 9,62 0,19
ЖЕЛ (мл) 1998,13 11,3 5,91 11,1
Индекс Кетле (г/см) 210,3 6,52 4,77 0,73
Жизненный индекс (мл/кг) 66,95 4,51 6,68 0,23
Силовой индекс (%) 50,48 3,35 5,47 0,15

Таблица 2
Показатели общей физической подготовленности юных каратистов в начале эксперимента (n=68)

Показатели х σ V% m
Бег 30м с высокого старта (с) 5,61 0,13 2,41 0,02
Прыжок в длину с места (см) 165,32 6,17 3,63 0,67
Прыжок с места вверх (см) 38,21 4,31 10,03 0,35
Поперечный шпагат (гр) 167,56 8,16 5,45 0,51
Продольный шпагат вправо (гр) 148,56 9,47 7,23 0,75
Продольный шпагат влево (гр) 153,31 11,12 7,13 0,87
6-минутный бег (м) 1035,17 19,46 3,9 5,09
Челночный бег 4х9 (с) 11,09 0,37 3,16 0,04
Бег на месте за 10с (кол) 37,12 2,15 6,32 0,12
Прыжок на месте за 10с (кол) 17,7 1,53 6,69 0,13
Прыжок с вращением вправо (гр) 318,7 39,1 11,13 4,71
Прыжок с вращением влево (гр) 322,5 30,67 8,6 4,18
Кистевая динамометрия правой (кг) 17,72 1,17 8,1 0,16
Кистевая динамометрия левой (кг) 14,37 1,21 8,17 0,13
Рефлексометрия (с) 0,19 0,02 9,34 0,002
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лей гибкости свидетельствует о том, что 68% спор-
тсменов имеют средний уровень подготовленности, 
14% – ниже среднего, 18% – выше среднего.

Показатели координационных способностей рас-
пределились таким образом: 60% – средний уровень, 
16% – ниже среднего, 12% – выше среднего и 6% – 
высокий уровень.

Анализ результатов тестирования выносливости 
показал, что 63% спортсменов имеют средний уро-
вень, 17% – ниже среднего, 17% – выше среднего и 
3% – высокий.

Показатели тестов в беге и прыжках на месте имеют 
такое распределение: 72% имеют средний уровень, 9% 
– ниже среднего, 13% – выше среднего и 7% – высокий 
уровень. Показатели силовых качеств имеют такую ди-
намику: 65% – средний уровень, 16% – ниже среднего, 
12% – выше среднего и 7% – высокий уровень.

Значительное рассеивание показателей наблюдает-
ся при тестировании латентного времени зрительно-
моторной реакции: 47% спортсменов имеют средний 
уровень, 7% – ниже среднего, 20% – низкий, 18% – 
выше среднего и 8% – высокий уровень.

Таким образом, в процессе констатирующего пе-
дагогического эксперимента выявлено в большинстве 
случаев средний уровень развития физических ка-
честв, который обеспечивает соревновательную дея-
тельность юных спортсменов. Выявление взаимос-
вязи между отдельными показателями физических 
качеств, уровень связи между показателями физиче-
ского развития и физической подготовленности, а так-
же их роли в формировании сложнокоординационных 
элементов техники карате – одна из основных задач 
настоящего исследования.

Информативность взаимосвязи физического раз-
вития и физической подготовленности определялись 
методом корреляционного анализа [1], оценка которо-
го проводилась по трем уровням: высокий – r>0,70; 
средний – r=0,50 – 0,69; низкий – r<0,40.

Взаимосвязь показателей выявлялась в видах под-
готовленности и при сопоставлении их между собой.

На этапе констатирующего эксперимента корреля-
ционный анализ определил наиболее информативные 
показатели физического развития и физической под-
готовленности для организации спортивного отбора.

Установлено, что наиболее информативным по-
казателем являются прыжки на месте за 10с, где до-
стоверность коэффициентов была на уровне p<0,05 
– p<0,001 (от  r = 0,40 до  r = 0,87).

Сильная статистическая связь (r = 0,91 – 0,70) вы-
явлена между показателями теста прыжков на месте 
за 10с, бега на месте за 10с и челночного бега 4х9м (r 
= 0,82 и r = -0,71), отражающими частоту движений 
и уровень координационных способностей юных ка-
ратистов. Наличие высокого уровня корреляционной 
связи объясняется биомеханическим подобием струк-
туры движений.

Показатели скоростно-силовой подготовленности 
(прыжки на месте за 10с) имеют достоверные связи 
с такими тестами: динамометрия правой рукой (r = 
0,61), бег на 30м (r = -0,51), прыжок с места вверх (r = 

0,45), прыжками с поворотом вправо и влево (r = 0,43; 
r = 0,48), рефлексометрия (r = -0,49).

Информативным показателем является челночный 
бег 4х9м, который имеет восемь достоверных корре-
ляционных связей с показателями физических тестов: 
прыжками на месте за 10с (r = -0,71), 6-ти минутным 
бегом (r = -0,70), бегом на 300м с высокого старта, бе-
гом на месте за 10с (r = -0,60), прыжками с вращением 
вправо и влево (r = -0,58 и r = -0,51), динамометрией 
правой кисти (r = -0,58), рефлексометрией (r = 0,48).

Статистически достоверная связь установлена 
между показателями прыжка с вращением влево и та-
кими тестовыми упражнениями: прыжок с вращением 
вправо (r = 0,81), бег на 3000м с высокого старта (r = 
-0,44), челночным бегом 4х9м (r = -0,51), бег и прыж-
ки на месте за 10с (r = 0,43 и r = 0,48), динамометрия 
правой рукой (r = 0,54) и рефлексометрией (r = -0,46).

Показатель выносливости юных спортсменов 
(6-ти минутный бег) имеет достоверную связь с по-
казателями челночного бега 4х9м (r = -0,70), показате-
лями рефлексометрии и бега на 30м с высокого старта 
(r = -0,49 и r = -0,48), а также с показателем прыжка на 
месте за 10с (r = 0,45), прыжками с вращением вправо 
и влево (r = -0,44 и r = -0,44).

Информативным показателем является бег на 
3000м с высокого старта, который имеет восемь до-
стоверных связей с показателями тестов: прыжок 
с места вверх (r = -0,56), 6-ти минутным бегом (r = 
-0,48), бегом и прыжком на месте за 10с (r = -0,97 и r 
= -0,51), прыжками с вращением вправо и влево (r = 
-0,44 и r = -0,44), челночным бегом 4х9м (r = 0,58) и 
рефлексометрией (r = 0,54).

Статистически достоверный уровень связи уста-
новлен между результатом тестирования динамоме-
трии правой руки и такими показателями: прыжки на 
месте за 10с (r = 0,61), бег на месте за 10с (r = 0,51), 
прыжки с вращением вправо и влево (r = 0,47 и r = 
0,54), динамометрия левой руки (r = 0,47), челночным 
бегом 4х9м (r = -0,58).

Показатель координационных способностей имеет 
достоверную связь с такими показателями: бег на 30м 
(r = -0,44), прыжок в длину с места (r = 0,45), челноч-
ным бегом 4х9м (r = -0,58), прыжками на месте за 10с 
(r = 0,43), динамометрией правой и левой руки (r = 
0,47 и r = 0,48).

Показатель рефлексометрии имеет семь достовер-
ных связей с такими показателями: бег на 30м с вы-
сокого старта (r = -0,54), прыжком с места вверх   (r = 
-0,52), челночным бегом 4х9м (r = 0,48), бегом прыж-
ками за 10с (r = -0,49), прыжком с вращением влево (r 
= -0,46).

Это свидетельствует о том, что генетически унасле-
дованная скорость реакции обеспечивает проявление 
скоростно-силовых качеств, координации движений, 
частоты движений в соревновательной деятельности.

Установлена высокая корреляционная связь между 
показателями бега на месте за 10с и прыжками на ме-
сте за 10с (r = 0,82), а также средний уровень связи 
с такими показателями: челночным бегом 4х9м (r = 
-0,60), бегом на 30м (r = -0,57), прыжком с вращением 
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влево (r = 0,46), динамометрией правой руки (r = 0,51) 
и рефлексометрией (r = 0,58).

Между показателями прыжка с места вверх установ-
лены такие корреляционные связи: прыжком с места в 
длину (r = 0,64), бегом на 30м (r = -0,56), прыжками на 
месте за 10с (r = 0,48), рефлексометрией (r = -0,56).

Показатели теста прыжка в длину с места имеют 
две достоверные связи: с прыжком с места вверх (r = 
0,64) и прыжком с вращением вправо (r = 0,45).

Показатели гибкости имеют средний уровень свя-
зи между собой: поперечный шпагат с продольным 
влево (r = 0,65), с продольным вправо (r = 0,64) и про-
дольный влево и вправо (r = 0,58).

Аналогичные взаимосвязи установлены между по-
казателями физического развития: длина тела имеет 
достоверную с показателями ЖЕЛ (r = 0,87).

Выводы.
Показатели ОФП имеют в основном средние и 

низкие значения вариативности. Неоднородность по-
казателей относится к показателям координации дви-
жений, что указывает на недостаточный уровень раз-
вития ее на предыдущем этапе.

По результатам предварительных исследований 
определены наиболее информативные показатели 
ОФП (прыжки на месте за 10с, бег на месте за 10с, 
челночный бег 4х9м и прыжки с вращением). На осно-
вании этих данных определена методика, подготовка 
и разработаны модельные характеристики.

Перспектива дальнейших исследований заключа-
ется в установлении приоритетного индивидуального 
развития специальных физических качеств, на осно-
вании которых строится индивидуальная техника 
ударных движений.

Литература:
Ашанін В.С., Пятисоцька С.С. Синергетичний підхід до по-1. 
будови моделі змагальної діяльності. Молода спортивна наука 
України, 2005. вип..9, Т1., С. 43-47.
Басик Т.В. Способ оценки специальной выносливости таэквонди-2. 
стов. Теория и практика физической культуры, 2000, №1. С. 28.
Горбенко В.П. Развитие специальных двигательных способно-3. 
стей юных тхэквондистов на начальных этапах многолетнего 
спортивного совершенствования. Актуальні проблеми юнацько-
го спорту, 2003. С. 47-51.
Голованов В.Ю. Сравнительный анализ уровня специальной 4. 
подготовленности спортсменов в таэквондо. Теория и практика 
физической культуры, 1998. №1. С. 34-37.
Дащинский В.Э. Киокушинкай каратэ. 1997. 32 с.5. 
Дащинский В.Э. Секреты каратэ-до. М.: ФАИР. 2008. 474 с.6. 
Ким С.Х. Растяжка, сила, ловкость в боевой практике. Ростов 7. 
н/Д.: «Феникс». 2003. 272 с.
Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического разви-8. 
тия и физической подготовленности. М. 2004. 192 с.
Литвиненко А.Н. Общая теория единоборств. Спортивные еди-9. 
ноборства: теория, практика и перспективы развития, 2004. С. 
39-41.
Литвиненко А.М. Методика вдосконалення силових якостей в 10. 
Окінавському Годзю-рю каратэ-до. Х.: Компанія СМІТ, 2007. 28 с.
Лукіна О.В. Оцінка взаємозв’язку  та взаємодії показників 11. 
загальної та спеціальної підготовленості юних тхеквондистів. 
Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3-4. С. 183-187.
Лукіна О.В. Структура та провідні компоненти рухової 12. 
підготовленості юних тхеквондистів. Молода спортивна наука 
України. 2006. Вип. 10. С. 81-83.
Пятисоцкая С.С. Проблема индивидуального похода подготовки 13. 
в спортивных единоборствах (каратэ). Слобожанський науково-
спортивний вісник. 2009. №3. С. 168-171.
Пятисоцкая С.С. Исследование роли координационных способ-14. 
ностей в подготовке юных каратистов. Физическое воспитание 
и спорт в высших учебных заведениях. 2007. С. 89-91.
Пятисоцкая С.С. Оптимизация психологической подготовки 15. 
юных спортсменов в восточных єдиноборствах (на примере кара-
тэ). Актуальные проблемы современных наук. 2007. С. 134-137.
Харченко С.С. Антропометричні особливості юних каратистів 16. 
7-9 років та дітей того ж віку, які не займаються спортом. Слобо-
жанський науково-спортивний вісник. 2004. № 7. С. 53-55.
Харченко С.С. Індивідуалізація тренувального процесу юних 17. 
каратистів. Молода спортивна наука України, 2004. Вип.8. Т.1. 
С.401-405.

Информация об авторе:
Галимский Владимир Александрович

Galimsky@rambler.ru
Кировоградская летная академия  

Национального авиационного университета
ул. Добровольского, 1, г. Кировоград, 25005, Украина.

Поступила в редакцию 07.09.2012г.

References:
Ashanin V.S., Piatisoc’ka S.S. 1. Moloda sportivna nauka Ukrayini 
[Young sport science of Ukraine], 2005, vol. 9(1), pp. 43-47.
Basik T.V. 2. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and practice 
of physical culture],  2000, vol. 1, p. 28.
Gorbenko V.P. 3. Aktual’ni problemi iunac’kogo sportu [Real problems 
of young sportsman], 2003, pp. 47-51.
Golovanov V.Iu. 4. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and 
practice of physical culture], 1998, vol. 1, pp. 34-37.
Dashchinskij V.E. 5. Kiokushinkaj karate [Kiokushinkay karate], 1997, 
32 p.
Dashchinskij V.E. 6. Sekrety karate-do [Secrets of karate-do], Moscow, 
FAIR Publ., 2008, 474 p.
Kim S.Kh. 7. Rastiazhka, sila, lovkost’ v boevoj praktike [Stretch, force, 
deftness in fight practice], Rostov on Don, Phenix, 2003, 272 p.
Landa B.Kh. 8. Metodika kompleksnoj ocenki fizicheskogo razvitiia 
i fizicheskoj podgotovlennosti [Method of complex evaluation of 
physical development and physical training], Moscow, 2004, 192 p.
Litvinenko A.N. 9. Sportivnye edinoborstva: teoriia, praktika i 
perspektivy razvitiia [Sport fight: theory, practice and perspective of 
development], 2004, pp. 39-41.

Litvinenko A.M. 10. Metodika vdoskonalennia silovikh iakostej v 
Okinavs’komu Godziu-riu karate-do [Method of perfection of force 
qualities in Okinavsk Godzju-rju karate-do], Kharkiv, Company 
SMIT Publ., 2007, 28 p.

Lukina O.V. 11. Sportivnij visnik Pridniprov’ia [Dnipro Sports 
Bulletin], 2008, vol. 3-4, pp. 183-187.

Lukina O.V. 12. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport science 
of Ukraine], 2006, vol. 10, pp. 81-83.

Piatisockaia S.S. 13. Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik 
[Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2009, vol. 3, pp. 168-
171.

Piatisockaia S.S. 14. Fizicheskoe vospitanie i sport v vysshikh uchebnykh 
zavedeniiakh [Physical education and sport in higher educational 
establishment], 2007, pp. 89-91.

Piatisockaia S.S. 15. Aktual’nye problemy sovremennykh nauk [Real 
problems of modern science], 2007, pp. 134-137.

Kharchenko S.S. 16. Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik 
[Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2004, vol. 7, pp. 53-55.

Kharchenko S.S. 17. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport 
science of Ukraine], 2004, vol. 8(1), pp. 401-405.

Information about the author:
Galimskiy V.A.

Galimsky@rambler.ru
Kirovograd Flight Academy of the National Aviation University

Dobrovolskiy str. 1, Kirovograd, 25005, Ukraine.
Came to edition 07.09.2012.



27

2012

11
Оцінювання ефективності впровадження моделі методичної 

системи фізичного виховання студентів-аграріїв
Грибан Г.П. 

Житомирський національний агроекологічний університет

Анотації:
Наведені якісні показники навчаль-
ного процесу в аграрних універси-
тетах після впровадження моделі 
методичної системи фізичного ви-
ховання. Мета роботи полягала у 
визначенні ефективності методич-
ної системи фізичного виховання 
студентів-аграріїв. Система оці-
нювання передбачала програмно-
цільовий підхід до забезпечення 
якості підготовки та інтеграції 
управління різними сторонами на-
вчання і виховання студентів у фі-
зичному вихованні. Вона ґрунтува-
лася на загальних принципах теорії 
управління і передбачала забезпе-
чення чіткої координації дій викла-
дача і студентів для отримання до-
стовірної і об’єктивної інформації 
про ефективність навчального про-
цесу. У дослідженнях взяло участь 
188 студентів експериментальних 
груп (105 чоловіків, 83 жінки) та 
181 студент контрольних груп (92 
чоловіки, 89 жінок) Житомирсько-
го національного агроекологічного 
університету І курсів 2006/2007 
навчального року, які навчалися 
за даною програмою чотири роки. 
Дієвість моделі оцінена за показ-
никами: ефективності навчального 
процесу з фізичного виховання та 
рівня готовності студентів-аграріїв 
до фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності під час їх професійної роботи 
в аграрному секторі за мотивацій-
ним, когнітивним і діяльнісним кри-
теріями.

Грибан Г.П. Оценивание эффективно-
сти внедрения модели методической 
системы физического воспитания 
студентов-аграриев. Наведены каче-
ственные показатели учебного процесса в 
аграрных университетах после внедрения 
модели методической системы физиче-
ского воспитания. Цель работы состояла 
в определении эффективности методи-
ческой системы физического воспитания 
студентов-аграриев. Система оценивания 
предусматривала программно-целевой 
подход к обеспечению качества подго-
товки и интеграции управления различ-
ными сторонами обучения и воспитания 
студентов в физическом воспитании. Она 
обоснована на общих принципах теории 
управления и предусматривает обеспе-
чение четкой координации действий пре-
подавателя и студентов для получения 
достоверной и объективной информации 
об эффективности учебного процесса. В 
исследованиях приняло участие 188 сту-
дентов экспериментальных групп (105 
мужчин, 83 женщины) и 181 студент кон-
трольных групп (92 мужчины, 89 женщин) 
Житомирского национального агроэколо-
гического университета І курсов 2006/2007 
учебного года, которые обучались за дан-
ной программой четыре года. Действен-
ность модели оценена за показателями: 
эффективности учебного процесса с фи-
зического воспитания и уровня готовно-
сти студентов-аграриев к физкультурно-
оздоровительной деятельности во время 
их профессиональной работы в аграрном 
секторе за мотивационным, конгнитивным 
и деятельностным критериями. 

Gryban G.P. The evaluation of the 
efficiency of introducing the model 
of the methodical system of physical 
education of agrarian students. Quality 
indicators of an educational process in 
agricultural universities after methodology 
model of physical education has been 
implemented. The purpose of the work 
was to determine the effectiveness of 
methodology model of physical education 
by the students of agricultural institutes. 
The evaluation system included a program-
based purposeful approach to quality 
assurance of training and management 
integration of different aspects of training 
and educating the students by the physical 
education. It was based on the general 
principles of the administration theory and 
included ensuring the proper coordination 
between the teacher and students to obtain 
reliable and objective information about the 
effectiveness of the educational process. 
The study involved 188 first-year students 
of the experimental groups (105 men, 83 
women) and 181 first-year students of 
the control groups (92 men, 89 women) 
of the Zhytomyr National Agroecological 
University in 2006/2007 academic year 
who have been trained in this program for 
four years. The effectiveness of the model 
was evaluated according to  the following 
parameters: the effectiveness of a 
educational process in physical education 
and the level of preparedness of students 
of agricultural institutes to sport and health 
promotion during their professional work in 
the agricultural sector after motivational, 
cognitive and activity criteria.

Ключові слова:
методична, система, фізичне, ви-
ховання, підготовка, модель, ком-
петентність.

методическая, система, физическое, 
воспитание, подготовка, модель, компе-
тентность.

methodical, system, physical, education, 
training, model, competence.

Вступ. 1

Під ефективністю функціонування моделі мето-
дичної системи фізичного виховання, окрім оволодіння 
загальними завданнями фізичного виховання, слід роз-
глядати появу у студентів фізкультурно-оздоровчих 
компетенцій як деяких внутрішніх, потенційних, 
прихованих психологічних новоутворень: знань, мо-
тивів, уподобань, інтересів, умінь, навиків, програм 
дій, систем цінностей, ставлень до фізкультурно-
оздоровчої діяльності, які виявляються у методичній 
компетентності з упровадження і передачі їх іншим 
членам суспільства, зокрема у процесі професійної 
діяльності в аграрному секторі та розвитку соціальної 
інфраструктури села. 

Аналіз літературних джерел показав, що нині не 
існує комплексних досліджень, направлених на визна-
чення ефективності нових методичних систем фізич-
ного виховання студентів вищих навчальних закладів. 
Ефективність методичних систем досліджена лише у 
геометрії А.М. Пишкало [6], у загальнотехнічних дис-
циплінах М.І. Наумкін [5], в математиці С.П. Семенець 
[8], в географії О.О. Таможня [9], в фізиці О.О. Тол-
© Грибан Г.П., 2012 

doi: 10.6084/m9.figshare.97350

стеньова [10], у філології  І.Є. Брякова [1], в технології 
К.Є. Романова [7] та ін. В Україні, Росії, Білорусі та ін-
ших країнах проблема створення сучасної методичної 
системи фізичного виховання студентів аграрних уні-
верситетів розв’язувалась недостатньо. Модернізація 
сучасної методичної системи фізичного виховання та 
шляхи її впровадження в навчальний процес розкриті 
нами в монографії [4] та публікаціях [2, 3 та ін.].

Робота виконана за планом Міністерства аграрної 
політики і продовольчої безпеки України за темою: 
“Теоретико-методичні засади оптимізації системи 
фізичного виховання студентів вищих навчальних 
закладів України” (державний реєстраційний номер 
0112U001618). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження є оцінка ефективності мето-

дичної системи фізичного виховання студентів аграр-
них університетів.   

Завдання дослідження полягали в організації та 
проведенні педагогічного формувального експеримен-
ту, спрямованого на впровадження моделі методичної 
системи у навчальний процес з фізичного виховання.

Методи дослідження. Перевірка ефективності ре-
зультатів проведених досліджень здійснювалася шля-
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хом тестування та анкетування студентів. Комплексна 
система оцінювання ефективності впровадження моде-
лі методичної системи фізичного виховання здійснюва-
лася в Житомирському НАЕУ в педагогічному експе-
рименті, який охоплював студентів І курсів 2006/2007 
навчального року, які навчалися за даною програмою 
чотири роки. До експериментальних груп увійшло 188 
студентів (105 чоловіків, 83 жінки), до контрольних 
груп, відповідно, 181 студент (92 чоловіки, 89 жінок).

Результати дослідження. 
Формування фізкультурно-оздоровчих компетен-

цій у студентів-аграріїв в умовах експериментального 
навчання проходи ло з точки зору соціально-практичної 
обумовленості і значущості (для чого вони необхідні 
в соціумі). Разом з тим зверталася увага на смислові 
орієнтації студентів щодо компетенцій, їх особистіс-
ну значущість (для чого агроному, ветеринарному лі-
карю, економісту, екологу тощо бути компетентним у 
фізкультурно-оздоровчій діяльності). 

Основними критеріями готовності майбутніх 
фахівців-аграріїв до впровадження засобів фізичної 
культури після закінчення університету визначені мо-
тиваційний, когнітивний і діяльнісний. 

Мотиваційний критерій готовності майбутніх 
аграріїв до фізкультурно-оздоровчої діяльності ви-
значається нами як система усвідомлених та особисто 
набутих потреб і мотивів до здорового способу життя, 
вдосконалення життєдіяльності на засадах самореалі-
зації особистості у сфері фізичної культури і спорту 
поряд з професійним становленням, що дає змогу реа-
лізувати індивідуальну програму саморозвитку, само-
виховання і самоосвіти до об’єктивно заданої програ-
ми професійного й особистісного розвитку. 

Когнітивний критерій готовності до фізкультурно-
оздоровчої діяльності визначається як система опану-
вання знань теорії і методики фізичного виховання, 
практики організації і проведення спортивно-масових 
заходів. Результатом цього є знання, вміння і навики. 

Діяльнісний критерій готовності майбутніх агра-
ріїв до фізкультурно-оздоровчої діяльності становить 
собою комплекс особистісно набутих способів дій з 
формування індивідуального арсеналу рухових умінь 
і навичок, необхідних у житті, навчання кожного за-
стосовувати набуті знання і навички у побуті та під 
час професійної діяльності.

Фізкультурно-оздоровчі і спортивні компетенції 
студентів-аграріїв оцінювалися нами за високим, до-
статнім, середнім і низьким рівнями.

Високий рівень готовності передбачає: наявність у 
студента сформованої системи вмінь і навичок; вміння 
адекватно до завдань підбирати методи і засоби фізич-
ного виховання, активно використовувати набуті зна-
ння, вміння та навички у повсякденному житті; мати 
стійкий інтерес до фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
систематичних занять фізичною культурою та спортом; 
активну участь в організації і проведенні змагань; умін-
ня підбирати методи і засоби фізичного виховання.

Достатній  рівень виявляється у тому, що май-
бутній аграрій має сформовану систему знань, умінь 
і навичок, володіє комплексом методів, використовує 

повною мірою засоби фізичного виховання, знання, 
вміння і навички у повсякденному житті, має стійкий 
інтерес до фізкультурно-оздоровчої діяльності, займа-
ється систематично фізичною культурою і спортом, 
усвідомлює необхідність у підвищенні своєї спортив-
ної майстерності, не потребує зовнішнього стимулю-
вання, готовий до впровадження сформованих знань, 
умінь і навичок у професійній діяльності.

Середній рівень виявляється у сформованості 
певних умінь і навичок фізкультурно-оздоровчої ді-
яльності, проте відсутня їх система. Студент з таким 
рівнем має стійкий інтерес у використанні набутих 
знань, умінь і навичок до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, систематично займається фізичною куль-
турою або спортом, має зацікавленість у підвищенні 
своєї спортивної майстерності. 

Низький рівень передбачає сформовані певні вмін-
ня і навички у студента, який володіє окремими ме-
тодами, проте не повною мірою використовує засоби 
фізичного виховання, характеризується наявністю 
фрагментарних уявлень у галузі теорії і практики фі-
зичного виховання, потребує зовнішнього стимулю-
вання діяльності у самоосвіті, несистематично займа-
ється фізичними вправами та спортом, не цікавиться 
роллю фізичної культури та спорту у подальшій жит-
тєдіяльності.

Впровадження методичної системи у навчальний 
процес з фізичного виховання в експериментальних 
групах суттєво вплинуло на загальний рівень сформо-
ваності мотиваційного компонента, який значно виріс 
порівняно з навчанням за традиційною системою (рис. 
1). Так, високий рівень сформованості в експеримен-
тальних групах становив 22,5 %, достатній – 32,4 %, 
середній – 30,1 % і низький лише 15,0 %. Що стосу-
ється контрольних груп, то високий рівень сформова-
ності спостерігається у 7,4 % досліджуваних, достат-
ній – у 17,9 %, середній у – 29,0 %, а низький становив 
45,7 % тих, хто брали участь в експерименті.

Моніторинг у когнітивному напрямі під час на-
вчання за методичною системою фізичного вихован-
ня виявив позитивну динаміку набутих знань і вмінь, 
які необхідні для організації фізкультурно-оздоровчої 
і спортивно-масової діяльності під час роботи в агро-
промисловому комплексі, порівняно з традиційною 
системою організації навчального процесу. Аналіз се-
редніх показників рівня сформованості знань та умінь 
проводився за такими показниками: 1) загальна теорія 
і методика оздоровчої фізичної культури; 2) організа-
ція і проведення спортивних змагань та фізкультурно-
оздоровчих заходів; 3) суддівство змагань; 4) ство-
рення спортивної бази та її матеріально-технічного 
забезпечення. Так, високий рівень знань і вмінь в екс-
периментальній групі становив 19,1 %, у контрольній  
групі – 6,8 %. Достатній рівень набутих знань і вмінь 
в експериментальній групі становив 29,5 %, а у контр-
ольній групі – 18,5 %. Середній  рівень знань і умінь 
є також кращим в експериментальних групах – 33,5 
%; у контрольній групі він становив 26,5 %. Велика 
різниця спостерігається з показниками низького рів-
ня, де виявлені суттєві розбіжності між студентами 
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Рис. 3. Рівні підготовленості майбутніх аграріїв з фізкультурно-оздоровчої діяльності за 
діяльнісним напрямом

Рис. 1. Рівень мотиваційного компонента майбутніх аграріїв з фізкультурно-оздоровчої 
діяльності  після завершення педагогічного експерименту

Рис. 2. Рівень підготовленості майбутніх аграріїв з фізкультурно-оздоровчої діяльності 
за когнітивним напрямом
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експериментальних груп – 17,9 % та у контрольних 
групах на рівні 48,2 % (рис. 2).

Результати дослідження за діяльнісним  напрямом 
засвідчили, що високий рівень готовності студентів до 
впровадження засобів фізичної культури і спорту під 
час роботи на виробництві виявився у 24,3 % студен-
тів експериментальних груп і лише у 8,0 % студентів 
контрольних груп. Щодо достатнього рівня знань та 
вмінь також мають перевагу студенти експерименталь-
них груп – 31,2 % та 19,1 % – у контрольних групах. Се-
редній рівень становив в експериментальній групі 33,5 
%, а у контрольній 27,8 %. Низький рівень в експери-
ментальній і контрольній групах становив відповідно 
11,0 % і 45,1 % (рис. 3), що вказує на високу ефектив-
ність нової методичної системи фізичного виховання 
студентів-аграріїв. Також слід відмітити, що якість 
знань, умінь та навичок у студентів експериментальних 
груп з кожним роком покращувалася під час самостій-
ного впровадження засобів фізичного виховання, що 
здійснювалося у присутності дослідника-викладача. 

Експериментальна робота також сприяла визначен-
ню вимог до підготовки фахівця-аграрія за критерія-

ми організаторських, комунікативних, перцептивних, 
мовленнєвих, дидактичних здібностей та нахилів: до 
фізкультурно-оздоровчої діяльності, творчості, загально-
культурного рівня, соціальної активності, самооцінки. 

Висновки. 
Студенти, які навчалися за моделлю методичної 

системи фізичного виховання, краще пристосовува-
лись до навчального процесу, ніж ті, що отримували 
знання, вміння і навички за традиційними технологі-
ями. Підтвердженням цьому є покращання результатів 
абсолютної і якісної успішності студентів І–ІV курсів 
з дисципліни “Фізичне виховання”. Спостерігається 
також позитивна динаміка формування фізкультурно-
оздоровчих компетентностей про що засвідчує аналіз 
рівневої динаміки, за якої високий рівень готовності 
фахівців-аграріїв до фізкультурно-оздоровчої діяльнос-
ті за мотиваційним, когнітивним та діяльнісним крите-
ріями, в експериментальній групі вищий на 14,6 %.

Перспективи подальших досліджень спрямовані 
на оцінку ефективності впровадження моделі мето-
дичної системи фізичного виховання у навчальному 
процесі студентів аграрних університетів України. 
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Фізичне удосконалення майбутніх фахівців менеджменту 

Долинний Ю.О.
Донбаська державна машинобудівна академія

Анотації:
Розглянуто процес проведення прак-
тичних занять з фізичного вихован-
ня за експериментальною моделлю, 
який направлено на підвищення 
резервних можливостей організму 
майбутніх фахівців менеджменту. У 
експерименті приймали участь 30 
студенток 2 і 3 курсів. Встановле-
но, що фахівцям менеджменту для 
якісного виконання роботи потрібна 
висока розумова працездатність, 
підвищена психоемоційна стійкість, 
загальна витривалість. Рекомендо-
вано напрямки профілактики емо-
ційного і фізичного перенапруження, 
підвищення рівня позитивної моти-
вації до систематичних занять фізич-
ними вправами. Зазначено, що екс-
периментальна модель у поєднанні 
з урочною формою проведення за-
нять із загальної фізичної підготовки 
і занять із спеціалізації вибраного 
виду спорту є одним етапів перебу-
дови організаційно-методичних ас-
пектів фізичної культури.

Долинный Ю.А. Физическое совершен-
ствование будущих специалистов ме-
неджменту. Рассмотрен процесс проведе-
ния практических занятий по физическому 
воспитанию по экспериментальной модели, 
которые направлены на повышение ре-
зервных возможностей организма будущих 
специалистов менеджмента. В эксперимен-
те принимали участие 30 студенток 2 и 3 
курсов. Установлено, что специалистам ме-
неджмента для качественного выполнения 
работы нужна высокая умственная рабо-
тоспособность, повышенная психоэмоцио-
нальная стойкость, общая выносливость. 
Рекомендованы направления профилакти-
ки эмоционального и физического перена-
пряжения, повышения уровня позитивной 
мотивации к систематическим занятиям 
физическими упражнениями. Отмечено, 
что экспериментальная модель в сочета-
нии с урочной формой проведения занятий 
по общей физической подготовке и занятий 
по специализации выбранного вида спорта 
является одним этапов перестройки орга-
низационно методических аспектов физи-
ческой культуры.

Dolinnyj U.A. Physical perfection of 
future specialists to the management. 
The process of leadthrough of practical 
employments is considered on physical 
education on an experimental model, 
which are directed on the increase of 
reserve possibilities of organism of 
future specialists of management. In an 
experiment took part 30 students of 2 
and 3 courses. It is set that management 
specialists for high-quality implementation 
of work need a high mental capacity, 
enhanceable psychoemotional firmness, 
general endurance. Directions of 
prophylaxis of emotional and physical 
overstrain are recommended, increases 
of level of positive motivation to systematic 
employments by physical exercises. It 
is marked that an experimental model 
in combination with the fixed form of 
leadthrough of employments on a 
body-conditioning and employments 
on specialization of the chosen type 
of sport is one the stages of alteration 
organizationally of methodical aspects of 
physical culture.

Ключові слова:
експеримент, модель, фахівці, удо-
сконалення, фізична культура.

эксперимент, модель, специалисты, усо-
вершенствования, физическая культура.

experiment, model, specialists, 
improvements, physical culture.

Вступ. 1

Сучасні умови ринкової економіки і високої 
конкуренції на ринку праці потребують від 
фахівців «Менеджмент і організація» гарної 
психофізичної підготовки, доброго здоров’я і високої 
працездатності.

Працездатність фахівців менеджменту визначається 
його стійкістю до різних видів стомлення – фізичному, 
розумовому і характеризується тривалістю якісного ви-
конання роботи. Розумова працездатність значною мірою 
залежить від рівня психофізіологічної і психофізичної 
підготовленості майбутнього менеджера. Але як пра-
вило молоді фахівці у перші роки роботи стикаються з 
проблемами значних психофізичних навантажень, що 
призводить до негативних наслідків пов’язаних із ви-
робничою діяльністю та здоров’ям [3; 5; 7-11].

Для вирішення такої проблеми та збільшення рівня 
працездатності у період навчання нами була запропо-
нована експериментальна модель фізичного вихован-
ня, яка направлена на підвищення резервних можли-
востей організму майбутніх фахівців менеджменту.

Дослідження останніх років дає можливість зро-
бити аналітичні висновки, що для вирішення питання 
підготовки сучасної студентської молоді до майбутньої 
трудової діяльності, фізичних та психічних наванта-
жень необхідна модернізація програми по фізичному 
вихованню відносно даної промисловості [1; 2; 4; 6].

Сучасне наукове дослідження ґрунтується на 
критеріях об’єктивності, відповідності істині, 
правді, спирається на сукупність праць вітчизняних 
і зарубіжних вчених. Вперше питання організації 
фізичного виховання у вузах були розглянуті в робо-
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тах вчених Д.А. Крадмана, Ф. Царічанського.  Б.С. 
Граменіцкий і А.А.Романов розглядали проблему 
організаційно-методичного керівництва фізичним 
вихованням студентів. Організаційне забезпечення 
фізичного виховання у вищій школі досліджували 
Ф.П. Шувалов, І.Ф.Чудінов. Певний інтерес, що до 
проблеми організації фізичного виховання студентів 
представляють роботи Ю.В. Окунькова, П.А. Наза-
рова, В.Ф. Протасова, В.І. Ільініча, М.Я. Віленського, 
В.А.Маслякова, Р.Т.Раєвського, В.В. Попенченко, 
Ю.В.Полухина. Сучасні уявлення про методологію 
дослідження – загальнонаукові (В.І. Загвязінський, Р. 
Атаханов, 2001) і спеціальні принципи (Т.В. Карасе-
ва, С.Н. Толстов, 2003), передбачають використання 
певних технологій, які дозволять послідовно і пое-
тапно вирішити завдання експериментальної моделі 
ППФП, що до підвищення резервних можливостей 
організму майбутніх фахівців. Великої уваги ППФП 
студентів вузів технічного профілю приділили увагу 
дослідники Л. Колокатова, Р. Раєвський, В. Філінков, 
О. Церковна. Разом з тим, поза увагою дослідників 
залишаються питання адаптації випускників вузу до 
умов професійної діяльності.

Робота виконана за планом НДР Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України ,, Організаційно-
методологічні аспекті впливу професійно-прикладної 
фізичної підготовки, що до збільшення резерв-
них можливостей організму майбутніх фахівців 
машинобудівників ”, шифр «Гк-02-2010».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – визначити вплив експериментальної 

моделі на фізичне удосконалення майбутніх фахівців 
менеджменту.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Завдання дослідження: 
1. Представити експериментальну модель фізичного 

виховання що до підвищення резервних можливо-
стей організму майбутніх фахівців «Менеджмент і 
організація».

2. Розглянути вплив експериментальної моделі на 
фізичне удосконалення майбутніх фахівців менед-
жменту.
Результати дослідження.
За останні роки попит на висококваліфікованих 

фахівців машинобудівних спеціальностей все більш 
зростає. При цьому збільшуються і вимоги до здоров’я 
та психофізичної підготовки майбутніх фахівців, 
готовності їх до майбутньої професійної діяльності, 
вміння швидко і ефективно вирішувати поставленні 
виробничі завдання [2; 6]. 

Особливості майбутньої професійної діяльності 
фахівців менеджменту визначають конкретні за-
вдання ППФП, які полягають в тому щоб виховува-
ти прикладні психофізичні якості необхідних для 
майбутньої трудової діяльності. 

Прикладні фізичні якості – швидкість, сила, 
витривалість, гнучкість і спритність дуже часто 
необхідні майбутнім фахівцям. Наприклад фахівцям 
менеджменту для якісного виконання роботи 
потрібна висока розумова працездатність, підвищена 
психоемоційна стійкість, загальна витривалість на 
які можливо вплинути розвиваючі ті чи інші фізичні 
якості. При чому завчасне формування необхідних для 
конкретної виробничої діяльності під час навчання у 
Вузі прикладних якостей на заняттях з фізичного ви-
ховання – є найважливішим напрямком представленої 
експериментальної моделі [7].

Програма експериментальної моделі фізичного ви-
ховання включала спеціально розроблену педагогічну 
модель ППФП студентів на базі учбової програми ви-
щого учбового закладу по предмету «Фізичне вихо-
вання» у поєднанні з різновидом занять по загальній 
фізичній підготовці і занять по спеціалізації вибрано-
го вигляду спорту:
1. чоловіче відділення – футбол, баскетбол, атлетична 

гімнастика; 
2. жіноче відділення – аеробіка, калланетіка, 

бадмінтон. 
Розроблена експериментальна модель фізичного 

виховання студентів на базі учбової програми вищого 
учбового закладу по предмету «Фізичне виховання» 
у поєднанні з урочною формою проведення занять по 
загальній фізичній підготовці і занять по спеціалізації 
вибраного виду спорту, за нашими теоретичними при-
пущеннями, повинна була впливати на підвищення 
резервних можливостей організму майбутніх фахівців 
машинобудування, на оптимальний розвиток рухових 
навичок і умінь, необхідних в майбутній професійній 
діяльності. 

Дослідження дії експериментальної моделі 
фізичного виховання на фізичне удосконалення 
майбутніх фахівців менеджменту проводилися з 2010 
по 2012 рік на базі спортивного комплексу Донбаської 
державної машинобудівної академії (ДДМА).

Збір необхідної інформації проводився у 2 групах 
фахівців менеджменту. 

Предметом досліджень були студентки 2 і 3 курсів 
(у кількості 30 студенток ) підготовчого відділення, за 
фахом: «Менеджмент і організація». 

Експериментальна перевірка ефективності впро-
вадження експериментальної моделі фізичного вихо-
вання на фізичне удосконалення майбутніх фахівців 
менеджменту відбувалася в процесі природного масо-
вого педагогічного експерименту, який здійснювався 
в період учбового процесу.

Для вирішення завдань дослідження були 
організовані одна експериментальна і одна контроль-
на група. У контрольних групах заняття проводилося 
по традиційній методиці, а в експериментальній групі 
– студенти займалися за розробленою нами програ-
мою по спеціалізації вибраного виду спорту.

Дослідження показали, що темп приросту 
більшості показників в експериментальних групах 
вищий, ніж в контрольних: 

розвиток швидкості – біг 100 м (4,78  %, т=3,9065, • 
р<0,001); 
розвиток сили – згинання, розгинання рук в упорі • 
лежачі на підлозі  (10,23  %, т=4,1256, р<0,01); 
розвиток швидкісно-силових якостей – стрибок у • 
довжину з місця (4,48  %, т=1,5498, р<0,05); 
розвиток гнучкості – нахил тулуба вперед з поло-• 
ження сидячи (12,38  %, т=2,2651, р<0,01). 

Темп приросту показників фізичної підготовленості 
в експериментальних групах вказує на те, що 
експериментальні групи перевершують контрольні 
по темпах приросту тих показників, які особливо 
необхідні для майбутньої професійної діяльності 
фахівців менеджменту.

Високий темп приросту показників фізичної 
підготовленості в експериментальних групах може 
бути пояснено особливостями методики, викори-
стання найефективніших методів, засобів і форм 
фізичного виховання при проведенні занять за розро-
бленою нами програмою по спеціалізації вибраного 
виду спорту.

Звертає на себе увагу той факт, що експериментальні 
групи перевершують контрольні по темпах приросту 
показників (швидкості, сили, швидкісно-силових 
якостей, гнучкості), які характеризують професійну 
працездатність фахівців менеджменту.

Результати досліджень свідчать про те, що 
вирішення проблеми підвищення фізичної 
підготовленості студентів можливе лише при ком-
плексному підході до вибору раціональних режимів 
рухової активності і фізичного розвитку.

Висновки.
Таким чином, статистично достовірна позитив-

на динаміка рівня загально кондиційної, фізичної і 
функціональної підготовленості студентів експеримен-
тальних груп дозволяє зробити наступні висновки:

підготовка фахівців машинобудування до • 
професійної діяльності, формування їх прикладних 
знань, фізичних і спеціальних якостей, умінь і на-
вичок, необхідних у виробничій діяльності одне з 
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найважливіших завдань системи фізичного вихо-
вання і ППФП;
експериментальна модель ППФП у поєднанні з • 
урочною формою проведення занять із загальної 
фізичної підготовки і занять із спеціалізації ви-
браного виду спорту є одним етапів перебудови 
організаційно-методичних аспектів фізичної куль-
тури спрямованої на підвищення резервних мож-
ливостей організму, оптимальний розвиток рухових 
навичок і умінь необхідних в майбутній професійній 
діяльності майбутніх фахівців машинобудування;

о• держані результати дозволяють вважати, що 
цілеспрямоване використовування методів, засобів 
і форм фізичної культури і спорту з урахуванням 

вимог до майбутньої професії є ефективнішим при 
підготовці до трудової діяльності, ніж фізичне ви-
ховання у вузі за загальноприйнятою програмою; 
сприяє вдосконаленню професіонально важли-
вих рухових якостей і умінь; збільшує фізичну 
працездатність; сприяє формуванню здорового 
способу життя; сприяє профілактиці емоційного 
і фізичного перенапруження; підвищує рівень 
позитивної мотивації до систематичних занять 
фізичними вправами.

Перспективою подальшого дослідження є по-
шук нових методик і оптимальних варіантів 
функціонування моделі фізичного виховання і ППФП 
на практиці. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Покращення функціонального стану студентів  
за допомогою запропонованої методики оздоровлення

Євтух М.І., Григус І.М.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Мета роботи – удосконалити 
організаційно-методичні основи фі-
зичного виховання для оздоровлення 
студентів вищого навчального закла-
ду в процесі професійної підготовки. 
У дослідженні взяло участь 152 сту-
денти другого року навчання Між-
народного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степа-
на Дем’янчука. Студенти були поді-
лені на контрольну (n=76) та основну 
(n=76) групи, які були ідентичними 
за віком та фізичним розвитком. На-
прикінці дослідження, завдяки засто-
суванню запропонованої методики 
оздоровлення у студентів основної 
групи, вдалося відновити функцію 
дихальної і серцево-судинної систем 
до можливостей здорових нетре-
нованих людей. Таке ж підвищення 
функціональних можливостей сту-
дентів основної групи зафіксоване за 
допомогою визначення індексу Скі-
бінскі – було проведено комбіновану 
оцінку функції дихальної і серцево-
судинної систем студентів та визна-
чено її зростання із задовільного до 
доброго рівня.

Евтух М.И., Григус И.М. Улучшение функ-
ционального состояния студентов с по-
мощью предложенной методики оздоров-
ления. Цель работы – усовершенствовать 
организационно-методические основы фи-
зического воспитания для оздоровления 
студентов вуза в процессе профессиональ-
ной подготовки. В исследовании приняло 
участие 152 студента второго года обучения 
Международного экономико-гуманитарного 
университета имени академика Степана Де-
мьянчука. Студенты были разделены на кон-
трольную (n = 76) и основную (n = 76) группы, 
которые были идентичными по возрасту и 
физическому развитию. В конце исследова-
ния, благодаря применению предложенной 
методики оздоровления у студентов основ-
ной группы, удалось восстановить функцию 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
к возможностям здоровых нетренированных 
людей. Такое же повышение функциональ-
ных возможностей студентов основной груп-
пы зафиксировано с помощью определения 
индекса Скибински – было проведено ком-
бинированную оценку функции дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем студентов и 
определен ее рост с удовлетворительного 
до хорошего уровня.

Evtukh M.I., Grygus I.M. Improve the 
functional status of students using the 
proposed method recovery. Purpose 
– to improve the organizational and 
methodological foundations of physical 
education for the improvement of high 
school students in training. The study 
involved 152 students of the second 
year of the International Economics 
and Humanities University named after 
Stepan Demyanchuk. Students were 
divided into control (n = 76) and primary 
(n = 76) groups, which were similar 
in age and physical development. 
At the end of the study, through the 
application of the proposed technique 
improvement in students the core 
group, was able to restore the function 
of the respiratory and cardiovascular 
systems to the possibilities of healthy 
untrained people. A similar increase in 
the functionality of the core group of 
students registered with the definition 
of the index Skibinski – held a 
combined evaluation of functions of the 
respiratory and cardiovascular systems 
of students and determine its growth 
with satisfactory to good level.

Ключові слова:
студенти, фізичне виховання, функ-
ціональний стан, оздоровлення. 

студенты, физическое воспитание, функ-
циональное состояние, оздоровление.

students, physical education, functional 
status, improvement.

Вступ. 1

Динамічність структурних з’єднань системи 
освіти, яка викликана в першу чергу розвитком і по-
требами суспільства, вимагає від сучасного виклада-
ча фізичного виховання удосконалення механізмів 
педагогічного впливу на студента та формування таких 
педагогічних умов професійної діяльності, які б забез-
печили побудову фундаменту фізичної працездатності 
для тривалої та активної життєдіяльності майбутньо-
го фахівця [2, 6].

Натомість результати численних досліджень 
свідчать про низький рівень не тільки фізичної 
підготовленості студентської молоді, а й про негатив-
ну динаміку показників функціональних можливостей, 
стан яких відображає резерви фізичної працездатності 
майбутнього фахівця для реалізації власного творчо-
го потенціалу. Стан здоров’я та проблема оздоров-
лення турбують багатьох дослідників, що викликано 
щорічним зростанням кількості студентської молоді з 
погіршенням здоров’я. Основними причинами даної 
ситуації є погіршення якості та прискорення темпів 
життя, збільшення частоти стресових ситуацій поряд із 
зниженням рухової активності, відсутність нормальних 
умов для самостійного відновлення здоров’я [3, 8, 9]. 

Аналіз науково-методичної, спеціальної 
літератури показав, що нині проведена характеристи-
ка показників фізичної працездатності студенток ме-
дичного університету; висвітлено шляхи оновлення 
фізичної культури та розглянуто структуру мотивів 
© Євтух М.І., Григус І.М., 2012 

doi: 10.6084/m9.figshare.97353

занять з метою їх актуалізації; подано інформацію про 
організацію та форми роботи з фізичного виховання 
студентської молоді [4, 5, 7].

На сьогоднішній день питання змісту, організації 
фізичного виховання, спортивно-оздоровчої 
діяльності та їх професійної спрямованості для оздо-
ровлення студентів у вузах вивчені недостатньо. 
Чинна на сьогодні система організації фізичного 
виховання у вузах не може ефективно забезпечити 
підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров’я, 
мотивації студентів до занять фізичними вправами й 
спортом, сформувати професійно важливі психічні та 
психофізіологічні якості. Численні дослідження вия-
вили суттєве погіршення стану здоров’я абітурієнтів і 
студентів. Зростає кількість студентів з погіршенням 
здоров’я, констатується низький рівень рухової 
активності, фізичної підготовленості, зацікавленості 
фізичним вихованням. У більшості студентів не сфор-
мована потреба до систематичних занять фізичними 
вправами та спортом [1, 10].

Робота виконана відповідно до наукової теми 
«Ефективність фізичної реабілітації осіб різного 
віку при порушенні функціонування систем 
організму. Відновлення психофізичних властиво-
стей спортсменів засобами фізичної реабілітації» 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука, № державної 
реєстрації 0109U003032.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – удосконалити організаційно-

методичні основи фізичного виховання для оздо-
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ровлення студентів ВНЗ в процесі професійної 
підготовки.

Завдання роботи: перевірити ефективність 
запропонованої програми фізичного виховання для 
покращення здоров’я студентів ВНЗ. 

Методи дослідження. Для вирішення постав-
лених завдань використовувались наступні методи 
дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-
методичної та спеціальної літератури, педагогічні 
спостереження, педагогічний експеримент, методи 
визначення функціонального стану організму та рівня 
фізичної працездатності.

Результати дослідження. 
У дослідженні взяло участь 152 студенти дру-

гого року навчання Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука. Студенти були поділені на контрольну 
(n=76) та основну (n=76) групи, які були ідентичними 
за віком та фізичним розвитком (рис. 1).

Студенти основної групи займалися за комплек-
сною програмою фізичного виховання та оздоров-
лення з обов’язковими самостійними заняттями, 
відвідуванням занять зі спортивним спрямуванням, 
роботою на тренажерах. Фізичне виховання зі студен-
тами основної групи проводилося протягом усього 
періоду навчання у режимі навчальної діяльності та 
у формі самостійних занять. Визначальними рисами 
запропонованої програми було те, що заняття прово-
дились з фізично здоровими студентами ІІ курсу ВНЗ, 
фізичне виховання було спрямовано на оволодіння на-
виками самостійного застосування засобів фізичного 
виховання, свідомого розуміння їхнього позитив-
ного впливу на весь організм, вміння самостійно 
організовувати заняття з фізичного виховання та 
спрямування його на всебічний розвиток, підвищення 

фізичної працездатності та оздоровлення організму. 
Стан здоров’я студентів значною мірою залежить 

від функціонального стану дихальної системи. У 
результаті проведення проб Штанге і Генча на почат-
ку дослідження середні показники часу затримки ди-
хання на вдиху у студентів (юнаків і дівчат) основної 
групи були 38, 88±0, 93 сек.; у студентів контрольної 
групи – 38, 76±0, 87 сек. (табл. 1). 

Наприкінці дослідження показники за результа-
тами проб Штанге стали у студентів основної групи 
60, 80±0, 72 сек.; у студентів контрольної групи – 42, 
12±1, 10 сек.

Показники часу затримки дихання на видиху у 
студентів основної групи на початку дослідження ста-
новили 18, 34±0, 44 сек.; у студентів контрольної гру-
пи – 18, 41±0, 39 сек., тобто були в обох групах майже 
однаковими (табл. 1).

Наприкінці дослідження показники за результата-
ми проб Генча у студентів основної групи дорівнювали 
29, 08±0, 39 сек. (р < 0, 05) та у студентів контрольної 
групи – 19, 45±0, 46 сек.

Ми бачимо значне покращення проб у студентів 
основної групи, що свідчить про суттєве підвищення 
функціональних можливостей кардіореспіраторної 
системи. Так, час затримки дихання під час вдиху 
збільшився на 21, 92 сек., а під час видиху – на 10, 
74 сек. та став відповідати можливостям здорових 
нетренованих людей. Тобто, завдяки застосуванню 
запропонованої методики оздоровлення у студентів 
основної групи вдалося відновити функцію дихальної 
і серцево-судинної систем. У студентів контрольної 
групи бачимо лише незначне зростання показників 
проби Штанге (на 3, 36 сек.) та показників проби Ген-
ча (на 1, 04 сек.).

Рис. 1. Розподіл студентів по групах, у %
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Таблиця 1
Результати проб Штанге та Генча у студентів обох груп на початку та наприкінці дослідження

Група Етап дослідження Проба Штанге Проба Генча

Основна група на початку 38, 88±0, 93 18, 34±0, 44
наприкінці 60, 80±0, 72 29, 08±0, 39

Контрольна група на початку 38, 76±0, 87 18, 41±0, 39
наприкінці 42, 12±1, 10 19, 45±0, 46

Таблиця 2
Результати індексу Скібінскі та проби Руфф’є у студентів обох груп на початку та наприкінці дослідження

Група Етап 
дослідження

Індекс Скібінскі Проба Руфф’є
результат оцінка результат оцінка

Основна група на початку 18, 28±0, 80 задовільно 12, 75±0, 29 задовільна
наприкінці 32, 42±0, 92 добре 7, 30±0, 28 середня

Контрольна 
група

на початку 19, 02±0, 82 задовільно 12, 21±0, 32 задовільна
наприкінці 21, 13±0, 99 задовільно 11, 47±0, 35 задовільна

Рівень здоров’я, якість життя і фізична 
працездатність людини безпосередньо залежать 
від функціонального стану серцево-судинної та 
дихальної систем. Основними параметрами діяльності 
кардіореспіраторної системи, які просто визначити, є 
ЖЄЛ, тривалість затримки дихання і ЧСС. 

За допомогою індексу Скібінскі була проведе-
на комбінована оцінка функції дихальної і серцево-
судинної систем студентів обох груп на початку та 
наприкінці дослідження (табл. 2). 

Вихідний рівень функціонального стану дихальної 
і серцево-судинної систем у студентів обох груп був 
задовільним, у студентів основної групи за індексом 
Скібінскі він складав відповідно 18, 28±0, 80 та 
контрольної – 19, 02±0, 82. 

Аналізуючи отримані дані результатів визначення 
індексу Скібінскі, ми бачимо, що:

4 (5, 26%) студентів основної групи мали • 
незадовільну оцінку функціонального стану 
дихальної та серцево-судинної системи;

65 (85, 53%) студентів основної групи мали • 
задовільну оцінку функціонального стану 
дихальної та серцево-судинної системи;

7 (9, 21%) студентів мали добру оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи.

У контрольній групі:
2 (2, 63%) студентів мали незадовільну оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи;

67 (88, 16%) студентів мали задовільну оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи;

7 (9, 21%) студентів мали добру оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи.

Наприкінці дослідження у студентів основної гру-
пи індекс Скібінскі дорівнював 32, 42±0, 92 (р < 0, 05), 
тобто він підвищився на 14, 14 та став відповідати до-
брому рівню. У студентів контрольної групи він став 
21, 13±0, 99, підвищившись лише на 2, 11 та залишив-
ся на задовільному рівні. 

В основній групі було визначено, що:
лише у 23 (30, 26%) студентів залишилася задо-• 

вільна оцінка функціонального стану дихальної та 
серцево-судинної системи;
у 53 (69, 74%) студентів стала добра оцінка функ-• 
ціонального стану дихальної та серцево-судинної 
системи.

У контрольній групі:
у 1 (1, 32%) студента залишилася незадовільна оцін-• 
ка функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи;
62 (81, 58%) студентів мали задовільну оцінку функ-• 
ціонального стану дихальної та серцево-судинної 
системи;
у 13 (17, 10%) студентів стала доброю оцінка функ-• 
ціонального стану дихальної та серцево-судинної 
системи.

За однакових вихідних даних на початку 
дослідження в обох групах, значне підвищення 
індексу Скібінскі в основній групі можна пояснити 
застосуванням запропонованої системи оздоровлен-
ня, що сприяла покращенню функціонального стану 
кардіореспіраторної системи. 

За допомогою функціональної проби Руфф’є виз-
начали фізичну працездатність студентів. Цю про-
бу вибрали через її особливість: що після відносно 
невеликого навантаження визначається ЧСС у різні 
періоди відновлення.

Зокрема, у 18 (23, 68%) студентів основної групи 
була погана фізична працездатність, у 51 (67, 11%) – 
задовільна, у 3 (3, 95%) – середня та у 4 (5, 26%) – добра. 
В контрольній групі у 17 (22, 37%) студентів була пога-
на фізична працездатність, у 49 (64, 47%) – задовільна, 
у 5 (6, 58%) – середня та у 5 (6, 58%) – добра.

За результатами функціональної проби Руфф’є на 
початку дослідження (табл. 2) було визначено, що у 
студентів основної групи в середньому задовільна 
фізична працездатність, оскільки індекс Руфф’є 
дорівнював 12, 75±0, 29. У студентів контрольної гру-
пи індекс Руфф’є був 12, 21±0, 32, що теж відповідає 
задовільній фізичній працездатності. 

Задовільна фізична працездатність обмежувала в 
деякій мірі активність студентів, що вимагало прове-
дення відповідної корекції.

Наприкінці дослідження за результатами 
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функціональної проби Руфф’є було виявлено, що по-
казники студентів основної групи були значно вищи-
ми: лише у 2 (2, 63%) студентів залишилася погана 
фізична працездатність та у 6 (7, 89%) – задовільна, 
у 35 (46, 05%) – стала середньою, у 31 (40, 79%) – 
стала доброю та у 2 (2, 63%) – високою. У студентів 
контрольної групи показники були значно нижчими: 
у 16 (21, 05%) – погана, у 40 (52, 63%) – задовільна, у 
13 (17, 11%) – середня та лише у 7 (9, 21%) – добра, 
високої не визначено у жодного студента. 

Відтак, наприкінці дослідження середній рівень 
фізичної працездатності у студентів основної гру-
пи став середнім (7, 30±0, 28), що пояснюється 
правильністю дібраної методики оздоровлення. Завдя-
ки індивідуалізованому підходу в основній групі вда-
лося відновити фізичну працездатність і підвищити 
її. У студентів контрольної групи так і залишився 

середній рівень фізичної працездатності задовільним 
(11, 47±0, 35).

Висновки. 
Про покращення стану здоров’я свідчить оцінка 

функціонального стану студентів основної гру-
пи наприкінці дослідження: суттєве підвищення 
функціональних можливостей кардіореспіраторної 
системи за результатами проб Штанге та Генча, визна-
чення індексу Скібінскі, Підтвердженням цього є також 
те, що завдяки індивідуалізованому підходу в основній 
групі вдалося відновити фізичну працездатність і 
підвищити її за результатами функціональної проби 
Руфф’є.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у розробці ефективних програм оздоровлення і по-
кращення функціонального стану студентів старших 
курсів у процесі самостійних занять фізичним вихо-
ванням.
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Эмпирическая надёжность диагностических и прогностических 
оценок физических кондиций детей, занимающихся спортом

Запорожанов Вадим, Борачински Томаш 
Ольштынска высшая школа им. Ю. Русецкого, Польша

Аннотации:
В условиях спортивно-педагогической 
практики объективная оценка потенци-
альных возможностей занимающихся 
уже на начальных этапах многолетней 
подготовки рассматривается как одна 
из актуальных проблем. Соответству-
ющая количественная информация 
позволяет индивидуализировать под-
готовку занимающихся согласно тре-
бованиям к управляемым процессам. 
Цель исследования – логически и 
метрически показать целесообраз-
ность метрического способа расчётов 
надёжности результатов контрольных 
измерений, используемых для диагно-
стики психофизической пригодности и 
прогноза роста мастерства занимаю-
щихся в избранном виде спорта.
Материал и методы. Анализировали 
результаты контрольных измерений 
по четырём показателям психофи-
зической подготовленности и оценки 
экспертов пригодности 24-х занимаю-
щихся состава детей гимнастической 
школы. Результаты исходного и за-
ключительного обследования  гимна-
стов по этим же контрольным тестам 
обрабатывали методом математиче-
ской статистики. Рассчитывали метри-
ческие оценки надёжности измерений 
– стабильность, согласованность и ин-
формативность данных контроля для 
текущей диагностики и прогноза спор-
тивных возможностей обследованных.
Результаты. Метрологически обосно-
вана целесообразность использования 
в этих целях метрических операций 
расчёта комплексной оценки психофи-
зического состояния занимающихся.
Выводы. Результаты исследования 
подтверждают целесообразность рас-
чёта комплексной оценки психофизиче-
ских особенностей занимающихся для 
диагностики пригодности в избранном 
виде спорта и прогноза мастерства на 
последующих этапах подготовки.

Запорожанов В.О., Борачинські То-
маш. Емпірична надійність діагностич-
них і прогностичних оцінок фізичних 
кондицій дітей, що займаються спор-
том. В умовах спортивно-педагогічної 
практики об'єктивна оцінка потенціаль-
них можливостей тих, хто займається 
спортом уже на початку  багаторічної 
підготовки розглядається як одна із ак-
туальних проблем. Відповідна кількісна 
інформація дає можливість індивідуалі-
зувати підготовку спортсменів відповідно 
до вимог процесу, яким керують. 
Мета дослідження – логічно і метрично 
показати доцільність метричного засобу 
розрахунків надійності результатів контр-
ольних помірів, які використовуються 
для діагностики психофізичної здатнос-
ті  і прогнозування росту майстерності 
спортсменів у вибраному виді спорту. 
Матеріали і методи. Аналізували резуль-
тати контрольних помірів за чотирма по-
казниками психофізичної підготовленості 
і оцінки експертів придатності 24-х дітей 
гімнастичної школи. Результати початко-
вого та кінцевого обстеження гімнастів за 
цими ж контрольними тестами опрацьо-
вували методом математичної статисти-
ки. Розраховували метричні оцінки надій-
ності помірів – стабільність, погодженість 
та інформативність даних контролю для 
поточної діагности і прогнозування спор-
тивних можливостей гімнасток.
Результати. Метрологічно обґрунтована 
доцільність використання з цією метою 
метричних операцій розрахунку комплек-
сної оцінки психофізичного стану гімнас-
ток. 
Висновки. Результати дослідження 
підтверджують доцільність розрахунку 
комплексної оцінки психофізичних зді-
бностей гімнасток для діагностики при-
датності у вибраному виді спорту і про-
гнозуванню майстерності на подальших 
етапах підготовки.

Zaporozhanov V.A., Boraczynski 
Tomasz. Empiric reliability of 
diagnostic and prognostic estimations 
of physical standards of children, 
going in for sports. In the conditions of 
sporting-pedagogical practices objective 
estimation of potential possibilities 
gettings busy already on the initial stages 
of long-term preparation examined as 
one of issues of the day. The proper 
quantitative information allows to 
individualize preparation of gettings in 
obedience to requirements to the guided 
processes busy. 
Research purpose – logically and 
metrical to rotin expedience of metrical 
method of calculations of reliability of 
results of the control measurings, in-use 
for diagnostics of psychophysical fitness 
and prognosis of growth of trade gettings 
busy in the select type of sport.
Material and methods. Analysed the 
results of the control measurings on four 
indexes of psychophysical preparedness 
and estimation of experts of fitness 24th 
gettings busy composition of children of 
gymnastic school. The results of initial 
and final inspection  of gymnasts on the 
same control tests processed the method 
of mathematical statistics. Expected 
the metrical estimations of reliability of 
measurings is stability, co-ordination 
and informing of control information for 
current diagnostics and prognosis of 
sporting possibilities inspected.
Results. Expedience of the use in 
these aims of metrical operations of 
calculation of complex estimation of the 
psychophysical state of gettings busy is 
metrology grounded.
Conclusions. Research results confirm 
expedience of calculation of complex 
estimation of psychophysical features 
gettings busy for diagnostics of fitness 
in the select type of sport and trade 
prognosis on the subsequent stages of 
preparation.
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Введение. 1

Как известно, в современных условиях процесс 
физического воспитания, в том числе подготовку 
спортсменов высших достижений, рекомендуется 
осуществлять в соответствии с требованиями управ-
ляемых процессов [4, 6]. В этом случае решение педа-
гога, как управляющего объекта, можно формировать  
на основе всесторонней, объективной информации 
о состоянии двигательных и психических особенно-
стей занимающихся в условиях многолетнего педа-
гогического процесса. Такая информация, отражаю-
щая специфические требования конкретного вида 
спорта, позволяет повысить эффективность указаний 
преподавателя-тренера, в том числе оптимизировать 
содержание разных программ, планов подготовки и 
других управляющих решений [1, 5, 8, 10, 11].
© Запорожанов Вадим, Борачински Томаш , 2012 
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Основным мотивом при подготовке настоя-
щей статьи послужила ситуация, когда в научно-
исследовательской и педагогической практике ис-
пользуются контрольные тесты, надёжность которых 
не обосновывается в связи со специфическими тре-
бованиями отдельных видов спорта, возрастными и 
половыми особенностями занимающихся, а главным 
образом с основными задачами исследований. А по-
лученная  в этом случае информация априори при-
нимается достоверной, без объективной метрической 
оценки надёжности измерений. Поскольку в статье 
рассматривается надёжность лишь некоторых из мно-
жества возможных показателей, преимущественно 
характеризующих физические кондиции занимаю-
щихся, сочли возможным использовать термин «физи-
ческая пригодность». С нашей точки зрения, на этапах 
начальной подготовки спортсменов, когда основной 
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задачей отбора и ориентации является оценка физи-
ческих возможностей занимающихся конкретным ви-
дом спорта, этот термин наиболее приемлем [4].

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – Логически и метрически по-

казать целесообразность одного из способов расчётов 
надёжности результатов контрольных измерений, ис-
пользуемых для диагностики психофизической при-
годности и прогноза роста спортивного мастерства за-
нимающихся в избранном виде спорта на начальных 
этапах подготовки. 

Результаты исследования рассматривали как част-
ный случай (одна из гимнастических школ, своеобраз-
ный контингент, произвольный комплекс контрольных 
показателей), позволяющий акцентировать внимание 
на целесообразности метрического расчёта надёжно-
сти измерений для оценки пригодности и потенциаль-
ных возможностей занимающихся в избранном виде 
спорта. В исследовании исходили из соображений, 
что надёжность результатов контрольных показателей 
не может быть постоянной, а находится в прямой свя-
зи с целями контроля, задачами исследования, состоя-
нием и особенностями контингента обследованных. В 
этой связи оценка надёжности результатов контроля 
способствует объективности принимаемых  педагоги-
ческих решений в условиях спортивной подготовки 
[1, 2, 4]. 

В исследовании приняли участие 24 спортсменки, за-
нимающиеся гимнастикой в специализированной школе 
высшего спортивного мастерства в Ольштыне [7]. Об-
следованные были объединены в двух подгруппах:

А – впервые приступившие к занятиям, средний 
возраст 6,9 лет, n=12;

Б – спортсменки со стажем занятий 1,5 – 2,0 года, 
средний возраст 10,0 лет, n=12.

Результаты исходного обследования по комплексу 
контрольных показателей, представленных в табл.1, 
дублировались дважды перед началом цикла под-
готовки, и дважды по окончанию 8-месячного цик-
ла занятий. В целом общий материал контрольных 
обследований позволял метрически оценить надёж-
ность измерений, опираясь на оценку стабильности, 
согласованности и информативности каждого пока-
зателя применительно к целям диагностики пригод-
ности занимающихся в соответствии с требованиями 
гимнастики.

Результаты измерений обрабатывали общеприня-
тыми методами математической статистики, которые 
отвечают требованиям спортивной метрологии [2, 4, 
9]. Использовали программу Exell, пакет Statistica 7,1. 
В научной лаборатории стандартизировали условия 
при повторных измерениях, предварительную под-
готовку и мотивацию обследованных на максималь-
ную реализацию психофизических возможностей в 
момент измерений.

Результаты исследования. 
Материалы контроля, представленные в табл.1 и 

2, позволили сделать общее заключение о состоянии 
психофизических особенностей гимнасток младшей 
и старшей групп. Установлено, что по показателям ча-

стоты локальных движений, мощности однократных 
двигательных актов, изометрической силы сгибателей 
кисти занимающиеся в младшей группе, также как  и в 
старшей группе, оказывались относительно одинаково 
подготовленными. Вариативность результатов изме-
рений по этим показателям в младшей группе находи-
лись в пределах (V%) – 10,8-13,2, а в старшей группе 
9,0-11,6. Соответствующие коэффициенты позволяют 
априори сделать вывод о допустимой нормальности 
статистического распределения результатов измере-
ний согласно требованиям Гауса. Одновременно с тем 
по показателю силовой выносливости (время виса 
на согнутых руках) различия результатов измерений 
между занимающимися в младшей группе составля-
ли 58,3%, а в старшей 41,7%. Можно полагать, что 
соответствующие различия измерений по каждому 
контрольному показателю у занимающихся в каждой 
возрастной группе привели к разной степени надёж-
ности контрольных измерений. Такая информация 
представлена в табл.1 как результат серий последова-
тельных статистических операций. 

Диагностическую надёжность контрольных изме-
рений характеризовали путём сопоставления резуль-
татов последовательных повторных измерений в ходе 
тестирования. Рассчитывали внутриклассовые коэф-
фициенты корреляции между результатами в первом 
и втором измерении по методу Персон. Как видно в 
табл.1(1), надёжность результатов измерений сило-
вой выносливости в группе младших (числитель) и 
старших (знаменатель) занимающихся оказывалась 
низкой, коэффициенты корреляции составляли 0,498 
и 0,599. В показателях частоты движений, мощности 
в прыжках и изометрической силы надёжность из-
мерений оказывалась выше. У младших в пределах 
r=0,617-0,749,  а у старших – r=0,700-0,808.

Стабильность, как один из показателей надёж-
ности результатов контроля рассчитывали аналогич-
ным способом, коррелируя результаты исходного и 
заключительного обследования детей по окончанию 
годичного цикла занятий. Как видно в табл.1(2) ста-
бильность результатов контроля и в этом случае ока-
зывалась низкой.

Согласованность результатов контроля оценива-
ли на основе сопоставления рангов обследованных в 
каждом контрольном измерении с рангом визуальной 
экспертной оценки физической пригодности к специ-
фическим требованиям гимнастики. 

Как видно в табл.1(3, 4), в этом случае получены 
более высокие коэффициенты корреляции (0,611-
0,910), что свидетельствовало о степени согласован-
ности эмпирических и объективных оценок экспер-
тов, сформулированных преимущественно путём 
визуальной оценки соматотипических  и некоторых 
двигательных особенностей детей. 

Относительно невысокая надёжность каждого из 
контрольных измерений в отдельности выдвигала 
целесообразность их комплексного использования. В 
этом случае комплексная оценка пригодности зани-
мающихся специфическим требованиям вида спорта 
могла бы быть более надёжной. А обосновать целе-
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сообразность такой оценки считали возможным на 
основе расчёта характеров взаимосвязи между кон-
трольными показателями, что позволяло бы доказать 
эквивалентный характер этого комплекса измерений.

Корреляционную матрицу рассчитывали между 
эмпирическими данными контроля  (правая верхняя 
половина табл.2 ), а также дублировали её содержание 
путём расчёта  истинных значений надёжности каж-
дого из коэффициентов (левая нижняя часть матри-
цы). Этот метод (test-retest, или формула Спирмена-
Броуна) рекомендуется в спортивной метрологии как 
позволяющий получить истинное значение корреля-
ции между разными показателями с учётом внутрите-
стовой  надёжности измерений каждого из них [4].

Алгоритм расчёта:  
            rxy

 řxy  = ————,
         √ rxx • ryy

где řxy  – истинный коэффициент между x и y;
rxy  – эмпирический коэффициент корреляции меж-

ду х и у;
rxx,  ryy – коэффициенты внутритестовой надёжно-

сти каждого показателя.
Результаты расчёта характеров взаимосвязи между 

контрольными показателями позволяли утверждать 
о их эквивалентном характере. Истинные значения 
корреляции были выше эмпирических – 0,400-0,551, 
а комплекс показателей в целом может характеризо-
ваться как гомогенный. Это позволяет использовать 
эти показатели для комплексной оценки физического 
состояния занимающихся. Соответствующий коэф-
фициент рассчитывался как сумма рангов гимнастки 
в каждом из четырёх контрольных упражнений. 

Надёжность комплексной оценки в условиях про-
гноза физических кондиций занимающихся в каждой 
возрастной группе рассчитывали отдельно. Первый 
способ расчёта на материале младшей группы пред-
ставлен на рис.1, где на шкале Х, согласно комплекс-
ной оценки физической пригодности, рассчитанной в 
начале цикла занятий, ранжированы все  12 занимаю-
щихся. А на шкале У, ранжированы эти же гимнастки, 
но уже по результатам заключительного обследования 
в конце цикла подготовки (на рисунке знак т).

Как видно на корреляционном поле, после оконча-
ния цикла занятий, в секторе В отражены семь спор-
тсменок из числа лучших по комплексному показате-
лю результатов исходного обследовании. Однако, не 
все из них сохранили свой первоначальный ранг. Так, 
например, первая лучшая по результатам исходного 
контроля переместилась на третью позицию в ранге; 
четвёртая на вторую позицию, вторая поднялась на 
первую позицию и т.д.  

Однако эти гимнастки как были на первых позици-
ях в ранге, так и остались в этой группе. В тоже время 
в секторе С на разных ранговых позициях от 8 до12 
как по итогам исходного обследования, так и в конце 
цикла занятий оставались те занимающиеся, чья фи-
зическая пригодность изначально оценивалась ниже. 
Таким образом, оценка физической пригодности кон-
тингента обследованных по результатам исходного 

контроля (табл.1) оказалась объективной (r=0,909 и 
0,929 в младшей и старшей группах соответственно). 

Вместе с тем результаты этого способа оценки 
пригодности обследованных потребовали дублиро-
вания путём расчёта темпов прироста метрических 
результатов контроля в каждом упражнении к концу 
годичного цикла подготовки. Результаты этого спосо-
ба оценки физической пригодности на рис.1 выража-
лись знаком %. В этом случае на шкале (%) на первых 
позициях оказывались те гимнастки, которые демон-
стрировали лучшие темпы прироста физических кон-
диций. 

Как видно на рис.1, по показателям прироста ре-
зультатов корреляционное поле в % существенно 
отличалось от аналогичного поля в т. Так из семи 
лучших детей (зона В) четверо отличались низкими 
темпами прироста результатов контроля. Эти гим-
настки на корреляционном поле переместились в зону 
А и занимали там 9-12 позиции. Одновременно дети, 
первоначально оценённые как слабо подготовленные 
(зона С), переместились по темпам прироста резуль-
татов контроля в зону D на первые позиции в ранге.  
В этом случае корреляционное поле (знак %) носило 
отрицательный характер взаимосвязи между рангами 
в т и %. В группе младших r= – 0,157, а у старших 
-0,496. Заключительное обследование спортсменок 
младшей и старшей групп провели в конце трёхлетне-
го периода обучения в школе. Сравнивали ранг детей 
в начале цикла обучения (шкала Х), и по спортивным 
показателям в условиях соревновательной деятельно-
сти в конце трёхлетнего цикла обучения (рис.1 знак 
о). Только три из семи занимающихся сохранили свои 
исходные позиции и оправдали прогноз. Показатели 
ранговой корреляции в младшей группе составляли  
-0,111, а в старшей -0,585 (р>0,05).

Дискуссия. 
В результате исследования эмпирическая оцен-

ка диагностической и прогностической надёжно-
сти использованных контрольных показателей для 
определения физической пригодности группы зани-
мающихся гимнастикой оказалась низкой и трудно 
объяснимой. По всей видимости, этому имело место 
несколько причин: 

Реальные условия организации учебно-
тренировочного процесса в гимнастической школе не 
позволяли сформировать состав групп из числа тща-
тельно подобранных детей по показателям паспорт-
ного и биологического возраста, уровню предвари-
тельной подготовленности и стажу занятий в школе. 
Как видно в табл.1, возраст занимающихся в младшей 
группе колебался в пределах 6,0 – 7,5 лет, а в стар-
шей 8,3 – 13,0 лет. Скорее всего, составы групп за-
нимающихся формировались не из числа лучших из 
множества желающих заниматься гимнастикой, а из 
числа изъявивших желание. В этой связи обследован-
ные существенно отличались по результатам каждого 
из четырёх контрольных измерений. 

Эмпирические оценки надёжности измерений в 
каждом контрольном показателе, рассчитанные как со-
впадение повторных измерений в опыте, и как стабиль-
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Таблица 1. 

Оценка диагностической надёжности* результатов измерений  
физических способностей обследованных (n=24)

Контрольные 
упражнения  

(тесты)

Группа А  
6,9±1,2 лет

Группа Б  
10,0±2,3 лет

Эмпирические оценки  
надёжности измерений

М±σ V% M±σ V% 1 2 3А 4Б
Частота движений 
(с) 17,7±2,0 21,2 13,5±1,2 19,2 0,688

0,700
0,612
0,577 0,855 0,611

Прыжки в длину с 
места (см) 140±14,5 20,1 165±14,8 19,0 0,749

0,793
0,760
0,575 0,921 0,757

Вис на согнутых 
руках (с) 17,0±9,9 58,3 37,7±15,7 41,7 0,498

0,599
0,413
0,510 0,883 0,910

Изометрическая 
сила кисти (N/кг) 5,04±0,67 23,2 5,82±0,68 21,6 0,617

0,808
0,500
0,598 0,791 0,902

Примечание: 1 - степень совпадения результатов 1-го и 2-го измерения
2 - стабильность результатов повторного измерения в конце цикла подготовки
3-4 - коєффициенты объективности экспертных оценок пригодности занимающихся требованиям гимнастики
* - градация уровня надёжности измерений, принятая в спортивной метрологии: 0,99-0,95 отличная; 
    0,94-0,90 хорошая; 0,89-0,80 средняя; 0,79-0,70 приемлемая; 0,69-0,60 низкая [2]

Таблица 2. 
Эмпирические и истинные оценки корреляционной взаимосвязи между контрольными показателями

                                                         эмпирические
Показатели 1 2 3 4

1 Частота движений х 0,369 0,253 0,334
2 Прыжок в длину 0,516 х 0,279 0,251
3 Вис на согнутых руках 0,416 0,459 х 0,239
4 Сила кисти 0,514 0,551 0.400 х

      истинные
критические значения коэффициентов при P<0,05=0,514 

Х
1   % О А В Т
2 % ТО
3 % Т О Т
4 % Т % О
5 О Т Т %
6 О
7 С % Т % О О Т D
8 Т %
9 Т О %
10 Т % О
11 Т % О % О
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

У
Рис.1. Корреляционные поля взаимосвязи результатов исходного (Х)  

и заключительных обследований (У  т, %, о) гимнасток младшей группы
Примечание: У – ранг заключительных обследований; т – ранг через год; % – темп прироста результатов через год; 
                       о – ранг спортсменок по спортивным показателям через три года

ность ранга занимающихся по результатам в исходном 
и заключительном обследовании в конце цикла заня-
тий находились в пределах низкой метрологической 
градации (r=0,69-0,60). Причиной тому может быть не-
стабильный уровень общей мотивации занимающихся 
в ходе занятий, в том числе и при максимальных на-
пряжениях в момент контрольных измерений.

Экспертная оценка физической пригодности  за-
нимающихся требованиям гимнастики также не под-
твердилась в ходе тренировочного процесса (рис.1). В 
цикле занятий в школе занимающиеся естественно де-

монстрировали разные темпы прироста контрольных 
показателей. Однако большая часть оценённых как  
«перспективные» по результатам исходного обследо-
вания, прогрессировали существенно слабее, нежели 
оценённые, как «недостаточно» пригодные. 

Ранги диагностической, экспертной оценки при-
годности контингента школы и реальные ранги по 
темпам прироста контрольных показателей физиче-
ской подготовленности гимнасток имели разнона-
правленный характер (r=-0,157 и  -0,496 в младшей и 
старшей группе).
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Таким образом, в конкретных условиях проведен-
ного исследования, использованные контрольные те-
сты нельзя признать адекватными специфическим тре-
бованиям гимнастики, а результаты измерений данного 
контингента детей надёжными для оценки пригодности 
и перспективных возможностей занимающихся. 

В целом результаты исследования согласуются с 
мнением специалистов о целесообразности подобной 
метрологической процедуры оценки как психофизи-
ческих особенностей контингента в связи с требова-
ниями избранного вида спорта, так и для прогноза ро-
ста спортивного мастерства [3, 5]. В этих целях может 
использоваться способ расчёта объективных метриче-
ских оценок, представленный в статье.
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Система закономерностей индивидуальной динамики 

эффективности соревновательных действий спортсменов в 
игровых видах спорта

Козина Ж.Л.1, Ягелло Владислав2, Ягелло Марина2 
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды1 

Академия физического воспитания и спорта, Гданськ, Польша2

 

Аннотации:
Целью работы являлось раскрытие 
методологических основ и эксперимен-
тальное обоснование закономерностей 
индивидуальной динамики соревнова-
тельной результативности квалифици-
рованных спортсменов в игровых ви-
дах спорта. В исследовании приняли 
участие 12 игроков мужской баскет-
больной команды суперлиги Украины 
«Политехник», из них 3 кандидата в 
мастера спорта, 9 мастеров спорта, и 
23 игрока женской баскетбольной ко-
манды первой лиги «БК-ХАИ», из них 4 
мастера спорта, 9 кандидатов в мастера 
спорта, 8 спортсменок 1 разряда. По-
казано, что индивидуальная динамика 
игровой результативности достоверно 
описывается квадратическими, кубиче-
скими и синусоидальными функциями. 
В синусоидальных функциях период 
колебаний у баскетболисток составля-
ет 25-30 суток (периоды физического и 
эмоционального биоритмов и период 
овариально-менструального цикла), а у 
баскетболистов – 31-38 суток (периоды 
интеллектуального и интуитивного био-
ритмов). Полученные данные могут быть 
использованы для совершенствования 
управления соревновательной деятель-
ностью и тренировочным процессом.

Козіна Ж.Л., Ягело В., Ягело М. Систе-
ма закономірностей індивідуальної 
динаміки ефективності змагальних дій 
спортсменів в ігрових видах спорту. 
Метою роботи було розкриття методоло-
гічних основ і експериментальне обґрун-
тування закономірностей індивідуальної 
динаміки змагальної результативності 
кваліфікованих спортсменів в ігрових ви-
дах спорту. У дослідженні взяли участь 12 
гравців чоловічої баскетбольної команди 
суперліги України «Політехнік», з них 3 
кандидати в майстри спорту, 9 майстрів 
спорту, і 23 гравці жіночої баскетбольної 
команди першої ліги «БК-ХАІ», з них 4 
майстри спорту, 9 кандидатів у майстри 
спорту, 8 спортсменок 1 розряду. Пока-
зано, що індивідуальна динаміка ігрової 
результативності достовірно описується 
квадратичними, кубічними і синусоїдаль-
ними функціями. У синусоїдальних функ-
ціях період коливань у баскетболісток 
становить 25-30 діб (періоди фізичного та 
емоційного біоритмів і період оваріально-
менструального циклу), а у баскетболіс-
тів – 31-38 діб (періоди інтелектуального 
та інтуїтивного біоритмів). Отримані дані 
можуть бути використані для вдоскона-
лення управління змагальною діяльністю 
і тренувальним процесом.

Kozina Zh.L., Jagiello Wladyslaw, 
Jagiello Marina. System performance 
patterns of the individual dynamics 
of competitive action athletes in 
team sports. The purpose was to 
disclose methodological foundations 
and experimental validation patterns of 
the individual dynamics of competitive 
performance of skilled athletes in team 
sports. The study involved 12 men’s 
basketball players in the team of Super 
League of Ukraine “Polytechnic”, 3 of 
which candidate master, 9 masters of 
sports and 23 women’s basketball team 
player first league “BC-HAI”, including 
4 master of sports, nine candidates 
Master of Sport, 8 athletes 1st grade. 
It is shown that the impact of individual 
dynamics play a fair representation 
of quadratic, cubic and sinusoidal 
functions. In a sinusoidal function 
oscillation period in basketball is 25-30 
days (periods of physical and emotional 
biorhythm period and ovarian-menstrual 
cycle), and at basketball – 31-38 days 
(periods of intellectual and intuitive 
biorhythms). The data obtained can 
be used to improve the management 
of competitive activity and the training 
process.

Ключевые слова:
игра, баскетбол, динамика, инди-
видуализация, соревновательная 
эффективность.

гра, баскетбол, динаміка, індивідуаліза-
ція, змагальна ефективність.

game, basketball, dynamic, 
individualized, competitive efficiency.

Введение. 1

Определение индивидуальной динамики сорев-
новательной результативности непосредственно свя-
зано с управлением тренировочным процессом и со-
ревновательной деятельностью. Эта проблема также 
является одной из составляющих индивидуализации 
тренировочного процесса (Козина Ж.Л., 2011). 

Так, В.И. Шапошникова [5] отмечает, что перио-
дичность колебания прироста результатов – один из 
признаков талантливости спортсмена. Периодичность 
в изменении темпов прироста спортивных резуль-
татов, закономерности годового эндогенного цикла 
нужно учитывать во время планирования, прогнози-
рования и проведения тренировочного процесса. Это 
позволит индивидуализировать тренировочный про-
цесс [2, 3, 4]. 

В этой связи, представленные в работах [1, 3, 4] 
синусоидальные закономерности подтверждают эм-
пирические наблюдения В.И. Шапошниковой и ма-
тематически доказывают существование индивиду-
альных особенностей колебаний соревновательной 
результативности квалифицированных спортсменов, 
что имеет важное практическое значение для прогно-
зирования. 
© Козина Ж.Л., Ягелло Вл., Ягелло М., 2012 

doi: 10.6084/m9.figshare.97357

Также, не менее важную роль в тренировочном 
процессе и соревновательной деятельности играют 
психологические [10] и мотивационные [9] аспекты, а 
также стили лидерства [8] и индивидуальные особен-
ности игроков.  

Согласно концепции индивидуализации (Козина 
Ж.Л., 2010, 2011, 2012), основанной на системном 
подходе, одно из направлений научного обеспечения 
индивидуализации процесса подготовки спортсме-
нов связано с анализом факторов, обуславливающих 
индивидуальную динамику игровой результативно-
сти. Данное направление предполагает построение 
регрессионных моделей закономерностей динамики 
соревновательной эффективности спортсменов и при-
менение данных моделей для прогноза соревнователь-
ного результата и управления учебно-тренировочным 
процессом.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ го-
сударственной регистрации 0108U010862) и согласно 
плану, утвержденному Министерством образования и 
науки, молодежи и спорта Украины на 2012-2016 гг 
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по теме 91 «Теоретико-методические основы индиви-
дуализации в физическом воспитании и спорте» (№ 
государственной регистрации 0112U002001).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – раскрыть методологические осно-

вы и экспериментально обосновать закономерности 
индивидуальной динамики соревновательной резуль-
тативности квалифицированных спортсменов в игро-
вых видах спорта.

В исследовании приняли участие 12 игроков муж-
ской баскетбольной команды суперлиги Украины 
«Политехник», из них 3 кандидата в мастера спорта, 9 
мастеров спорта, и 23 игрока женской баскетбольной 
команды первой лиги «БК-ХАИ», из них 4 мастера 
спорта, 9 кандидатов в мастера спорта, 8 спортсменок 
1 разряда.

Определение эффективности соревновательной 
деятельности проводилось с помощью анализа тех-
нических протоколов игр независимым экспертом в 
играх с главными соперниками в период с 30 ноября 
2006 года по 12 января 2009 года. Всего было проана-
лизировано 32 игры. Эффективность деятельности 
каждого игрока выявлялась с помощью определения 
специальных коэффициентов суммы «положитель-
ных» и «отрицательных» очков [3, 4, 5]. Формулы 
определения суммы «положительных» и «отрицатель-
ных» очков в нашем исследовании имели следующий 
вид:

[(Рб1*%б1/%б1м+ Рб2*%б2/%б2м+ 
Рб3*%б3/%б3м+2, 5м+1, 5ч+1, 3с)-ДО*Т/200+1, 

5*Пп]/T

S+=(Рб1*%б1/%б1м+Рб2*%б2/%б2м+Рб3*%б3/%б3
м+2, 5м+1, 5ч+1, 3с) 

 S- = До*т/200+1, 5*ПП  
где:

Э – эффективность игры;
S+ – сумма набранных «положительных» очков;
S- – сумма «отрицательных» очков за ошибки в на-

падении и защите;
Т – время участия в игре;
Рб1 – результативность игрока, набранная 

1-очковыми бросками;
Б1 – процент попаданий 1-очковых бросков;
Бм1- процент попаданий 1-очковых бросков по 

модельным данным;
Рб2 – результативность игрока, набранная 

2-очковыми бросками;
Б2 – процент попаданий 2-очковых бросков;
Бм2- процент попаданий 2-очковых бросков по 

модельным данным;
Рб3 – результативность игрока, набранная 

3-очковыми бросками;
Б3 – процент попаданий 3-очковых бросков;
Бм3 – процент попаданий 3-очковых бросков по 

модельным данным;
А – количество атакующий передач;
О – количество овладений мячом, отраженных 

бросков;

П – количество перехватов мяча;
С – количество взятых отскоков около своего 

щита;
Ч – количество взятых отскоков около щита сопер-

ника;
Рр – количество потерь мяча;
Ф – количество фолов;
К – количество очков, полученных командой в 

игре.
Математико-статистическая обработка получен-

ных результатов проводилась с помощью программы 
«SPSS» с применением корреляционного, факторного 
анализа, регрессионного анализа с построением нели-
нейных моделей динамики индивидуальной результа-
тивности методом приближения с помощью нелиней-
ных функций (кривых), одномерного дисперсионного 
анализа методом общей линейной модели. 

Кроме того, в работе применялась программа 
«MathCAD» для построения синусоидальных функ-
ций динамики соревновательной эффектвности кадо-
го игрока.

Результаты исследования.
Методологические основы определения закономер-

ностей индивидуальной динамики эффективности 
игровых действий. Исходя из теоретических основ 
индивидуализации и нашей гипотезы, для управления 
такой системой, как спортсмен или команда, необхо-
димо применение такого аспекта системного анализа, 
как анализа динамичности системы. Для этого необ-
ходимо оперировать математическими функциями, 
отражающими закономерности развития (динами-
ки) самоорганизующейся системы, которой является 
спортсмен или команда.

Одной из таких функциональных закономерностей 
являются колебательные процессы, наиболее общие 
для временных характеристик самоорганизующихся 
систем. В этой связи процесс изменения соревнова-
тельной результативности, который является одним 
из аспектов биологических процессов, целесообраз-
но рассматривать с точки зрения колебательных про-
цессов. Поэтому, если мы рассматриваем динамику 
соревновательной результативности спортсменов, то 
наиболее приемлемой функцией для описания данной 
закономерности являются функции, отражающие вол-
нообразность соревновательной эффективности спор-
тсменов, т.е. квадратические и кубические, а также 
функции, отражающие гармоничные колебательные 
процессы, т.е. – синусоидальные. 

Из классической теории спорта (Платонов В.Н., 
1997, 2002) известно, что развитие спортивной фор-
мы осуществляется волнообразно, с отдельными 
ограниченными периодами линейного развития. Для 
практической работы и прогнозирования результата 
на коротких интервалах времени применяют линей-
ные регрессионные модели [3, 4]. Однако более про-
должительные периоды развития спортивной формы 
линейным уравнением регрессии описать уже слож-
но, для этого необходимо применять другие функцио-
нальные закономерности.

Одной из таких функциональных закономерностей 
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являются колебательные процессы [1]. Согласно фи-
зическим законам, колебаниями являются движения 
или процессы, обладающие той или иной повторяе-
мостью во времени. 

Индивидуальные закономерности соревнователь-
ной эффективности определяются рядом факторов.

Эти факторы можно условно разделить на внешние 
и внутренние. Эти группы факторов взаимосвязаны 
между собой, и внутренние факторы при достаточном 
развитии могут блокировать отрицательное действие 
внешних факторов.

Известно (Платонов В.Н., 1997, 2002), что главный 
фактор, который влияет на динамику соревнователь-
ной эффективности, это уровень различных видов 
подготовки. Но следует отметить, что, возможно, су-
ществуют и неспецифические факторы, которые обу-
словливают именно закономерности подъемов и спа-
дов в соревновательной деятельности спортсменов.

Из таких неспецифических факторов мы выделили 
отдельно психофизиологические и биоритмические 
факторы. Следует отметить также, что индивидуаль-
ные биоритмы многие авторы относят также к внеш-
ним факторам, которые обусловливают закономерно-
сти соревновательной деятельности, потому что эти 
факторы связаны с гелиофизическими циклами [3, 4].

Таким образом, динамика индивидуальной резуль-
тативности – это процесс, который обуславливается 
различными внешними и внутренними факторами, и 
подчиняется общим закономерностям развития само-
организующихся систем, в частности, колебательным 
процессам.

Экспериментальная проверка определения за-
кономерностей индивидуальной динамики эффек-
тивности игровых действий. В качестве средства 
реализации второго направления разработанной тео-
ретической концепции, т.е. анализа динамичности са-
моорганизующейся системы, была проанализирована 
индивидуальная динамика игровой эффективности 
игроков. 

Результаты определения индивидуальных показа-
телей эффективности игровой деятельности баскет-
болисток показали, что общее количество набранных 
«положительных» очков в игре у каждого игрока ва-
рьирует в достаточно высоких пределах (рис. 1, 2). 
Так, у игрока 1 количество «положительных» очков 
варьирует от 0 до 45, 97, у игрока 2 – от 8, 43 до 31, 51, 
у игрока 3 – от 0 до 17, 65, у игрока 4 – от 0 до 27, 5, 
у игрока 5 – от 14, 29 до 51, 18. Количество «отрица-
тельных» очков варьирует в меньшей степени, от 9 до 
26, 7 у всех обследуемых игроков. 

Рис. 1. Примеры индивидуальной динамики эффективности соревновательной деятельности 
в баскетболе (женщины)

 Рис. 2. Пример индивидуальной динамики эффективности соревновательной деятельно-
сти в баскетболе (мужчины)
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Рис. 5. График кубической регрессии взаимосвязи количества «положительных» очков, набран-
ных в игре (S), и временного интервала проведения игры (Т) у игрока под номером 4 (Х-т): 
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Рис. 3. Пример полиномиальных регрессионных моделей индивидуальной динамики эффективности 
соревновательной деятельности в баскетболе (женщины):

Рис. 4. Пример полиномиальных регрессионных моделей индивидуальной динамики эффективности 
соревновательной деятельности в баскетболе (мужчины)
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Это свидетельствует о том, что у обследуемых 
игроков, несмотря на их достаточно высокий уровень 
спортивной квалификации наблюдается достаточно 
высокая колебаемость эффективности игровой дея-
тельности. 

В этой связи возникает вопрос, от чего зависит 
индивидуальная колебаемость спортивной результа-
тивности и можно ли каким-то образом предсказать 
подъемы и спады эффективности игровой деятель-
ности каждого спортсмена. Результаты исследова-
ния показали, что индивидуальная динамика игровой 
эффективности изменяется волнообразно (рис. 1, 2). 
При этом даже визуальный анализ индивидуальной 
динамики игровой эффективности показывает, что в 
ней имеется определенная закономерность, то есть у 
каждого игрока наблюдается не хаотическая, а законо-
мерная последовательность подъемов и спадов игро-
вой эффективности.

Следовательно, логично допустить, что точное 
определение индивидуальных закономерностей 
подъемов и спадов игровой эффективности, а также 
определение факторов, которые обуславливают эти 
закономерности, позволит прогнозировать эффек-
тивность соревновательной деятельности каждого 
игрока, и, как следствие, вносить коррекции в учебно-
тренировочный процесс и управление соревнователь-
ной деятельностью игроков.

Математический регрессионный анализ индиви-
дуальных закономерностей эффективности соревно-
вательной деятельности показывает, что индивиду-
альная соревновательная эффективность может быть 
описана разными нелинейными функциями с доста-
точно высокой достоверностью.

На рис. 3 представлены так называемые полино-
миальные регрессионные модели, то есть модели на 
отдельном отрезке анализируемой зависимости. Эти 
модели позволяют определить общее направление раз-
вития спортивной формы игрока и прогнозировать на 
некоторое время динамику его спортивных успехов.

Практически для всех игроков взаимосвязь количе-
ства «положительных» очков и временного интервала 

проведения соревнований может быть описана нели-
нейной функцией, с индивидуальными более-менее 
выраженными подъемами и спадами (рис. 3-7). Зная 
индивидуальную динамику этих подъемов и спадов, 
можно предсказывать степень эффективности игро-
вых действий каждого спортсмена на определенный 
временной промежуток.

Математический анализ данных нелинейных за-
висимостей был проведен методом приближения с 
помощью кривых. Полученные результаты показали, 
что у обследуемых игроков зависимость эффектив-
ности игровых действий от временного интервала 
(даты) проведения игры подчиняется квадратичной (y 
= b0 + b1х + b2х

2) или кубической (y = b0 + b1х + b2х
2 + 

b3х
3) функции.
На рис. 5-8 представлены регрессионные модели 

кубических функций динамики соревновательной эф-
фективности отдельных игроков как на относительно 
небольших (до 7 суток), так и больших (до нескольких 
месяцев ) промежутках времени. Данные регресси-
онные модели позволяют прогнозировать эффектив-
ность соревновательной деятельности каждого игрока 
на промежуток времени, аналогичный данному.

Так, у игрока Х-т данная зависимость описывает-
ся кубическим уравнением регрессии, которая имеет 
следующий вид:

S+ = 12, 87 + 0, 085Т – 0, 002Т2 + (5, 618 E-06)Т3,  
где S+ – количество «положительных» очков,

Т – временной интервал, то есть день по счету от 
первой анализируемой игры.

Подобные закономерности характерны и для игро-
ков мужской баскетбольной команды.

Для определения индивидуальных закономерно-
стей, которые определяют результативность игрока 
в зависимости от временного интервала проведения 
соревнований, был проведен регрессионный анализ 
взаимосвязи данных показателей для каждого игрока 
мужской баскетбольной команды «Политехник».

Полученные результаты показали следующее.
Математический анализ данных нелинейных за-

висимостей был проведен методом приближения с 

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа количества «положительных» очков, набранных в игре (S), и временного 

интервала проведения игры (Т) у игрока Х-т

Заданная  
переменная квадрат Статистические показатели

F p b0 b1 b2 b3
T CUB 0, 405 3, 47 <0, 01 12, 87 0, 09 -0, 002 5, 618 E-06

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа количества «положительных» очков, набранных в игре (S) 

и временного интервала проведения игры (Т) у игрока А-жи

Переменная Статистические показатели
b t p

T -, 34 -, 409 <0, 05
T2 , 011 , 379 <0, 05
T3 -, 0001 -, 427 <0, 05

(Constant) 39, 67 5, 987 <0, 001
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помощью кривых. Полученные результаты показали, 
что у обследуемых игроков зависимость эффектив-
ности игровых действий от временного интервала 
(даты) проведения игры подчиняется квадратичной (y 
= b0 + b1х + b2х

2) или кубической (y = b0 + b1х + b2х
2 + 

b3х
3) функции.
Так, у игрока А-жи данная зависимость описы-

вается кубическим уравнением регрессии (табл. 5.5, 
рис. 5.9), которая имеет следующий вид:

S+ = 39, 67 – 0, 35Т – 0, 011Т2 – 0, 000117Т3, 
где S+ – количество «положительных» очков,

Т – временной интервал, то есть день по счету от 
первой анализируемой игры.

Данные закономерности характерные не только 
для длительных (1 и больше месяцев ) промежутков 
времени, но и для коротких (7-8 дней). 

Выявленные нелинейные закономерности дина-
мики изменения эффективности игровых действий 
баскетболисток позволяют прогнозировать их инди-
видуальный соревновательный результат и вносить 
коррекции в планирование тренировочного процесса 
и управление соревновательной деятельностью. Од-
нако остается открытым вопрос, чем обусловлены за-
кономерности индивидуальной динамики соревнова-
тельной результативности спортсменов.

Наиболее точными регрессионными моделями 
эффективности соревновательной деятельности яв-
ляется синусоидальные регрессионные модели. Они 
позволяют определить наиболее точно время, когда у 
игрока может быть подъем или спад соревнователь-
ной эффективности.

Синусоидальные регрессионные модели индиви-
дуальной динамики соревновательной эффективно-
сти представлены уравнениями регрессии типа 

Y=a•sin(x•b)+c
Например, регрессионная модель индивидуальной 

динамики эффективности соревновательной деятель-
ности игрока М-о подчиняется синусоидальной за-
висимости (рис. 7), которая описывается уравнением 
регрессии

у=12•sin(x/3)+25, 
где 

y – количество «положительных» очков,
х – временной интервал, то есть день по счету от 

первой анализируемой игры.
Регрессионная модель индивидуальной динамики 

эффективности соревновательной деятельности игро-
ка К-й подчиняется синусоидальной зависимости 
(рис. 7), которая описывается уравнением регрессии

у=18•sin(x/2, 8)+41, 
где 

y – количество «положительных» очков,
х – временной интервал, то есть день по счету от 

первой анализируемой игры.
Таким образом, наличие факта принадлежности 

математических закономерностей подъемов и спадов 
соревновательной эффективности игроков, четко по-
казывает, что динамика соревновательной эффектив-
ности каждого игрока – это не хаотический набор 

случаев, как может показаться на первый взгляд, а 
закономерный процесс, который можно достаточно 
точно описывать математическими регрессионными 
функциями и, соответственно, прогнозировать.

Таким образом, нелинейный регрессионный ана-
лиз динамики игровой результативности спортсменов 
в баскетболе показал, что динамика игровой результа-
тивности описывается квадратическими, кубически-
ми и синусоидальными функциями, причем период 
колебаний у баскетболисток составляет 25-30 дней, а 
у баскетболистов – 31-33 дня.

Индивидуальные закономерности соревнователь-
ной эффективности определяются рядом факторов.

Эти факторы можно условно разделить на внешние 
и внутренние. Эти группы факторов взаимосвязаны 
между собой, и внутренние факторы при достаточном 
развитии могут блокировать отрицательное действие 
внешних факторов.

Из внутренних факторов можно выделить уровень 
подготовленности по разным видам подготовки игро-
ков и структуру подготовленности – систему иерархи-
ческих взаимосвязей между разными количественны-
ми характеристиками подготовленности. 

Известно (Платонов В.Н., 2002), что главный фак-
тор, который влияет на динамику соревновательной 
эффективности, это уровень различных видов подго-
товки. Но следует отметить, что, возможно, существу-
ют и неспецифические факторы, которые обусловли-
вают именно закономерности подъемов и спадов в 
соревновательной деятельности спортсменов.

Из таких неспецифических факторов мы выдели-
ли отдельно психофизиологические и биоритмиче-
ские факторы. Следует отметить также, что индиви-
дуальные биоритмы многие авторы относят также к 
внешним факторам, которые обусловливают законо-
мерности соревновательной деятельности, потому 
что эти факторы связаны с лунными, солнечными и 
другими, возможно, еще не известными «космически-
ми» циклами.

Таким образом, динамика индивидуальной резуль-
тативности – это процесс, который обуславливается 
различными внешними и внутренними факторами, и 
подчиняется общим закономерностям развития само-
организующихся систем, в частности, колебательным 
процессам.

Выявленные закономерности индивидуальной 
динамики соревновательной результативности были 
применены при построении учебно-тренировочного 
процесса баскетболисток (Козина Ж.Л., 2010, 2011, 
2012). Учет данных закономерностей заключался в 
том, что перед предполагаемым спадом соревнова-
тельной результативности согласно выявленной си-
нусоидальной закономерности снижались нагрузки, 
в процентном соотношении предлагалось больше 
упражнений, направленных на развитие ведущих фак-
торов, в акцент делался на применение средств вос-
становления работоспособности. В результате учета 
данных закономерностей наблюдалось повышение 
индивидуальной соревновательной результативности 
и соревновательной надежности спортсменок.
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Как показали исследования индивидуальной дина-
мики показателей соревновательной эффективности 
квалифицированных баскетболисток, колебания дан-
ных показателей являются гармоничными, т.е. опи-
сываются синусоидальными функциями с периодом 
25-30 дней (рис. 7). Это свидетельствует о том, что 
индивидуальная соревновательная эффективность 
может быть предсказана достаточно точно, несмотря 
на наличие многих влияющих на нее факторов.

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований,  было установлено, что у баскетболисток 
индивидуальный цикл игровой результативности под-
чиняется кубической функции с периодом 280 дней. 
Поскольку число 280 является естественно «жен-
ским» числом (длительность беременности – 280 

дней, длительность овариального цикла в среднем 28 
дней), был сделан вывод о влиянии овариального цик-
ла на игровую результативность баскетболисток, что 
подтверждается литературными данными [1].

Сопоставив периоды подъемов и спадов игровой 
эффективности спортсменок с периодами овариально-
го цикла, можно заключить, что повышение игровой 
результативности наблюдается на 6-8 и на 20-22 день 
овариального цикла, а снижение – в предовуляторную 
и овуляторную фазы, что совпадает с литературными 
данными [1]. 

Выводы.
1. Определение закономерностей индивидуальной ди-

намики эффективности игровых действий для со-
вершенствования индивидуализации тренировоч-

Рис. 6. График кубической 
регрессии взаимосвязи коли-
чества «положительных» 

очков, набранных в игре (S+), 
и временного интервала 

проведения игры (T) у игрока 
А-жи: 

Рис. 7. Примеры синусоидальных регрессионных моделей индивидуальной игровой  
эффективности в баскетболе
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ного процесса спортсменов в игровых видах спорта 
состоит из следующих этапов: выявление эффек-
тивности соревновательной деятельности игроков в 
течение определенного промежутка времени; опре-
деление математических закономерностей динами-
ки эффективности соревновательной деятельности; 
корректировка тренировочных программ на основе 
прогноза индивидуальной игровой результативно-
сти по регрессионным моделям индивидуальной 
динамики игровой результативности.

2. Экспериментальная проверка определения законо-
мерностей индивидуальной динамики эффектив-
ности игровых действий для совершенствования 
индивидуализации тренировочного процесса спор-

тсменов в игровых видах спорта показала, что ин-
дивидуальная динамика игровой результативности 
достоверно (р<0, 05) описывается квадратическими 
(y = b0 + b1х + b2х2), кубическими (y = b0 + b1х + 
b2х2 + b3х3) и синусоидальными (Y=a•sin(x•b)+c) 
функциями. В синусоидальных функциях период 
колебаний у баскетболисток составляет 25-30 дней 
(периоды физического и эмоционального биорит-
мов и период овариально-менструального цикла), а 
у баскетболистов – 31-38 дней (периоды интеллек-
туального и интуитивного биоритмов). 
В перспективе дальнейших исследований предпола-

гается изучение факторов индивидуальных закономер-
ностей динамики соревновательной эффективности.
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Показники швидкісної та вибухової сили  

у підготовчому періоді річного макроциклу юних важкоатлетів  
і важкоатлеток різних груп вагових категорій

Лутовінов Ю.А., Олешко В.Г., Лисенко В.М., Ткаченко К.В.
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Анотації:
Наведено показники швидкісної 
та вибухової сили у підготовчо-
му періоді річного макроциклу 
спортсменів різних груп вагових 
категорій, які ведуть підготовку 
до першості України. У дослідже-
ні брали участь 40 юних важко-
атлетів та 12 важкоатлеток. Вік 
спортсменів 15 років. Здійснено 
аналіз співвідношення показни-
ків висоти стрибка у висоту з міс-
ця за Абалаковим та маси тіла 
спортсменів. Наведено величину 
взаємозв’язку між показниками 
маси та довжини тіла спортсме-
нів з показниками стрибучості, 
швидкісних та швидкісно-силових 
якостей різних груп вагових кате-
горій. Встановлено, що показни-
ки стрибка у висоту з місця за 
Абалаковим, стрибка у довжину 
з місця та бігу на 30 м мають тен-
денцію к зростанню у підготов-
чому періоді з підвищенням груп 
вагових категорій відповідно – на 
11,5 %, 3,9 % та 2,7 %. Оцінено 
порівняння показників стрибу-
чості, швидкісних та швидкісно – 
силових якостей у спортсменів. 

Лутовинов Ю.А., Олешко В.Г., Лысенко 
В.Н., Ткаченко К.В. Показатели скорост-
ной и взрывной силы в подготовитель-
ном периоде годичного макроцикла 
юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток 
различных групп весовых категорий. 
Приведены показатели скоростной и 
взрывной силы в подготовительном пери-
оде годичного макроцикла спортсменов 
различных групп весовых категорий, кото-
рые ведут подготовку к первенству Украи-
ны. В исследовании брали участие 40 
юных тяжелоатлетов и 12 тяжелоатлеток. 
Возраст спортсменов – 15 лет. Осущест-
влен анализ соотношения показателей 
прыжка в высоту с места по Абалакову 
и массы тела спортсменов. Приведена 
величина взаимосвязи между показате-
лями массы и длины тела спортсменов с 
показателями прыгучести, скоростных и 
скоростно – силовых качеств различных 
групп весовых категорий. Установлено, 
что показатели прыжка в высоту с места 
по Абалакову, прыжка с места в длину и 
беге на 30 имеют тенденцию к возраста-
нию с повышением групп весовых кате-
горий соответственно на 11,5 %, 3,9 % и 
2,7 %. Оценено сравнение показателей 
прыгучести, скоростных и скоростно – си-
ловых качеств спортсменов.

Lutovinov Iu.A., Oleshko V.G., Lisenko 
V.N., Tkachenko K.V. Indicators of speed 
and explosive strength in the pre-season 
of annual macrocycle of young male and 
female weightlifters of the different groups 
of weight categories. Here is the indicators 
of speed and explosive strength in the pre-
season of annual macrocycle of young male 
and female weightlifters of the different groups 
of weight categories who are training for the 
Championship of Ukraine. 40 young male 
and 12 female sportsman has taken part in 
investigation. Age of sportsman is 15 years 
old. The correlation of height indicator of 
standing high-jump (Abalakov jump) and body 
weight indicator of sportsman weightlifters was 
analyzed. The interconnection of indicators 
of body weight and length of sportsman 
weightlifters alongside with the indicators of 
spring, speed as well as speed and power 
abilities of the different groups of weight 
categories was given. It was analyzed that the 
indicators of standing high-jump (Abalakov 
jump), standing long-jump and 30-meter sprint 
of sportsman are tend to grow by 11.5 %, 3.9 % 
and 2.7%, respectively, in the pre-season with 
an increase of weight category groups. The 
comparison of indicators of spring, speed as 
well as speed and power abilities of sportsman 
weightlifters was estimated.
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 Вступ.1

 В теорії та практиці підготовки спортсменів значна 
увага приділяється рішенню проблем підвищення рівня 
їх фізичної підготовленості [6-10]. Разом з тим для юних 
важкоатлетів 13 – 15 років великого значення набувають 
дослідженню не тільки рівня фізичної підготовленості, 
але і показників швидкісної та вибухової сили. Саме 
ці показники мають переважне значення у підготовці 
спортсменів при визначенні швидкісних і силових 
чинників на етапах базової підготовки та підготовки 
к вищім досягненням [1, 3 – 5, 7, 8]. При цьому 
тренувальну роботу у мікроциклах підготовчого 
періоду річного макроциклу юних важкоатлетів та 
важкоатлеток треба раціонально та точно розподілити 
по окремим тренувальним заняттям [1, 3, 5, 6]. 

 Аналіз науково – методичної літератури свідчить, 
що фахівцями у важкій атлетиці раніше вивчались по-
казники рівня фізичної підготовленості юних спортс-
менів, тобто показників стрибучості, швидкісних та 
швідкісно – силових якостей, але подробиць порів-
нянь виявлено недостатньо. Тому на основі аналізу 
спеціальної літератури, опитування тренерів,  вва-
жаємо, що наша проблема повинна бути досліджена 
більш ретельно.

© Лутовінов Ю.А., Олешко В.Г., Лисенко В.М., Ткаченко К.В., 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97359

 Робота виконана згідно плана НИР НУФВСУ за 
темою 2.8. «Удосконалення підготовки спортсменів в 
окремих групах видів спорту» на 2011 – 2015 рр. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчення показників швидкісної 

та вибухової сили у підготовчому періоді річного ма-
кроциклу юних важкоатлетів і важкоатлеток.

 Методи дослідження.
1. Аналіз науково – методичної літератури.
2. Опитування тренерів та спортсменів.
3. Визначення рівня загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості за  допомогою педагогічного тесту-
вання юних важкоатлетів і важкоатлеток. 

4. Педагогічне спостереження за тренувальним про-
цесом.

5. Методи математичної статистики. 
 Досліджені показники загальної фізичної під-

готовленості 40 юних  важкоатлетів, серед яких – 10 
юнаків мають І – й юнацький розряд, 30 юнаків – ІІІ 
– й спортивний розряд. Усі юні важкоатлети були роз-
ділені на групи вагових категорій: І – 56 – 62 кг (15 
років), ІІ – 69 – 77 (15 років), ІІІ – 85 – 94 кг (15 років). 
У досліджені також приймали участь 12 юних важко-
атлеток, серед яких 12 мають ІІІ – й спортивний роз-
ряд. Вік важкоатлеток – 15 років, середня маса тіла 
– 55,1 кг. 
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Результати дослідження. 
Нами вивчались показники рівня фізичної підго-

товленості юних важкоатлетів і важкоатлеток. 
 Нижче наведено показники стрибка у висоту з 

місця за Абалаковим у підготовчому періоді річного 
макроциклу юних важкоатлетів (табл. 1).

Аналіз показує, що у другій групі вагових категорій 
(69 – 77 кг) юних важкоатлетів показники висоти стриб-
ка вищі, ніж у першій – на 9,1 % (р<0,05), третій групі 
(85 – 94 кг) показники висоти стрибка вищі, ніж у пер-
шої і другої відповідно – на 11,5 та 2,7 %, але відмінності 
показників вірогідні лише у третій з першою (р<0,05). 

 Аналіз свідчить, що співвідношення висоти стриб-
ка і маси тіла (у.о) підтверджується дослідженнями 
провідних фахівців [1, 3]. 

 Наведено показники швидкості та швидкісно – си-
лових якостей якостей у підготовчому періоді річного 
макроциклу юних важкоатлетів (табл. 2).

 Аналіз показу, що показники стрибка у довжину 
з місця (см) у підготовчому періоді юних важкоатле-
тів другої вагової групи більші, ніж першої – на 3,1 % 
(<0,05), третій більші, ніж першої та другої відповід-
но – на 3,9 % (р<0,05) та 0,8 % (р>0,05). Показники у 
бігу на 30 м (с) юних важкоатлетів вищі у третій ваго-
вій групі, ніж першої та другої відповідно – на 1,1 та 
2,6 % (р>0,05). 

Нижче наведено порівняння показників стрибу-
чості, швидкісних та швидкісно – силових якостей у 
підготовчому періоді річного макроциклу юних важ-
коатлетів і важкоатлеток (табл.3).

Аналіз показує, що показники у стрибку у висо-
ту з місця за Абалаковим (см), стрибку у довжину з 
місця (см) та бігу на 30 м (с) у підготовчому періоді 
річного макроциклу юних важкоатлетів вищі, ніж у 
юних важкоатлеток відповідно – на 13,1, 16,7 та 4,8 
%. Відмінності показників підтверджуються своєю ві-
рогідністю (р<0,05).

 Наведено взаємозв’язок між масою тіла та показ-
никами фізичної підготовленості юних важкоатлетів і 
важкоатлеток різних груп вагових категорій (рис. 1).

Аналіз показує, що найбільший взаємозв’язок між 
масою тіла (кг) та стрибком у висоту з місця за Аба-
лаковим (см) у юних важкоатлетів – 0,795, а у юних 
важкоатлеток він середній – 0,632; між масою тіла (кг) 
і стрибком у довжину з місця (см) взаємозв’язок се-
редній у юних важкоатлетів і юних важкоатлеток від-
повідно – 0,64 і 0,52; між масою тіла (кг) і бігом на 30 
м (с) взаємозв’язок середній – 0,503 і 0,58 та вищій у 
юних важкоатлеток, ніж юних важкоатлетів – на 13,3 
% (р>0,05). 

Наведено взаємозв’язок між довжиною тіла та по-
казниками фізичної підготовленості юних важкоатлетів 
і важкоатлеток різних груп вагових категорій (рис. 2).

Аналіз показує, що найбільший взаємозв’язок між 
довжиною тіла (кг) та стрибком у висоту з місця за Аба-
лаковим (см) у юних важкоатлетів – 0,89, а у юних важ-
коатлеток – 0,87; між довжиною тіла (кг) і стрибком у 
довжину з місця (см) взаємозв’язок середній у юних важ-
коатлетів і юних важкоатлеток відповідно – 0,64 і 0,62 ; 
між довжиною тіла (кг) і бігом на 30 м (с) взаємозв’язок 
середній – 0,52 і 0,65 та вищій у юних важкоатлеток, ніж 
юних важкоатлетів – на 20,0 % (р>0,05). 

 Нами використовувались швидкісні вправи у під-
готовчому періоді річного макроциклу юних важкоат-
летів та важкоатлеток, які поділяють [3,5] на спеціаль-
ні, допоміжні та загальнопідготовчі. Для комплексного 
розвитку швидкісної та вибухової сили юних важкоат-
летів та важкоатлеток ефективним засобом є виконан-
ня таких вправ: ривок, піднімання штанги на груди, 
поштовх штанги від грудей, стрибки у висоту та до-
вжину з місця, біг на короткі дистанції (30 – 60 м), 
стрибки зі скакалкою. 

Наведено розподіл кількості піднімань штанги 
(КПШ) у підготовчому періоді річного макроциклу юних 
важкоатлетів різних груп вагових категорій (рис. 3).

 Аналіз показує, що розподіл КПШ у 12 – ти мікро-
циклах підготовчого періоду юних важкоатлетів та важ-
коатлеток здійснювався стрибкоподібно, що підтверджу-
ється дослідженнями провідних фахівців [1, 3, 5]. 

 Таблиця 1.
Показники стрибка у гору з місця за Абалаковим у підготовчому періоді річного макроциклу  

юних важкоатлетів різних груп вагових категорій 

Показник
Вагова категорія, кг

56-62
(n=14)

69-77
(n=14) р<0,05 85-94

(n=12) р<0,05
Висота стрибка
у висоту з місця за 
Абалаковим, см

56,0; 1,0 61,6; 0,9 р<0,05 63,3; 0,7 р>0,05

Співвідношення
висоти стрибка і маси 
тіла, у.о.

0,97 0,93 - 0,87 -

 Таблиця 2.
Показники швидкості та швидкісно – силових якостей у підготовчому періоді річного макроциклу  

юних важкоатлетів різних груп вагових категорій 

Показник
Вагова категорія, кг

56-62
(n=14)

69-77
(n=14) р<0,05 85-94

(n=12) р<0,05
Стрибок у довжину з 
місця, см 205,1; 1,4 211,6; 2,8 р<0,05 213,3; 1,6 р<0,05 
Біг 30 м, с 4,57 4,5 р>0,05 4,45 р>0,05 
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 Таблиця 3.
Порівняння показників стрибучості, швидкісних та швідкісно – силових якостей у підготовчому періоді 

річного макроциклу юних важкоатлетів і важкоатлеток

Показник
Юні важкоатлети

(n=40, середня маса тіла – 
63,5; 1,3)

Юні важкоатлетки
(n=12, середня маса тіла – 

55,2; 2,8)

Вірогідність
відмінностей

(р<0,05)
Висота стрибка у висоту 
з місця за Абалаковим, см 60,3; 0,8 52,4; 2,3 р<0,05

Стрибок у довжину з 
місця, см 210,0; 1,9 175,0; 2,1 р<0,05

Біг 30 м, с 4,52; 0,08 4,75; 0,04 р<0,05

0,8 
0,7 
0,6 
0,5  

%  0,4  
0,3 
0,2 
0,1 
0  

Cтрибок у висоту з 
місця за Абалаковим  

Стрибок у довжину з місця Біг 30 м  

 – юні важкоатлети;       – юні важкоатлетки)  

0,9 
0,8 
0,7 
0,6  

%  
0,5  
0,4  
0,3 
0,2 
0,1 
0  

Стрибок у висоту  
з місця  

за Абалаковим  

Стрибок у довжину  
з місця  

Біг 30 м, с  

– юні важкоатлети;               – юні важкоатлетки

Рис.1. Взаємозв’язок між масою тіла та показниками фізичної підготовленості   
юних важкоатлетів і важкоатлеток різних груп вагових категорій 

Рис. 2. Взаємозв’язок між довжиною тіла та показниками фізичної підготовленості  
юних важкоатлетів і важкоатлеток різних груп вагових категорій

Висновки.
1. Досліджені показники швидкісної та вибухової сили 

у підготовчому періоді річного макроциклу юних 
важкоатлетів та важкоатлеток різних груп вагових 
категорій, які ведуть підготовку до першості України. 

2. Показники стрибка у висоту з місця за Абалаковим 
юних важкоатлетів мають тенденцію до збільшення 
з підвищенням груп вагових категорій – на 2,7 % 
та 11,5 %, (р<0,05); показники стрибка у довжину з 
місця – на 3,1 та 3,9 % (р<0,05); показники у бігу на 
30 м – на 1,6 (р>0,05) та 2,7 % . 

3. Величина взаємозв’язку між показниками маси та 

довжини тіла і стрибком у висоту з місця за Аба-
лаковим юних важкоатлетів та важкоатлеток висо-
ка, що підтверджується дослідженнями провідних 
фахівців [1, 3].

4. В порівнянні із показниками стрибка у довжину з 
місця юних важкоатлетів усіх груп вагових категорій 
більші у юних важкоатлетів із співвідношенням 
засобів ЗФП та СФП 75 і 25 %, 50 і 50 % – на 4,5 % 
(р>0,05) та 6,7 % (р<0,05). 
Подальші дослідження передбачається провести 

у напрямку вивчення інших проблем підготовки віко-
вих і вагових груп важкоатлетів. 
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Динаміка змін активності реакцій вільнорадикального 

окиснення у студентів із наслідками дитячого церебрального 
паралічу за ходом навчального процесу

Макарова Е.В.
Відкритий університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

Анотації:
Вивчено динаміку змін активності 
реакцій вільно радикального окис-
нення у студентів з наслідками ди-
тячого церебрального паралічу. У 
експерименті приймали участь 20 
студентів. Встановлено, що за хо-
дом навчання у них зростає актив-
ність реакцій вільно радикального 
окиснення та знижується активність 
системи антирадикального захисту. 
За умов застосування додаткових 
фізичних навантажень в аеробному 
режимі показники внутрішньоклі-
тинної системи антиоксидантного 
захисту зростали, зменшувався 
вміст продуктів реакцій перекисного 
окиснення ліпідів. При цьому, зрос-
тали показники максимального спо-
живання кисню та підвищувалася 
толерантність студентів до фізич-
них навантажень. Встановлено, що 
патологічні зміни метаболізму у сту-
дентів обґрунтовують необхідність 
застосування диференційованих 
фізичних навантажень. Оптималь-
ними формами фізичної реабілітації 
аеробного тренування є дозована 
ходьба, лікувальне плавання, дозо-
вані за відстанню, часом і кутом під-
йому піші сходження. Навантажен-
ня збільшується за рахунок об’єму, 
а не інтенсивності вправ. 

Макарова Е.В. Динамика изменений ак-
тивности реакций свободно радикально-
го окисления у студентов с последствия-
ми детского церебрального паралича 
в  процессе обучения. Изучена динамика 
изменений активности реакций свободно 
радикального окисающего у студентов с по-
следствиями детского церебрального пара-
лича. В эксперименте принимали участие 20 
студентов. Установлено, что за ходом обу-
чения у них возрастает активность реакций 
свободно радикального окисления и снижа-
ется активность системы антирадикальной 
защиты. При условии применения дополни-
тельных физических нагрузок в аэробном ре-
жиме показатели внутриклеточной системы 
антиоксидантной защиты увеличивались, 
уменьшалось содержание продуктов реак-
ций перекисного окисления липидов. При 
этом, повышались показатели максималь-
ного потребления кислорода и возрастала 
толерантность студентов с последствиями 
ДЦП к физическим нагрузкам. Установлено, 
что патологические изменения метаболизма 
у студентов обосновывают необходимость 
применения дифференцированных физи-
ческих нагрузок. Оптимальными формами 
физической реабилитации аэробной трени-
ровки является дозированная ходьба, лечеб-
ное плавание, дозированные по расстоянию, 
времени и угле подъема пешие восхождения. 
Нагрузка увеличивается за счет объема, а не 
интенсивности упражнений. 

Makarova E.V. Dynamics of activity 
free radical oxidation reactions in 
students with cerebral palsy results 
over the course of the educational 
process. The dynamics of changes 
activity of reactions is studied freely 
radical oxidize for students with the 
consequences of child’s cerebral 
paralysis. 20 students took part in an 
experiment. Found that the course of 
study they have more active free radical 
oxidation reactions and decreases the 
activity of antiradical protection. Given 
the use of additional physical activity in 
aerobic training indicators intracellular 
antioxidant defense system increased, 
decreased content of reaction products 
of lipid peroxidation. However, increased 
rates of maximum oxygen consumption 
and increased tolerance of students 
with cerebral palsy to the consequences 
of physical activity. It is set that the 
pathological changes of metabolism 
for students ground the necessity of 
application of the differentiated physical 
loadings. The optimum forms of physical 
rehabilitation of the aerobic training is 
the dosed walking, medical swimming, 
dosed after distance, sometimes and 
by the corner of getting up pedestrian 
ascents. Loading is increased due to a 
volume, but not intensity of exercises. 

Ключові слова:
студенти, інвалідність, дитячій 
церебральний параліч, вільне ради-
кальне окиснення, антиоксидант-
ний захист, фізичні навантаження, 
адаптація. 

студенты, инвалидность, детский 
церебральный паралич, свободное ради-
кальное окисление, антиоксидантная за-
щита, физические нагрузки, адаптация.

students, disability, cerebral palsy, free 
radical oxidation, antioxidant protection, 
physical training, adaptation.

Вступ.1

Упродовж останніх років Україна проводить по-
слідовну політику переходу від медичної до соціаль-
ної моделі інвалідності, що передбачає комплексне 
розв'язання проблем інвалідності та кардинальної 
зміни підходів щодо ролі і місця людей з обмеженими 
можливостями в економічному та соціальному житті 
суспільства. Така переорієнтація пріоритетів у став-
ленні до інвалідів вимагає удосконалення механізмів 
їх соціального захисту, що визначають можливості 
працевлаштування, навчання, пенсійного забезпечен-
ня, пересування, спілкування, формування власного 
почуття гідності. Ефективна адаптація та інтеграція 
осіб з інвалідністю у суспільство неможливі без здо-
буття ними повноцінної професійної освіти. Освіта є 
не лише важливим фактором успішної соціалізації, 
професіоналізації, інтеграції до соціуму студентів із 
обмеженими можливостями, але й необхідною умо-
вою побудови ефективних стратегій самореалізації 
молоді. Процес адаптації, який проходить кожен сту-
дент із обмеженими можливостями під час інтеграції 
в освітній простір, у студентську групу і, водночас, в 

© Макарова Е.В., 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97360

соціальну систему, супроводжується інтенсивною ро-
ботою як виконуючих, так і регулюючих біологічних 
систем, коли задіяні механізми психологічного захис-
ту, є суттєвим випробуванням для його організму та 
потребує додаткових методів спрямованих на покра-
щення рівня здоров’я, оптимізацію (відновлення, ком-
пенсацію) фізичних здібностей та функціонального 
стану організму, поліпшення фізичних якостей, пси-
хоемоційної стійкості та адаптаційних резервів. Тому 
визначення особливості впливу фізичних і психічних 
навантажень навчального процесу на організм студен-
тів з інвалідністю є актуальним завданням.

Окремими дослідниками доводиться, що у осіб з 
наслідками дитячого церебрального паралічу ДЦП 
спостерігається підвищена активність метаболіз-
му, коли енергетичні потреби постійно спазмованих 
м’язів призводить до активізації тканинного дихання 
та мітохондріального окиснення [5]. За умов гіперме-
таболізму своєчасно поповнюються потреби клітин 
у макроергічних фосфатах, та за умов підвищеного 
інтрацелюллярного кисневого забезпечення можливе 
посилення  продукції активних форм кисню (АФК) та 
вільнорадикальних продуктів (ВРП). За нормальних, 
фізіологічних умов, в реакціях аеробного метаболізму 
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може відбуватися «витік» 1-2% всіх електронів, які 
рухаються вздовж мітохондріального дихального лан-
цюга, що призводить до внутрішньоклітинного зрос-
тання  О2•-  або Н2О2. За певних умов продукція АФК в 
організмі може різко збільшуватися. Швидкість утво-
рення О2•- в мітохондріях безпосередньо залежить від 
функціональної активності дихального ланцюга і під-
вищується при його блокаді. Посилений виробіток 
О2•- є  характерним при зростанні мембранного потен-
ціалу у мітохондріях, коли знижено споживання АТФ 
і швидкість дихання лімітується AДФ [11].

Ферментні комплекси дихального ланцюга мі-
тохондрій, які генерують О2•- (НАД•Н-залежна де-
гідрогеназа, НАД-залежна убіхінонредуктаза або 
сукцинат-ФАД), можуть активізуватися при функціо-
нальних навантаженнях, а саме м'язових скороченнях, 
трансмембранних процесах, тощо. На останньому 
етапі деградації аденілових нуклеотидів, окиснен-
ня на ділянці від гіпоксантину до сечової кислоти за 
участю ксантинооксидази (КО) призводить до утво-
рення О2•- [12]. Під впливом фізичних навантажень 
цей процес посилюється. Ще одним важливим дже-
релом продукції вільнорадикальних сполук є біогенні 
аміни – нейромедіатори. При стресових ситуаціях та 
порушенні цілісності клітинних мембран нейромедіа-
тори вивільняються і взаємодіють з О2 із утворенням 
О2•-, Н2О2 й хінонів/семіхінонів, які можуть окислю-
вати глутатіон та SH-групи білків. Утворення АФК 
також можливе за фізіологічних умов в реакціях: 
окислення ФАДН2 та ФМН∙Н2 (відновлені кофермен-
ти оксидаз L- і D-амінокислот) молекулярним киснем 
[2]; мікросомального окиснення при знешкодженні 
окремих ксенобіотиків за участю цитохрому Р-450 
[3]; за ходом метаболізму арахідонової кислоти [3];  
за ходом активацій гіпоксантин-ксантиноксидазної 
системи [12]; неферментативного частковому окис-
ненні оксигемоглобіну до метгемоглобіну  [1, 4]; біо-
синтезі і окисленні катехоламiнiв [1], коли утворення 
АФК (зокрема О2•-) відбувається при біосинтезі 
адреналіну (трансформація тираміну до октопаміну), 
і при окисленні адреналіну до адренохрому (перехід 
адреналіну до семіхінону, а семіхінону до хінону); 
при функціональній активності  спеціалізованих 
клітин, що фагоцитують (нейтрофілів, моноцитів, 
макрофагів) [1]. Гіперпродукція і «витік» АФК здатні 
викликати ланцюговий процес неферментативного 
вільнорадикального перекісного окиснення ліпідів, 
білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів [10], сукупність 
яких може мати вкрай негативні наслідки для 
організму. 

Робота виконувалася у відповідності з темою 
науково-дослідної роботи: «Фізична реабілітація в 
загальній структурі соціальної адаптації студентів 
з інвалідністю» (номер державної реєстрації 
0112U005593).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було визначення динаміку 

змін активності реакцій вільно радикального 
окиснення у студентів з наслідками ДЦП за ходом 
процесу навчання.

Методи дослідження. У обстеженні  взяли участь 
16 студентів зі спастичною діплегією, геміпаретичною 
та гіперкинетичною формами і 4 студента з атонічною 
формою, як наслідків ДЦП. Показники системи 
зовнішнього дихання визначали за допомогою 
спірометрії. Активність реакцій вільно радикального 
окиснення (ВРО) визначали за вмістом в плазмі крові 
і еритроцитах: сполук, що реагують з тіобарбітуровою 
кислотою (ТБК-позитивні продукти), визначали згід-
но з [8]; дієнових кон’югатів та кетонів [8]. Стан ан-
тирадикального захисту клітин визначали за: актив-
ністю супероксиддисмутази (СОД, КФ 1.15.1.11) [9];  
активністю каталази (КФ 1.11.1.6) [7].; за рівнем то-
коферолів (α-токоферол) оцінювали загальний вміст 
продуктів антирадикального захисту [6]. Порівняль-
ний аналіз, отриманих даних, проводився методами 
варіаційної статистики.

Результати дослідження. 
Встановлене, що у всіх групах студентів з наслід-

ками ДЦП частота дихання у порівнянні з показни-
ками практично здорових студентів була значно біль-
шою. Оцінюючи паттерн дихання, встановлено, що 
для студентів з наслідками ДЦП були характерними 
порушення ритму дихання, коли при наявності періо-
дичних глибоких вдихів на тлі поверхневого почасті-
шання дихання, спостерігалося скорочення часу вдиху 
і видиху. Визначали показники системи зовнішнього 
дихання (табл.1). 

У студентів з інвалідністю спостерігалося підви-
щення частоти дихання,  та як наслідок збільшення 
частоти дихальної екскурсії легень має місце гіпер-
вентиляція, при цьому спостерігалося підвищення 
хвилинного об’єму дихання (ХОД). У здорової люди-
ни величина ХОД прямо пропорційна інтенсивності 
окислювальних процесів, і незначне підвищення його 
серед студентів з наслідками ДЦП можливо обумов-
лено підвищеною активністю метаболізму, коли по-
стійно спазмовані м’язи потребують більш значної 
продукції сполук з енергетично багатим фосфорним 
зв’язком і відповідно спостерігається активізації тка-
нинного дихання та мітохондріального окиснення за 
рахунок більшого обороту циклу три карбонових кис-
лот, де обов’язковою умовою має бути підвищений 
рівень надходження кисню.

За результатом обстеження було встановлено, що у 
студентів з наслідками ДЦП є більш низькими за по-
казники практично здорових однолітків і знаходяться 
на нижній межі рекомендованих для наданої вікової 
групи референтних значень показники життєвої єм-
ності легень (ЖЄЛ) 3360±49 мл, проти 4280±52 у їх 
практично здорових однолітків (де вірогідність скла-
дала р≤0,05). Показники  проби Генча у них складали 
26,4 ±1,2 с, проба Штанге 39,2 ±1,4 с., що за норма-
тивами даних проб свідчило про незадовільний стан 
кисневого забезпечення та рівня тренованості. Надані 
показники були відповідно меншими на 52,5% та 64% 
за показники практично здорових однолітків.

За рахунок визначення в еритроцитах та плазмі 
крові вмісту початкових та кінцевих продуктів нада-
ної реакції – відповідно дієнових коньюгатів (ДК)  не-
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насичених жирних кислот, та малонового діальдегіду 
(МДА), а також показників системи антиоксидантного 
захисту – активності супероксиддисмутази (СОД), ка-
талази та вмісту α-токоферолу (α-ТФ) в еритроцитах  
у студентів з наслідками ДЦП було обстежено актив-
ність реакцій ВРО  (табл. 2). 

Було встановлене, що у студентів з наслідками 
ДЦП на початок навчання у порівнянні із здорови-
ми однолітками спостерігалися дещо підвищені по-
казники вмісту ДК і МДА, як в еритроцитах так і в 
плазмі крові. При цьому практично не відрізнялись 
показники активності ферментів антиоксидантного і 
антиперекісного захисту, а саме СОД і каталази. Наве-
дене свідчило щодо незначного підвищення у студен-
тів з наслідками ДЦП, на наданий строк, активності 
реакцій ВРО, але наведене скоріше не має суттєвих 
негативних наслідків для їхнього організму за раху-
нок достатньої активності реакцій антиоксидантного 
захисту. На користь останнього також свідчив достат-
ньо високий вміст інтрацеллюлярного антиоксиданту 
–  α-ТФ. 

Причому напри кінець навчання на першому семе-
стрі надані показники суттєво погіршувалися і зміни 
набували вірогідного характеру. На фоні суттєвого 
підвищення ДК і МДА, знижувалася активність прак-
тично всіх ланок системи антиоксидантного захис-
ту. Відомо, що за результатом посиленого утворення 
АФК і низького антиоксидантного статусу разом із 
недостатньою здатністю організму до регенерації 
тканин посилюється чутливість до окислювальних 
пошкоджень, має розвиток стан, який характеризу-
ється як окислювальний стрес (окислювальна моди-

фікація ліпідів, білків і ДНК). Надлишкова активація 
процесів ланцюгового перекісного окиснення ліпідів 
(ПОЛ) може призвести до накопичення у тканинах 
таких продуктів, як ліпоперекиси, радикали жирних 
кислот, кетонів, альдегідів, кетокислот, що, у свою 
чергу, може призвести до пошкодження і збільшення 
проникності клітинних мембран, окислювальної мо-
дифікації структурних білків, ферментів, біологічно 
активних речовин. В умовах окислювального стресу 
ферментативний захист є менш ефективним у порів-
нянні із протекторною дією низькомолекулярних ан-
тиоксидантів за рахунок швидкої інактивації консти-
тутивного пулу ферментів АОС вільними радикалами 
і значним часом, потрібним для їхнього синтезу. Але, 
низький рівень α-ТФ свідчив на користь того, що над-
мірна продукція  ініціаторів ВРО виснажувала пул і 
неферментних антиоксидантів (α-ТФ, аскорбінової 
кислоти, глутатіону), які, після того, як виконали роль 
пастки вільних радикалів, перетворюються на неак-
тивні форми.

 Дієвим превентивним, а також лікувально-
оздоровчим й корекційно-відновлювальним заходом, 
при наданих змінах є нормалізація метаболізму, опти-
мізація течії реакцій тканинного дихання, за рахунок 
застосування засобів і методів фізичної культури, 
активно-рухових (м'язових і дихальних, координацій-
них та розвивальних вправ), гігієнічних і гартуваль-
них заходів. У блоці оздоровчих проблем і профілак-
тики захворювань доцільно виділити саме систему 
фізкультурно-оздоровчої реабілітації як самостійний 
науковий, педагогічний, сервісно-технічний та соці-
альний напрямок. Рекомендовані додаткові фізичні 

Таблиця 1.
Показники системи зовнішнього дихання у студентів із наслідками ДЦП  

та їх практично здорових однолітків, (M ± m)

Показники Студенти з наслідками ДЦП Практично здорові студенти
ЧД, хв. 23,7±0,7* 17,3±0,6
ХОД, л/хв. 7,9±0,6* 7,4±1,4
ЖЕЛ, мл 3460,8±49,2* 4380,1±52,8
Проба Штанге, с 39,2 ±1,4 59,8 ±4,3
Проба Генча, с 26,4 ±1,2 35,9 ±1,1

Таблиця 2
Вміст продуктів реакцій ВРО і показники системи антиоксидантного захисту  

в плазмі і червоних клітинах крові у студентів з наслідками ДЦП

Показники Студенти з наслідками ДЦП Практично здорові 
студентиПочаток І семестру Кінець І семестру

Еритроцити
МДА,  мкмоль. мл-1 0,482±0,016* 0,512±0,016* 0,471±0,021
ДК, Е.мл-1 0,423±0,041 0,465±0,038* 0,387±0,037
Активність СОД, Е.л-1 0,108 ± 0,007 0,091 ± 0,005* 0,111 ± 0,007
Активність каталази, мкат.л-1 5,8 ± 0,4 5,1 ± 0,5* 6,1 ± 0,3
α-ТФ ммоль. мл- 2,87 ± 0,18 2,64 ± 0,19 2,86 ± 0,21

Плазма крові
МДА,  мкмоль. мл-1 7,9 ± 0,6 8,2 ± 0,6* 6,4 ± 0,4
ДК, Е.мл-1 2,8 ± 0,4 3,1 ± 0,4* 2,3 ± 0,3
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навантаження в аеробному режимі підвищували по-
казники максимального споживання кисню та толе-
рантність студентів з наслідками ДЦП до фізичних 
навантажень. При цьому зростали показники вну-
трішньоклітинної системи антиоксидантного захис-
ту, зменшувався вміст продуктів реакцій перекисного 
окиснення ліпідів. 

Висновки. 
Адаптації студентів із обмеженими можливостями 

під час інтеграції до освітнього простору, у студент-
ську групу і, водночас, в соціальну систему, є суттє-
вим випробуванням для його організму. У осіб з на-
слідками ДЦП спостерігається підвищена активність 
метаболізму, коли енергетичні потреби постійно спаз-
мованих м’язів призводить до активізації тканинного 
дихання та мітохондріального окиснення. Додаткові 
фізичні й психологічні навантаження навчального 
процесу підвищують інтенсивність роботи як викону-
ючих, так і регулюючих біологічних систем організ-
му. За наданих умов мають місце порушення інтраце-

люллярних енергопродукуючих механізмів, посилена 
продукція активних форм кисню, що призводить до 
ушкоджень мембранних утворень клітин та негативно 
позначається на загальному функціональному стані 
студентів з наслідками ДЦП. Данні патологічні зміни 
метаболізму у студентів з наслідками ДЦП обґрунто-
вують необхідність застосування диференційованих 
фізичних навантажень серед даних студентів, що ма-
ють виконуватися в  аеробному режимі тренування. 
Оптимальними формами фізичної реабілітації ае-
робного тренування є дозована ходьба, теренкур, лі-
кувальне плавання, де навантаження збільшується за 
рахунок об’єму, а не інтенсивності вправ. 

Подальші дослідження мають бути спрямовані на 
розробку та впровадження системи превентивних і 
оздоровчо-відновлювальних заходів спрямованих на 
подолання проявів порушень структури і функції ор-
ганізму студента з інвалідністю, їх психологічних об-
межень життєдіяльності як індивідууму та соціальної 
недостатності як особистості.
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Ресурсний підхід в здоров’язберігаючій системі  

підготовки майбутніх учителів
Микитюк С.О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розкрито механізми реалізації ре-
сурсного підходу в організації пе-
дагогічної освіти. Визначено шля-
хи забезпечення валеологічності 
педагогічної підготовки, а саме: 
критерії оцінки узгоджуваності со-
ціального замовлення і потреб 
особистісного професійного роз-
витку, способи втілення завдань 
концепції педагогічної освіти за 
ресурсним підходом. Конкретизо-
вано способи збереження і зміц-
нення здоров’я майбутніх учителів 
у процесі професійної підготовки. 
Зазначається, що ресурсний підхід 
об’єднує вимоги до компетентнос-
ті вчителя, забезпечує врахування 
вікових особливостей організму 
учня і періодів становлення осо-
бистості учня і вчителя. Ресурсний 
підхід дає змогу врахувати специ-
фіку праці та рівня знань, умінь і 
навичок кожного учня. Ресурсний 
підхід гармонізує актуальні аспек-
ти комплексу сучасних наукових 
підходів до виховання учнів та 
професійної підготовки майбутніх 
учителів.

Микитюк С.А. Ресурсный подход в 
здоровьесберегающей системе подго-
товки будущих учителей. Раскрыты ме-
ханизмы реализации ресурсного подхода 
в организации педагогического образова-
ния. Определены пути обеспечения вале-
ологичности педагогической подготовки, а 
именно: критерии оценки согласованности 
социального заказа и потребностей лич-
ностного профессионального развития, 
способы воплощения заданий концепции 
педагогического образования по ресурс-
ному подходу. Конкретизированы способы 
сохранения и укрепления здоровья бу-
дущих учителей в процессе профессио-
нальной подготовки. Отмечается, что ре-
сурсный подход объединяет требования 
к компетентности учителя, обеспечивает 
учет возрастных особенностей организма 
ученика и периодов становления лично-
сти ученика и учителя. Ресурсный под-
ход дает возможность учесть специфику 
труда и уровня знаний, умений и навыков 
каждого ученика. Ресурсный подход гар-
монизирует актуальные аспекты комплек-
са современных научных подходов к вос-
питанию учеников и профессиональной 
подготовки будущих учителей.

Mykytiuk S.A. Resource approach in 
providing health-saving process of 
future teachers training. The mechanisms 
of realization of resource approach are 
exposed in organization of pedagogical 
education. There were defined the ways 
of providing health-saving teacher training, 
namely: assessment criteria of  adjustment 
of social order and personal professional 
development needs, means of  implementing  
the tasks of pedagogical education concept 
according to the resource approach. The 
methods of maintainance and strengthening 
of health of future teachers are specified in 
the process of professional preparation. It 
is marked that resource approach unites 
requirement to the competence of teacher, 
provides the account of age-dependent 
features of organism of student and periods 
of becoming of personality of student and 
teacher. Resource approach is given by 
possibility to take into account the specific 
of labour and level of knowledge, abilities 
and skills of every student. Resource 
approach harmonizes the actual aspects 
of complex of the modern scientific going 
near education of students and professional 
preparation of future teachers.
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Вступ.1

Стрімкий розвиток міжнародних зв’язків, соціально-
культурних і економічних відносин, інтеграційні про-
цеси, що відбуваються в світі, прагнення України стати 
повноцінним членом європейської та світової спільно-
ти визначили зміну цільових орієнтирів професійної 
освіти. Ці модернізаційні перетворення стосуються і 
аспектів підготовки майбутніх педагогів, як активних 
особистостей, здатних продуктивно використовувати 
внутрішні і зовнішні ресурси та забезпечувати функ-
ціонування національної системи виховання у світлі 
освітніх реформ. Сучасна педагогічна практика потре-
бує вчителя, зорієнтованого на всебічний і гармоній-
ний розвиток кожного учня, здатного у процесі педа-
гогічної діяльності максимально реалізувати здібності 
і можливості дітей різного віку засобами особистісних 
ресурсів, до яких належить цінність здоров’я.

Аналіз державних документів – Національної док-
трини розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 
р.), Наказу Міністра охорони здоров’я України “Про 
поліпшення діяльності органів і закладів охорони 
здоров’я з питань формування здорового способу 
життя, гігієнічного виховання населення” (1999  р.), 
Наказу Президента України “Про невідкладні додат-
кові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві 
та утвердженні здорового способу життя” (2002 р.) 
підтверджує значущість обраної проблеми. 

Зусилля сучасної педагогічної науки спрямовані на 
розробку теоретичних і практичних засад фізичного 
виховання і валеологічної освіти молоді, оптимальне 
© Микитюк С.О., 2012 
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визначення мети, удосконалення змісту, форм і методів 
фізкультурно-оздоровчої роботи. Так, окремі аспекти 
організації фізичного виховання і валеологічної освіти 
в контексті питань соціально-педагогічної діяльнос-
ті, історії професійної педагогічної освіти розглядали 
Я. Бельський, С. Єрмаков, П. Єфіменко, Т. Кравчук, 
М. Носко, Т. Пантюк, Г. Приходько, Є. Приступа, О. Пів-
ень, Т. Ротерс, Т. Цюпак, Г. Шепеленко та ін. [5-10]. 
Практичні та методичні чинники підготовки вчителів 
до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загально-
освітніх шкіл – Н. Башавець, Л. Іванова, А. Полулях, І. 
Рядинська, Л. Сущенко, Б. Шиян, В. Яловик та інші. 

У дисертаційних роботах І. Андрухіва, М. Баянов-
ської, О. Винничука, Ю. Жданович, М. Пантюка розкри-
то окремі питання організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи з молоддю, зокрема становлення й розвиток 
молодіжних товариств та об’єднань в окремих регіонах 
України. Однак, вивчення праць указаних авторів, досвід 
викладацької роботи автора засвідчив, що незважаючи 
на широку розробленість обраної проблеми, питання 
реалізації ресурсного підходу в організації педагогічної 
освіти, забезпечення валеологічності педагогічної підго-
товки до цього часу не вирішені повною мірою.

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення механізмів реалізації 

ресурсного підходу в організації педагогічної освіти, 
конкретизації шляхів забезпечення умов для збере-
ження здоров’я в системі педагогічної підготовки.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Результати дослідження.
Декларацією “Про загальні принципи державної 

молодіжної політики в Україні” головним напрямом 
визначено охорону здоров’я молоді, формування в неї 
глибокої потреби в духовному і фізичному розвитку, 
проведенні заходів, що забезпечували б збереження 
здорового генофонду народу України. У цьому вба-
чаємо визнання на рівні держави цінності здоров’я 
як ресурсу професійного зростання кожної людини і 
соціально-економічної стабільності держави загалом.

Варто наголосити на тому, що стан здоров'я сучас-
ної людини залежить не тільки від зовнішніх ресурсів, 
але й від власного ставлення до нього. Тому необхідне 
усвідомлення людиною формули життя: “Турбота про 
здоров'я – обов'язок кожного”. Погоджуємося з висно-
вком Г. Приходько [2] про те, що саме у студентські 
роки відбувається сприйняття певних норм та зразків 
поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, 
усвідомлення потреб та мотивів, визначення цінніс-
них орієнтацій, інтересів та уявлень людини. Процес 
формування особистості професіонала в період на-
вчання у вищих навчальних закладах обумовлюєть-
ся, з одного боку, синтезом здібностей, активності та 
спрямованості особистості, з іншого, – вимогами ді-
яльності, що детерміновані особливостями її змісту, 
засобами та умовами організації 

Професіоналізація підготовки майбутніх педагогів 
у контексті ресурсного підходу вимагає швидкого і 
якісного перетворення знань в особистісно-професійне 
надбання майбутнього спеціаліста, передбачає його 
креативно-рефлексивне ставлення до своїх можливос-
тей і можливостей вихованців, сприяє неперервному 
професійному опануванню й удосконаленню умінь 
та навичок, виробленню компетентностей професії. 
Особистість, послідовно пізнаючи основи професій-
них навчальних дисциплін, вивчає свої власні ресур-
си, самореалізується і професійно зростає у процесі 
тривалої підготовки, набуває досвіду враховувати ві-
кові, психологічні, інтелектуальні особливості учнів у 
майбутній професійній діяльності. На наш погляд, усі 
означені вище завдання об’єднує ресурсний підхід до 
підготовки майбутнього вчителя. Цей підхід базуєть-
ся на ідеях-концептах: гуманізації процесу навчання; 
гармонізації фізичних, моральних та інтелектуальних 
якостей особистості кожного учасника педагогічного 
процесу; здоров’збереження; інтеграції універсаль-
них, спеціальних професійних і загальнопедагогічних 
знань, умінь та навичок; єдності теорії та практики у 
підготовці майбутнього вчителя.

Дослідження засвідчило, що ресурсний підхід у 
педагогіці розробляють українські і російські науков-
ці Т. Давиденко, В. Лозова, Т.Цецоріна, Т. Шамова, 
І. Якиманська та ін. Його визначають як сукупність 
умов і засобів, необхідних для реалізації потенційних 
можливостей людини. У контексті нашого досліджен-
ня важливим є те, що ресурсний підхід допомагає 
доцільно узгодити можливості й інтереси суб’єктів 
навчально-виховного процесу. Він узгоджує зовнішні 
(засоби й умови навколишнього середовища) і вну-
трішні індивідуалізовані ресурси особистості на заса-
дах реалізації універсальних ідей людиноцентричнос-
ті, особистісної зорієнтованості професійної освіти, 

забезпечення індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку суб’єкта, позитивного зворотнього зв’язку 
(як у процесі професійної підготовки у вищому на-
вчальному закладі, так і в процесі професійної ді-
яльності вчителя в загальноосвітньому навчальному 
закладі). І навчання у школі, й підготовка у вищому 
навчальному закладі мають бути особистісно і соці-
ально відповідними, психологічно комфортними, без 
перенавантаження, не шкодити здоров’ю, забезпечу-
вати оптимальну динаміку працездатності, добре са-
мопочуття суб’єктів навчально-виховного процесу.

Для підвищення рівня здоров’я нового покоління 
необхідно створити валеонасичений простір, у якому 
всі інститути були б об’єднані єдиною ідеєю, спільни-
ми зусиллями виконати замовлення держави щодо фор-
мування й виховання здорового покоління. Ресурсний 
підхід у цьому об’єднанні, за рекомендаціями А. Алек-
сюка, А. Деркача, М. Кричфалушого, Б. Курдюкова та 
ін., вимагає чіткої програми розвитку конкретних умінь 
як майбутнього фахівця, так і його майбутніх учнів. Це 
передбачає структурування змісту навчальних дисци-
плін, що дозволяє студентам опановувати зміст про-
фесійної підготовки в різних темпах і на різних рівнях 
складності, а також – готує майбутніх фахівців до ре-
алізації диференційованого підходу в професійній ді-
яльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

Проблему формування ціннісної орієнтації на 
здоров'я, валеологічність професійної підготовки має 
розв’язувати система фізичного виховання молоді в 
освітній мережі на усіх рівнях. Однак, сьогодні спосте-
рігається неузгодженість у діяльності окремих підроз-
ділів цієї системи. Наприклад, у вищих навчальних за-
кладах нашої країни для занять з фізичного виховання 
здійснюється розподіл студентів з урахуванням спор-
тивних інтересів, їх стану здоров’я, фізичної та рухової 
(технічної) підготовленості, спортивної кваліфікації у 
навчальні секції: фізичного виховання, фізичної реабі-
літації (спеціальна медична група, ЛФК, звільнені від 
практичних занять) та спортивного виховання. При-
чому, в останні роки відзначається стійка тенденція до 
росту числа студентів, віднесених до секції фізичної 
реабілітації. У результаті такі студенти мають низький 
рівень фізкультурної освіти та не володіють методика-
ми збільшення ремісійного періоду за допомогою ви-
користання засобів фізичної культури. Відсутність у 
багатьох студентів груп лікувальної фізичної культури 
належного інтересу до фізичних вправ і фізкультурно-
масової роботи нерідко виявляється в пасивності на 
заняттях з фізичного виховання, невмінні виконувати 
елементарні вправи, відсутності віри у свої можливос-
ті, прагненні уникнути фізичних навантажень, а іноді 
й у стійкому переконанні в протипоказанні для них за-
нять фізичною культурою, участі у відповідних масо-
вих заходах. У такій ситуації навіть елементарні ресур-
си людини поступово набувають регресії.

Про низький рівень фізичної культури особистос-
ті студентів груп ЛФК свідчать результати опитування 
студентів факультетів гуманітарного спрямування ви-
щих педагогічних навчальних закладів міста Харко-
ва про вибір форм занять фізичним вихованням: 54% 
опитаних обрали обов'язкові навчальні заняття, 28% 
– факультативні, 14% – самостійні та 4% – інші фор-
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ми занять. Причому, в обов'язкових заняттях наших 
студентів переважно приваблюють такі ресурси: висо-
кий професіоналізм викладачів (36%), залікові вимоги 
(30%) і гарна спортивна база (16%). Зацікавленість у 
факультативних заняттях виявляється в наявності хо-
рошої спортивної бази (40%), можливості займатися 
системою фізичних вправ чи видом спорту на вибір 
(20%), залікових вимогах (18%). До самостійних за-
нять спонукають такі чинники: наявність поблизу місця 
проживання спортивної бази для занять (32%), високий 
матеріальний добробут (18%), професійний добір, що 
включає показники здоров'я і фізичної підготовленос-
ті (12%), можливість займатися в зручний вільний час 
(10%), можливість самому вибирати системи фізичних  
вправ чи види спорту для занять (8%). 

Результати, наведені у цьому дослідженні, свідчать 
про низький рівень самоорганізації студентів, відсут-
ність свідомого відношення до свого здоров'я і слаб-
ку теоретичну інформованість у сфері валеологічної 
освіти. Для подолання такої ситуації необхідно осо-
бливу увагу приділяти систематичному формуванню 
мотивацій до занять фізичними вправами, залученню 
до фізичного самовиховання, широкій пропаганді ма-
сових занять фізкультурою. 

Студентський вік, з точки зору дослідників Р. Ста-
сюк, І. Востоцької, І. Осипової [3], є одним з най-
більш значущих  періодів розвитку особистості, під 
час якого триває процес індивідуалізації, що завершу-
ється особистісним самовизначенням. Саме у той час, 
коли реальна дійсність ставить молоду людину перед 
необхідністю вибору подальшого життєвого шляху, 
актуальною стає проблема смислу життя, сенсожит-
тєвої спрямованості, формування громадянської сві-
домості, громадської активності, потреби само реа-
лізовувати особистісні потенції. Відомо, що життєва 
спрямованість студентів має двохфакторну структуру 
[4]. Одна група спрямованостей, в яку увійшли спря-
мування до особистісного зростання, особистісних 
прихильностей і слугування суспільству, була від-
несена до внутрішньої спрямованості, пов’язаною 
з задоволенням основних психологічних потреб. У 
цьому плані цінним для особистості є мотиви участі 
у фізкультурно-масових заходах для задоволення по-
треби спілкування з особами, які мають спільні упо-
добання, інтереси, прагнення самореалізації. В групу 
зовнішньої спрямованості увійшли спрямування до 
матеріального успіху, фізичної привабливості і слави. 
Виявлено, що чим сильніше особистість зорієнтована 
на внутрішні спрямування на противагу зовнішнім, 
тим краще в неї показники психічного здоров’я, і, на-
впаки, чим вище вона оцінює значущість зовнішніх 
спрямувань у порівнянні з внутрішніми, тим нижче її 
психологічне благополуччя [4]. 

На сьогоднішній день в Україні прийнято багато 
державних програм, спрямованих на пропаганду здоро-
вого способу життя; створено мережу центрів здоров’я, 
відкрито безліч різноманітних спортивних клубів, але 
значних позитивних зрушень у покращенні фізичного, 
духовного, психічного, соціального здоров’я молоді не 
відбувається. Завдання навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі полягають у тому, щоб за-
довольнити фізкультурно-спортивні інтереси тих, хто 

навчається, забезпечити наявність та функціональність 
спортивних споруд і інвентарю, підготовку фізкультур-
них організаторів і спортивних суддів. Однак, як під-
твердило проведене дослідження, на сучасному етапі 
в цілях фізкультурно-масової роботи відсутні такі цілі, 
які сутнісно спрямовували виховання молоді в націо-
нальному дусі. Наприклад, сьогодні потребують під-
тримки та розвитку народні рухливі народні ігри, до-
свід козацького тіловиховання. 

Так само важливим є розв’язання проблем фінан-
сування – ресурсу, врахування якого є обов’язковим 
під час підготовки, організації та проведення 
фізкультурно-масової роботи зі студентською молод-
дю. У цьому аспекті слушно, на наш погляд, звернути-
ся до відродження союзів та ліг фізкультурно-масових 
об’єднань, членство в яких передбачало певні грошові 
внески. Зазначимо, що валеологічна освіта передба-
чає опору на громадський актив, єдність ідейну, полі-
тичну, органічність форм і методів виховних впливів. 
Цінним надбанням вітчизняної системи фізичного 
виховання молоді уважаємо досвід практичної реа-
лізації виробничо-територіального принципу, коли 
об’єднували студентів одного профільного спряму-
вання для культурної організації побуту і праці. 

Серед шляхів забезпечення здоров’я в системі пе-
дагогічної підготовки справедливо виділити такі пріо-
ритети. Наукову основу змісту валеологічної освіти в 
системі професійної підготовки, використання ресур-
сів сучасних новацій антропологічних досліджень для 
цілісного і науково виваженого розуміння молодою 
людиною цінності здорового способу життя, широкої 
пропаганди цієї цінності у засобах масової інформа-
ції, інформуванні студентства про можливості участі 
у фізкультурних і спортивних дійствах. 

Упровадження розвиваючого навчання і 
індивідуально-орієнтованого виховання, визнання ін-
дивідуального підходу в організації масових змагань і 
фізкультурних дійств. Зазначимо, що виховна робота 
науково-педагогічних колективів кафедр університе-
тів структурно об’єднана у систему цілеспрямованих, 
постійно діючих або періодичних заходів. Під час 
аудиторних занять вона спрямована на формування 
професійних якостей і професійної культури, вихо-
вання позитивних якостей і рис характеру, загальної і 
валеологічної культури, національної самосвідомості. 
За межами аудиторних занять вона включає індивіду-
альні виховні заходи зі студентами, виховну роботу у 
секціях і гуртках, роботу зі студентським активом ака-
демічної групи, курсу, участь у громадських і культур-
них заходах групи, курсу, факультету, виховну роботу 
кураторів академічних груп.

Важливим ресурсом володіють заходи з гуманіза-
ції виховного процесу, спрямованого на ствердження 
людської гідності кожного студента, розкриття його 
потенціалу фізичних і валеологічних можливостей, 
задоволення індивідуальних потреб кожного студен-
та в заняттях певним видом спорту; демократизму, 
співробітництва, активної участі студентів і студент-
ських організацій в організації, плануванні і контролі 
фізкультурно-масової роботи. Відповідно до ресурс-
ного підходу цільові програми виховання мають бути 
узгоджені з науково обґрунтованою моделлю спеціаліс-
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та, організацією професійно-духовного зростання май-
бутніх фахівців як процесу їх самотворчості і самови-
ховання, поетапним формуванням системи цінностей, 
встановлення ієрархії цінностей у світогляді кожного 
студента, коли фізкультурна активність, спортивні до-
сягнення слугують ознакою високого рівня громадян-
ської свідомості, професійної компетентності. 

Формування в молодої людини комплексу необхід-
них знань та мотиваційних потреб щодо належної орга-
нізації свого життєвого простору і підтримання здоро-
вого способу життя, аби забезпечити перехід від знань 
про здоров'я до вміння використовувати ці знання собі 
на користь передбачає, на думку С. Балбенка [1], за-
безпечення наступності, послідовності, оперативності 
педагогічного впливу, зворотного зв’язку (врахування 
особливостей студентів, рівня їхньої підготовленос-
ті до здійснення професійних і соціальних функцій, 
оцінки педагогічного впливу з боку інструкторів, тре-
нерів, педагогів-фізкультурників); органічний зв’язок 
виховного процесу з навчальною, організаторською, 
науково-дослідною роботою університету.

Для піднесення соціальних функцій спорту серед мо-
лоді необхідно покращити матеріально-спортивну базу 
вищих навчальних закладів України, оптимізувати ро-
боту спортивних клубів, центрів розвитку студентського 
спорту; збільшити обсяг тижневої рухової активності 
студентів, сприяти профілізації фізичного виховання і 
валеологічної освіти шляхом використання улюблених 
для студентів видів рухової активності; активніше вико-
ристовувати засоби спорту для виховання і світоглядно-

го формування молодої особи, для пропаганди і прище-
плення навичок здорового способу життя.

Актуальною потребою, яка вимагає якісної підго-
товки майбутнього вчителя, є обов’язкове врахування: 
стану здоров’я, вікових особливостей, тобто основних 
ліній розвитку (фізіологічного, фізичного, соціально-
морального, пізнавального, креативного) дитини, 
відповідний добір навчального матеріалу на осно-
ві професійних ресурсів конкретного вчителя. Для 
умілого використання власних ресурсів та реалізації 
навчально-виховних завдань студенти – майбутні вчи-
телі мають оволодіти адаптативною моделлю навчан-
ня, яка передбачає роботу з різнорівневим складом 
учнів при використанні різних засобів і методів. Це 
дозволяє здійснювати розвиток дітей у відповідності 
з їхніми можливостями, обирати відповідну систему 
оцінювання, що враховує зміни, які відбуваються в 
суб’єктивному досвіді індивіда.

Висновки.
Ресурсний підхід, на наш погляд, об’єднує вимоги 

до компетентності вчителя, адже дає змогу врахувати 
специфіку його праці та рівня знань, умінь і навичок 
кожного учня, забезпечує врахування вікових особли-
востей організму учня і періодів становлення особис-
тості як учня так і вчителя. Ресурсний підхід має осо-
бистісноцентричну, гуманістичну, індивідуалізовану, 
здоров’язберігальну та ресурснореалізуючу педаго-
гічну сутність, гармонізує актуальні аспекти комплек-
су сучасних наукових підходів до виховання учнів та 
професійної підготовки майбутніх учителів.
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Сравнительная оценка эффективности игрового метода при 

совершенствовании техники борьбы за захват юных дзюдоистов
Мусаханов А.К., Мусаханов З.А.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная  школа» Ивнянского района, Россия

Аннотации:
Рассмотрены вопросы эффектив-
ности освоения техники борьбы за 
захват у юных дзюдоистов при ис-
пользовании методов строго ре-
гламентированного упражнения и 
игровых методов. В исследовании 
принимали участие 28 дзюдоистов в 
возрасте 8-10 лет. В течение двух не-
дель в одной группе юношей проводи-
лись игры на выхватывание ленточек, 
прищепок и повязок, закрепленных на 
кимоно противника, а в другой – про-
водилась наработка взятия основных 
захватов и учебные встречи по за-
данию на взятие захвата. Сравнение 
тренировочных программ, содержа-
щих игровые методы и методы строго 
регламентированного упражнения, 
определило специфичность их воз-
действия на развитие различных по-
казателей техники борьбы за захват. 
Рекомендуется в тренировке на тех-
нику борьбы за захват комбинирован-
ное использование методов строго 
регламентированного упражнения и 
игровых методов.

Мусаханов А.К., Мусаханов З.А. 
Порівняльна оцінка ефективності 
ігрового методу при вдосконален-
ні техніки боротьби за захоплення 
юних дзюдоїстів. Розглянуто питання 
ефективності освоєння техніки бороть-
би за захоплення у юних дзюдоїстів 
при використанні методів строго регла-
ментованої вправи і ігрових методів. У 
дослідженні брали участь 28 дзюдоїс-
тів у віці 8-10 років. Протягом двох тиж-
нів в одній групі хлопців проводилися 
гри на вихвачення стрічок, прищіпок і 
пов'язок, закріплених на кімоно проти-
вника, а в іншій – проводилося напра-
цювання узяття основних захоплень і 
учбові зустрічі за завданням на узяття 
захоплення. Порівняння тренувальних 
програм, що містять ігрові методи і ме-
тоди строго регламентованої вправи, 
визначило специфічність їх дії на роз-
виток різних показників техніки бороть-
би за захоплення. Рекомендується в 
тренуванні на техніку боротьби за захо-
плення комбіноване використання ме-
тодів строго регламентованої вправи і 
ігрових методів.

Musakhanov A.K., Musakhanov Z.A. 
Comparative estimation of efficiency of 
playing method at perfection of technique 
of fight for the capture of young judoists. 
The questions of efficiency of mastering 
of technique of fight are considered for a 
capture for young judoists. Directions are 
selected the use of methods of the strictly 
regulated exercise and playing methods. In 
research 28 judoists took part in age 8-10 
years. Duration of experiment  two weeks. 
In one group of youths conducted game 
on snatching out of ribbons (clothes-pins 
and bandages), fastened on the kimono 
of opponent. In the second group work of 
taking of basic captures and educational 
meetings was conducted on a task on 
taking of capture. The training program 
contained playing methods and methods of 
the strictly regulated exercise. Comparison 
of the trainings programs defined specificity 
of their affecting development of different 
indexes of technique of fight for a capture. 
Recommended in training on the technique 
of fight for a capture the combined use of 
methods of the strictly regulated exercise 
and playing methods.
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Введение.1

В спортивной борьбе завоевания захватов или 
освобождения от захватов противника – на практике 
называются борьбой за захват. Современная соревно-
вательная схватка дзюдоистов на 80% времени пред-
ставляет собой борьбу соперников за захват для эф-
фективного проведения приема. Только через захват 
борцы могут приложить усилие в нужном направле-
нии в необходимый момент для проведения приема 
или технического действия [9].

При равенстве физической и технической подго-
товленности у дзюдоистов высокого класса борьба за 
захваты является самым важным элементом тактиче-
ской деятельности, преимущество в которой и прино-
сит на сегодняшний день самые высокие спортивные 
достижения [1].

В захватах заложена основа техники дзюдо. Имен-
но с правильно проведенного захвата и начинается 
истинное дзюдо. Для того чтобы осуществить при-
ем, надо сначала сделать захват. Одна из главных 
технико-тактических задач — применение захватов. 
Захват надо разучивать в нескольких вариантах. Если 
соперник опытный, он не позволит нападающему 
взять удобный захват, и в таком случае прием не по-
лучится.

В настоящее время недостаточно освещенным 
остается вопрос о методах развития навыка борьбы 
за захват у юных дзюдоистов. Какова эффективность 

© Мусаханов А.К., Мусаханов З.А., 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97362

игрового и регламентированного методов? Какое 
влияние оказывают данные методы на формирование 
техники и стиля борьбы? Как переносится процесс 
обучения детьми? Насколько целесообразным являет-
ся применение подобных методов у детей различного 
возраста? Данные вопросы определяют актуальность 
наших исследований.

Подвижные игры, занимая важнейшее место в раз-
витии детей, в по следнее время стали широко исполь-
зоваться как эффективное средство в тренировочном 
процессе в различных видах спорта. Это связано с 
большими возможностями игрового метода обучения 
в спортивной тре нировке, в которой подвижные игры 
играют большую роль, а также это связано с ранней 
специализацией в различных видах спорта [4].

Еще в древности игра использовалась как средство 
обучения.  В рамках игры ребенок с увлечением вы-
полняет то, что вне ее кажется ему трудным и неинте-
ресным. По сравнению с другими формами обучения 
и воспитания преимущество игры заключается в том, 
что она достигает своей цели незаметно для обучае-
мого, то есть не требует никакого насилия над лично-
стью ребенка. В основе любой игры лежит инстинкт 
подражания, данный человеку природой. При этом 
игровые методы позволяют решать не только задачи 
тренировки, но также обучения и воспитания волевых 
качеств [6].

Однако, игра, как дидактическое средство, как 
«путь детей к познанию мира, в котором они живут и 
который призваны изменять», используется в школе, 
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особенно в подростковых и старших классах крайне 
редко. Чаще всего игра применяется для обучения до-
школьников [10].

Исследования, проведенные по изучению воздей-
ствия игрового метода обучения и игровых средств 
по формированию двигательных навыков и разви-
тию физических качеств в различных видах спор-
та (К.В.Балдаев, Е.М.Геллер, М.А.Иванов, С.Коровин, 
В.П.Ратников, К.Рубаш, М.Толмачев и др.) показыва-
ют, что навыки, добытые в игре, особенно прочны и 
долговечны. Игра легко и естественно мобилизует 
скрытые физические и интеллектуальные ресурсы че-
ловека. В игре не под давлением, а по желанию самих 
учащихся происходит многократное повторение учеб-
ного материала в различных его сочетаниях [7].

Среди основных средств технической подготовки 
юных борцов значительное место занимают подвиж-
ные игры. Они позволяют, по мнению Я.К.Коблева 
и К.Д.Чермита [5], разнообразить, обновлять двига-
тельные действия. В обучении технике, как известно, 
должна быть выдержана мера оптимального и до-
ступного. Подвижные игры предусматривают наибо-
лее адекватное возрастному развитию средство воз-
действия.

Потребность применения специализированных 
подвижных игр вызвана тем, что, как правило, трене-
ры владеют методикой обучения приемам, а элемен-
тарным техническим и тактическим действиям, т.е. 
различным подготовкам, обманным действиям, не 
могут обучать, используя строго регламентированный 
метод [2].

Однако в схватках все внимание детей направлено 
на выполнение приемов, а элементарные тактические 
действия не отрабатываются.

Решение здесь простое – разрабатывать правила 
ведения схватки, в которой победа присуждалась бы 
за лучшее выполнение элементарных действий. Такие 
схватки в игровой форме и представляют собой спе-
циализированные подвижные игры [8].

Специализированные игровые комплексы создают 
у юных борцов представления об основах единобор-
ства, знакомят с действиями, несущими преимуще-
ство одного соперника над другим. Юные дзюдоисты 
в играх апробируют технический арсенал. Примене-
ние координационных игр, в которые входят, к при-
меру, игры в касание, игры с атакующими захватами, 
игры на срыв захватов, игры на теснение целенаправ-
ленно формируют элементарные навыки и элементы 
техники. Они помогают сформировать целый блок ба-
зовой техники, состоящий из передвижений, захватов 
и стоек [3]. 

Однако неизвестно как проявятся в соревнова-
тельной борьбе навыки, сформированные с помощью 
игровых методов, насколько прочно усваиваются уче-
никами технические элементы.

Ряд специалистов по борьбе высказывают мне-
ние, что желание ускоренного овладения технико-
тактическими навыками путем одновременного изуче-
ния атаки и защиты, изучения незнакомого приема в 
условиях динамических помех, введения игровых ком-

плексов и действий в эпизодах поединка [11,12], может 
привести к обратным эффектам: привитию неуверен-
ности при проведении атакующего действия, форми-
рованию неправильных стержневых структур прие-
мов, формированию оборонительного стиля борьбы 
и, в конечном итоге, к потере зрелищности борьбы.

С целью  определения более эффективной методи-
ки обучения технике борьбы на захватах у юношей, 
нами были разработаны две тренировочные програм-
мы, включающие наработку взятия основных захва-
тов и выполнение игровых заданий.

 Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – сравнить эффективность обу-

чения юных дзюдоистов технике борьбы за захват при 
использовании тренировочных программ, содержа-
щих игровые методы и методы строго регламентиро-
ванного упражнения.

Методы и организация исследования.
В исследовании принимали участие 28 дзюдои-

стов в возрасте 8-10 лет, которые, в произвольном по-
рядке, были разделены на 2 однородные группы по 14 
человек.

Исследования проводились на базе МБОУ «Вер-
хопенская СОШ имени М.Р. Абросимова» На протя-
жении двух недель дети обучались основам техники 
борьбы за захват по  методике включающей элементы 
игры и методике, основанной на классическом разу-
чивании действий в захватах. 

В группе №1 освоение техники взятия захватов 
проводилось игровым методом. Применялись такие 
задания как: 

«запятнать» плечи или спину соперника,• 
забрать у партнера ленточку, привязанную на поясе • 
(спереди, сзади),
снять ленточки с рукава противника (закреплены по • 
всей длине руки),
снять с кимоно соперника прищепки (закреплены в • 
местах основных захватов).

В группе №2 использовался метод строго регла-
ментированного упражнения. Обучающиеся выполня-
ли наработку взятия  основных захватов из различных 
положений (высокая и низкая стойка; правосторон-
няя, левосторонняя и фронтальная стойки). А также 
применялся соревновательный метод:  учебные схват-
ки по заданию (кто быстрее возьмет определенный 
захват).

Через две недели тренировок между детьми из 
обеих групп были проведены контрольные встречи 
по борьбе за взятие захвата (время схватки = 2мин.). 
Каждый испытуемый провел по 5 встреч с противни-
ком из другой группы. Соперники назначались прове-
дением жеребьевки. Схватки проводились без выпол-
нения бросков, победитель оценивался по количеству 
выигранных захватов. Для последующего анализа ре-
зультатов проводилась видеосъемка. 

На основе полученных видеоматериалов оцени-
валось общее количество выигранных и пропущен-
ных захватов, дополнительно были рассчитаны: ак-
тивность и эффективность нападения и защиты. Для 
оценки эмоциональной составляющей тренировки 
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проводился сбор мнений испытуемых с помощью 
опроса и анкетирования.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с использованием стандартных ком-
пьютерных программ.

Результаты исследования.
После двухнедельной тренировки в технике захва-

тов у юных дзюдоистов из обеих групп были выяв-
лены различные показатели результативности борьбы 
за захват. Основные отличия были отмечены в мане-
ре ведения поединка. При сравнительно одинаковой 
активности нападения испытуемые из группы, в тре-
нировке которых использовались игровые элементы, 
больше передвигались, маневрировали, эффективно 
уходили от захватов соперника. Спортсмены из дру-
гой группы были менее подвижны, чаще пропускали 
захваты соперника, однако у них лучше получалось 
выигрывать захват и контролировать соперника.

В результате анализа полученных данных уста-
новлены достоверные различия в эффективности 
атаки и защиты у дзюдоистов из разных выборок. В 
первой группе средний показатель эффективности за-
щиты был 54,6 %, а у  спортсменов второй выборки 
эффективность защиты в среднем составила     45,8 
%. Такие показатели указывают на эффективность 
игровых методов в освоении защитных действий тех-
ники захватов. Возможно, что данные задания, а в 
частности снятие ленточек и прищепок с кимоно со-
перника, создают  ориентиры,  благодаря наглядности 
которых, у детей создаются определенные установки 
к защите обозначенных участков тела. Таким образом, 
у занимающихся проявляется большая концентрация 
внимания в позиционной и  оборонительной борьбе, 
развиваются  навыки маневрирования.

Эффективность нападения была выше у группы № 
2, тренирующейся с использованием методов регла-
ментированного упражнения.  Она составила 72,2 % 
по сравнению с 65,2 % у группы № 1, тренирующейся 
с использованием элементов игры. При сравнительно 
равной активности в нападении обеих групп, в пер-
вой группе было реализовано меньшее количество 
попыток взятия захвата, чем во второй группе. Это 
демонстрирует эффективность тренировки по мето-

дам регламентированного упражнения относительно 
выработки навыка взятия захвата. В применяемом ме-
тоде ставится задача по опережению соперника в за-
хвате, при этом целью дзюдоиста является один стро-
го определенный захват, что способствует выработке 
привычки к целенаправленным атакующим действи-
ям. За счет подобной установки происходит увеличе-
ние процента реализации попыток  (табл.1).

Менее явно выражены различия в количестве 
успешно проведенных защит и выигранных и пропу-
щенных захватов.  Средний показатель удавшихся за-
щит в первой группе составляет 5,6 раз за схватку, а во 
второй группе – 4,8 раз. Ученики из первой группы в 
среднем выигрывали 7,2 захвата за встречу, а проигры-
вали 4,7 захватов. Во второй группе выигрывали 7,9 за-
хватов, проигрывали – 5,7 захватов. Такие показатели 
подтверждают эффективность тренировки с использо-
ванием игровых элементов в построении защиты, и эф-
фективность тренировки методами регламентирован-
ного упражнения в обучении атакующим захватам.

Показатели активности нападения и защиты, и ко-
личества попыток нападения оказались статистически 
не значимыми (табл.2). 

По результатам анализа данных опроса и анкети-
рования можно заключить, что детям из первой груп-
пы заниматься было интересней, позже наступало 
ощущение усталости, повышалась мотивированность 
к занятиям. 

Испытуемые из второй группы менее охотно вы-
полняли тренировочные задания, быстрее теряли ин-
терес к тренировке, демонстрировали низкий эмоцио-
нальный фон занятия.

Выводы.
Сравнение тренировочных программ, содержащих 

игровые методы и методы строго регламентирован-
ного упражнения, определило специфичность воз-
действия на развитие различных показателей техники 
борьбы за захват.

Тренировочные программы с использованием 
игровых методов оказались более эффективными в 
освоении  защиты от взятия захвата. Занятия, прово-
димые с использованием таких методов,  способству-
ют концентрации внимания  на атакующих захватах 

Таблица 1.
Среднеарифметические показатели эффективности борьбы в захвате

кол-во успешно 
проведенных 

защит
выигранные  

захваты
проигранные  

захваты
Эффективность 
нападения (Эн)

Эффективность 
защиты (Эз)

группа № 1 5,6 7,2 4,7 65,2 54,6
группа № 2 4,8 7,9 5,7 72,2 45,8

Таблица 2
Среднеарифметические показатели действий в нападении и защите

группа
кол-во 

 попыток 
 в нападении

кол-во 
попыток в нападении

соперника
Активность

нападения (Ан)
Активность

защиты
(Аз)

№ 1 11,1 10,3 5,6 5,1
№ 2 11,0 10,4 5,5 5,2
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противника, учат детей не отдавать соперникам их 
коронные захваты, вырабатывают чувствительность и 
навыки позиционной борьбы. Тем не менее, при по-
строении тренировочного процесса нужно помнить 
что, использование борцами элементов игр за захват 
на этапе начальной подготовки отрицательно сказыва-
ется на формировании атакующего стиля борьбы. 

Основным недостатком используемых в исследо-
вании игр в захватах, является то, что срывая ленты 
и повязки с дзюдоги противника, юные дзюдоисты не 
приучаются к контролю соперника в захвате, а только 
обозначают взятие. В определенных условиях данная 
тактическая манера ведения поединка может быть на-
казуема.

Тренировки с использованием методов регламен-
тированного упражнения показали эффективность в 
освоении атакующих захватов. Данные методы целе-

сообразно использовать в целях повышения результа-
тивности нападения. Однако следует учитывать, что 
такие методы для юных дзюдоистов являются скуч-
ными, снижают интерес к тренировкам,  придают 
занятиям низкий эмоциональный фон, ухудшают мо-
тивацию. Поэтому, монотонные задания необходимо 
чередовать с эмоционально насыщенными, использо-
вать в тренировке игровые элементы, задания на лов-
кость и координацию, подвижные игры и прочие. 

Таким образом, в тренировке на технику борьбы за 
захват у детей, целесообразным представляется ком-
бинированное использование методов строго регла-
ментированного упражнения и игровых методов.

В перспективе дальнейших исследований интерес-
ным является поиск эффективных методик трениров-
ки юных дзюдоистов, направленных на развитие на-
выка выведения из равновесия и маневрирования.
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Ваговий коефіцієнт показників інтегральної оцінки готовності 

майбутніх офіцерів до управління фізичною підготовкою 
Ольховий О.М.

Харківський університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба

Анотації:
Мета роботи – визначення ступе-
ня важливості і пріоритетності по-
казників інтегральної оцінки готов-
ності випускника до керівництва, 
організації та проведення фізич-
ної підготовки в підрозділі. Вико-
ристано поєднання елементів екс-
пертного опитування за методом 
Дельфі та методу сучасної теорії 
ієрархічних систем Т. Сааті. Ство-
рено авторську автоматизовану 
інформаційну систему. Система 
призначена для збору, кількісного 
зіставлення міри переваги однієї 
складової над іншою та оброб-
ки результатів експертної оцінки. 
Визначено коефіцієнти вагомості 
практичного (0,184), когнітивного 
(0,113), особистісного (0,438) та 
діяльнісного (0,265) показників 
інтегральної оцінки готовності 
курсантів до управління фізичною 
підготовкою. Показано можливос-
ті коригування моделі підготовки 
майбутніх офіцерів до управління 
в підрозділах збройних сил та ро-
бочої програми навчальної дисци-
пліни “Фізичне виховання, спеці-
альна фізична підготовка і спорт”.

Ольховий О.М. Весовой коэффициент 
показателей интегральной оценки готов-
ности будущих офицеров к управлению 
физической подготовкой. Цель работы 
– определение степени важности и приори-
тетности показателей интегральной оценки 
готовности выпускника к руководству, ор-
ганизации и проведению физической под-
готовки в подразделении. Использовано 
сочетание элементов экспертного опроса 
по методу Дельфи и методу современной 
теории иерархических систем Т.Саати. 
Создана авторская автоматизированная 
информационная система. Система пред-
назначена для сбора, количественного со-
поставления меры преимущества одной 
составляющей над другой и обработки ре-
зультатов экспертной оценки. Определены 
коэффициенты весомости практического 
(0,184), когнитивного (0,113), личностного 
(0,438) и деятельностного (0,265) пока-
зателей интегральной оценки готовности 
курсантов к управлению физической подго-
товкой. Показаны возможности коррекции 
модели подготовки будущих офицеров к 
управлению в подразделениях вооружен-
ных сил и рабочей программы учебной дис-
циплины “Физическое воспитание, специ-
альная физическая подготовка и спорт”.

Ol’khoviy O.M. The gravimetric 
coefficient of indexes of integral 
estimation of readiness of future officers 
to the management physical preparation. 
A purpose of work is determination of 
degree of importance and priority of indexes 
of integral estimation of readiness of 
graduating student to guidance, organization 
and leadthrough of physical preparation in 
subdivision. Combination of elements of the 
expert questioning is utillized on the method 
of Del’fi and method of modern theory of the 
hierarchical systems of T.Saati. The author 
automated informative system is created. 
The system is intended for collection, 
quantitative comparison of measure of 
advantage of one constituent above other 
and treatment of results of expert estimation. 
The coefficients of ponderability are 
certain practical (0,184), cognitive (0,113), 
personality (0,438) and activity (0,265) 
indexes of integral estimation of readiness 
of students to the management physical 
preparation. Possibilities of correction of 
model of preparation of future officers are 
rotined to the management in subdivisions 
of military powers and executable code of 
educational discipline “Physical education, 
special physical preparation and sport”. 

Ключові слова:
курсант, управління, фізична під-
готовка, інтегральна оцінка.

курсант, управление, физическая подго-
товка, интегральная оценка. 

student, management, physical 
preparation, integral estimation.

Вступ.1

Одним з найскладнішим завдань, що стоїть перед 
науковцями в процесі проведення системних дослі-
джень, є визначення єдиних критеріїв, за допомогою 
яких можна було б визначити достовірний рівень того 
або іншого явища, системи чи процесу. Що, незапе-
речно, можна віднести і до визначення ефективності 
функціонування професійно спрямованої системи фі-
зичної підготовки (ФП) курсантів вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ), як навчального проце-
су, з врахуванням специфіки подальшої військово-
професійної діяльності.

Аналіз комплексної характеристики прямих та 
побічних показників досліджуваного процесу, одер-
жаних за каналом зворотного зв’язку, визначення їх 
кількісної міри ступеня важливості і пріоритетнос-
ті дозволить об’єктивно оцінити якість навчального 
процесу, здійснити віддалений прогноз ефективності 
його результатів, Це забезпечить можливість та ви-
значить доцільність коригування моделі підготовки 
майбутніх офіцерів до управління ФП в підрозділах 
збройних сил та робочої програми навчальної дисци-
пліни “Фізичне виховання, спеціальна ФП і спорт” в 
процесі навчання курсантів в ВВНЗ [3].

Вивчення та аналіз останніх досліджень і публіка-
цій щодо обґрунтування критеріїв оцінки ефективнос-
ті різних педагогічних явищ, систем і процесів з пе-
дагогічної, філософської та психологічної точки зору  

© Ольховий О.М., 2012 
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показало, що використовуються різні підходи визна-
чення результатів підготовки курсантів до різноманіт-
них видів практичної діяльності [1, 2, 5, 6, 7, 9-11]. 
Проте, науково обґрунтованих єдиних рекомендацій 
щодо використання даних дослідницьких позицій для 
визначення ефективності функціонування системи 
ФП курсантів ВВНЗ у проведених дослідженнях нами 
не виявлено, що спонукало до здійснення процедури 
їх розробки.

Дослідження проводиться відповідно до: Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011 - 2015 роки Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, теми 3.1 
“Вдосконалення програмно-нормативних засад фі-
зичного виховання в навчальних закладах”; Плану 
науково-дослідних робіт Міністерства оборони Укра-
їни за темою: "Організаційні аспекти функціонуван-
ня системи ФП військовослужбовців Збройних Сил 
України у сучасних умовах", за номером державної 
реєстрації 0101U001169. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначення кількісної міри ступеня 

важливості і пріоритетності показників інтегральної 
оцінки готовності випускника ВВНЗ до керівництва, 
організації та проведення ФП в підпорядкованому 
підрозділі.

Результати досліджень. 
За результатами вивчення науково-літературних і 

документальних джерел, проведеного аналізу керів-
них документів та експертного опитування визначено 
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показники інтегральної оцінки готовності курсантів 
ВВНЗ до управління ФП на найближчу та подальшу 
перспективу [3]. Показники інтегральної оцінки засво-
єння теоретичних знань, організаційно-управлінських 
умінь, методичних та практичних навичок є фактично 
тотожними та взаємопов’язані зі складовими моде-
лі готовності майбутніх офіцерів до управління ФП 
[3]. Найінформативнішими показниками інтеграль-
ної оцінки, на думку експертів, є: когнітивний (тео-
ретичний) - 76,2%, діяльнісний (методичний) - 81%, 
особистісний (організаційно-управлінський) - 91,5%, 
практичний (функціонально-фізичний) - 71,4%. 

Кожний з названих показників лише умовно від-
ділений в цілісній інтегральній оцінці готовності 
майбутніх офіцерів до управління ФП, інтегрується з 
іншими показниками та є частковим виявом цієї оцін-
ки. Діагностування показників здійснюватиметься в 
нашому дослідженні за кількісною мірою ступеня їх 
важливості, повноти і стабільності вияву. 

Для визначення вагових коефіцієнтів показників 
інтегральної оцінки готовності курсантів до управ-
ління ФП, завдяки поєднанню елементів експертно-
го опитування за методом Дельфі та методу сучасної 
теорії ієрархічних систем Т.Л. Сааті [8], створено ав-
торську автоматизовану інформаційну систему АІС 
“СААТІ”. АІС “СААТІ” призначена для збору, збере-
ження, кількісного порівняння та обробки результатів 
педагогічного експерименту, отриманих за допомогою 
експертної оцінки, в основу якої покладено принцип 
парних порівнянь міри переваги однієї складової над 
іншою. Створена програма реалізована за допомогою 
пакета програм Delphi 5.0 та функціонує під керуван-
ням операційної системи Windows.

Відповідно до процедури експертного опитування 
за методом Дельфі, в основу якого лягли практичні 
питання керівництва, організації та проведення май-
бутніми офіцерами ФП в підпорядкованому підрозді-
лі на найближчу та подальшу перспективу, експертам 
надавались основні питання безпосередньо в момент 

анкетування, не дозволялось обмінюватися думками з 
приводу розв'язуваної проблеми, чим забезпечувалось 
незалежність думок [3]. Процедура опитування про-
ходила поетапно:

експертам пропонувалось відповісти на перелік • 
питань, детально сформульованих з досліджуваної 
проблеми;
кожний учасник відповідав на питання анонімно;• 
результати експертного опитування заносились у • 
базу даних АІС “СААТІІ”, де, за допомогою "Ма-
триці парних порівнянь", приведеної далі (6), об-
числювались вагові коефіцієнти показників інте-
гральної оцінки готовності та складався загальний 
документ;
кожний експерт отримував копію загального до-• 
кумента, після чого проводилось дискусійне обго-
ворення розв'язуваної проблеми для коригування 
складових компонентів системи підготовки май-
бутніх офіцерів до управління ФП в підрозділах 
збройних сил.
Для визначення вагомості складових професійної 

діяльності офіцерів з питань управління ФП експер-
там запропоновано систему визначення вагомості по-
казників інтегральної оцінки готовності майбутніх 
офіцерів до управління ФП в подальшій професійної 
діяльності (табл. 1). 

Розглянемо коротко алгоритм Т.Л. Сааті у засто-
суванні до задачі експертного вагового визначення 
показників інтегральної оцінки готовності майбут-
ніх офіцерів до управління ФП в подальшій профе-
сійної діяльності, яку ми використали для створен-
ня АІС „СААТІ”. Робота буде носити, в основному, 
практичний характер і тому не містить тонких мате-
матичних аспектів з фундаментальної теорії ієрар-
хічних систем.

Позначимо певну групу показників інтеграль-
ної оцінки (R) готовності майбутніх офіцерів до 
управління ФП як:

Таблиця 1
Система визначення вагомості показників інтегральної оцінки з питань управління ФП

Ступінь 
важливості Визначення Пояснення

1 Однакова значущість Дві дії вносять однакові досягнення

3 Деяка перевага значущості  однієї 
дії над іншими (слабка значущість)

Існують міркування на користь переваги однієї із дій, 
але ці міркування недостатньо переконливі

5 Суттєва або сильна значущість Є надійні дані і логічні міркування для того, щоб по-
казати перевагу однієї з дій

7 Очевидна значущість Переконливе свідчення на користь переваги однієї дії 
над іншою

9 Абсолютна значущість Свідчення на користь переваги однієї дії над іншою 
у вищій мірі переконливі

2,4,6,8 Проміжні значення між двома 
сусідніми судженнями Ситуації, коли необхідне компромісне рішення

Обернені 
величини на-
ведених вище 

чисел

Якщо дії i при порівнянні з дією 
j приписується одне з визначе-
них вище не нульових чисел, 
тоді дії i при порівнянні з дією j 
приписується обернене значення

Якщо узгодженість була постульована при одержанні 
N числових значень для створення матриці

Раціональні 
значення

Відношення, які виникають для 
заданої шкали Теж саме
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r1, r2, r3, r4,..., rN ,                     (1)

де N – кількість показників інтегральної оцінки 
готовності курсантів до подальшої професійної діяль-
ності з питань управління ФП. Наприклад, це можуть 
бути такі показники інтегральної оцінки як:

r1 = { практичний };                                       (2)   
r2 = { когнітивний };  
r3 = { діяльнісний };
r4 = { особистісний } тощо [4].
На підставі наявних показників інтегральна оцінка 

рівня готовності курсантів до подальшої професійної 
діяльності з питань управління фізичною підготовкою 
може бути подана у вигляді:

                            

i

N

i
irR ∑

=

=
1
γ

,         (3)

де γi – ваговий коефіцієнт показника, що характеризує 
пріоритетність відповідного показника готовності 
майбутніх офіцерів до управління ФП при оцінці його 

професійного рівня. Як правило, величина γi, i = N,i  
визначається за допомогою експертної оцінки.    

Для вирішення задачі впорядкування групи показ-
ників інтегральної оцінки (2) за пріоритетністю, до 
педагогічного експерименту залучаються експерти, 
які повинні сформувати експертну матрицю пріори-
тетності чи квадратну матрицю парних порівнянь А 
[8] кількісної міри ступеня важливості і пріоритетнос-
ті показників інтегральної оцінки (2). 

Дана матриця є квадратною з  розміром N×N з по-
зитивними елементами та з оберненою симетрією:

   А = { }aij
,      і, j = N,1  ,                    (4)

           

         (5)
де:   рij  = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

N – число показників інтегральної оцінки;
pij – пріоритет показника інтегральної оцінки ri над 

rj за дев’ятибальною шкалою (aij показує наскільки 
показник інтегральної оцінки ri є більш пріоритетним 
(вагомим), ніж показник rj).

Визначення експертами вагомості (пріоритету) 
показників інтегральної оцінки готовності 
проводилось за дев’ятибальною шкалою оцінювання 
(табл.1). Фізичний сенс цілих бальних значень p 
від 1 до 9 запозичуємо з роботи  Т.Л. Сааті [8]. Так, 
для визначення показників інтегральної оцінки (2), 
використовуючи таблицю 1, можна сформувати на-
ступну експертну матрицю пріоритетності:

              

















=

1237
2/1123
3/12/112/1
7/13/121

A

                 (6)
Якщо матриця попарних порівнянь сформована 

А = {аij} задача визначення ваги або кількісної міри 
ступеня важливості і пріоритетності кожного із N 

показників інтегральної оцінки R, згідно з теорією 
ієрархічних систем Т.Л. Сааті [8] зводиться до задачі 
розкладення матриці А на власні значення і власні 
вектори:

AH = λΝ                             (7)
det (А -λІ) = 0                              (8)

    І = (Іij), , 



≠
=

=
ji,0
ji,1

Iij , 
де: λ – власне значення матриці А, яке є рішенням 
характеристичного алгоритмічного рівняння (8); І – 
одинична матриця; H – власний вектор, відповідний 
власному значенню λ, або нормований вектор 
пріоритетів (вагомості) показників інтегральної 
оцінки готовності курсантів до управління ФП.

Для розрахунку вектора пріоритетів використано 
наступний прийом, що забезпечує високу точність (не 
гірше 5 %):
1. Перемножуються елементи в кожному рядку 

матриці парних порівнянь:

 ,                                      (9)
де N – порядок матриці.

Обчислюється корінь N-ого ступеня з кожного Wi. 
Вектор V={Vi} є ненормованим вектором пріоритет-
ності.

N
ii WV =  i=1,. . . , N.               (10)

Отримується нормований вектор пріоритетності Н 
шляхом нормування елементів вектору  V:

 ∑
=

= N

1i
i

i
i

V

VH
 ; i=1, . . . , N.               (11)

Отриманий вектор H={Hi} є нормованим 
вектором пріоритетів, або власним вектором матриці  
судження. 

Характеристичне алгоритмічне рівняння (8) має N 
коренів, які упорядкуємо у порядку зменшення (сфор-
муємо варіаційний ряд):

λ1>λ2>λ3>λ4>...>λΝ,                     (12)
λ1= max λι, 

і = N,1                              (13)
Позначимо власний вектор матриці (6), відповід-

ний максимальному власному числу  λmax як   Нmax :

  . 

























=

N

4

3

2

1

max

H
.
H
H
H
H

H

                         (14)

Тоді ваговий вектор пріоритетності показників ін-
тегральної оцінки подається у вигляді наступного рі-
шення [8]:

  W=qH      ,
H

1q N

1³
³∑

=

=        1
N

1n
³ =γ∑

=

 .    (15)

λ1 = max>0  γi> 0.

aij = 
pij, якщо pij >1

pji, якщо pji >1
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Як показано у роботі [8] λmax>N, при цьому 
міра ступеня узгодженості та логічності суджень, 
допущених експериментом (експертних оцінок), 
оцінюється тут індексом узгодженості (ІУ): 

IУ = (λmax-N)/(N-1)                      (16)

Чим менший ІУ, тим більша ступінь довіри до рі-
шення (15). Числовою мірою ступеня довіри може 
бути різниця:

G = 1 – IУ = 1 – (λmax-N)/(N-1)                 (17)

Поряд з індексом узгодженості також використо-
вується відношення узгодженості (ВУ):

ВУ = ІУ/М(ІУ),                          (18)

де М(ІУ) – середнє значення індексу узгодженості ви-
падковим чином створеної матриці парних порівнянь, 
що засноване на експериментальних даних (табл. 2), 
що були отримані Т.Л. Сааті [8].

Як допустиме використовується значення ВУ<0,10. 
Якщо для матриці парних порівнянь відношення узго-
дженості ВУ>0,10, то це свідчить про існуюче пору-
шення логічності суджень допущених експериментом, 
при заповнені матриці. Такі експертні дані не підляга-
ють використанню та повинні бути переглянуті.

Відзначимо, що для визначення максимального 
власного числа і максимального власного вектора 
Hmaxекспертної матриці пріоритетності (6) існують 
достатньо швидкі і точні числові ітераційні методи 
[8]. У цій роботі використовувався метод простої 
ітерації.

Зокрема, для експертної матриці пріоритетності 
(6) отримано наступне рішення:

(λmax= 4,239.    G = 0,94 (94,0 %).          (19)
γ1 =0,184; γ2  = 0,113; γ3 = 0,265; γ4 = 0,438,

Таким чином, серед показників інтегральної оцінки 
(2), згідно з експертною матрицею пріоритетності 
(6), найбільш пріоритетним є показник r4 (0,438), 
менш пріоритетним - r3 (0,265), менш пріоритетним 
- r1 (0,184) і найменш пріоритетним - r2 (0,113). При 
цьому ступінь довіри до рішення окремого експерта 
(19) складає 94,0 %. 

У випадках N = 2, 3, 4 можна отримати аналогічне 
рішення спектральної задачі для експертної матриці 
пріоритетності, оскільки алгебраїчні рівняння ступеню 
не вище п’ятого вирішуються у квадратурах [8]. У 
випадках N > 5 спектральна задача для експертної 
матриці пріоритетності вирішується числовими 
ітераційними методами.

За результатами проведеного дослідження ми 
отримали середні показники вагових коефіцієнтів 
сценарію загалом за всіма його складовими, що 
дозволило оперативно відобразити всі результати 
експертної оцінки щодо коефіцієнтів вагомості 
показників інтегральної оцінки готовності майбутніх 
офіцерів до керівництва, організації та проведення 
ФП в підпорядкованому підрозділі (табл. 3). 

Висновки. 
Завдяки поєднанню елементів експертного 

опитування за методом Дельфі та методу сучасної 
теорії ієрархічних систем Т.Л. Сааті визначено 
кількісну міру ступеня важливості і пріоритетності 
практичного (0,184), когнітивного (0,113), 
особистісного (0,438) та діяльнісного (0,265) 
показників інтегральної оцінки готовності випускника 
ВВНЗ до керівництва, організації та проведення ФП 
в підпорядкованому підрозділі. 

Проведене дослідження підтверджує припущення 
автора щодо необхідності вдосконалення, в якості 
складових системи підготовки майбутніх офіцерів до 
управління ФП, саме особистісного та діяльнісного 
блоків змістовних модулів навчальної програми 
”Фізичне виховання, спеціальна ФП і спорт”. 

В перспективі ми направляємо наші дослідження 
на створення моделі професійно спрямованої систе-
ми фізичної підготовки курсантів ВВНЗ.

Таблиця 2
Експериментальні данні

Розмір матриці N 3 4 5 6 7 8 9 10
Випадкова узгодженість М(ІУ) 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Таблиця 3
Коефіцієнти вагомості показників інтегральної оцінки готовності майбутніх офіцерів до управління ФП

Група показників інтегральної оцінки готовності
Вагомість показників інтегральної оцінки готовності

Умовна позначка Коефіцієнт

Практичний r1 γ1 0,184

Когнітивний r2 γ2 0,113

Діяльнісний r3 γ3 0,265

Особистісний r4 γ4 0,438
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Изменение показателей миотонометрии под влиянием 
программы физической реабилитации у футболистов  

с повреждением передней крестообразной связки
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Аннотации:
Рассмотрен вопрос эффективности 
применения разработанной программы 
физической реабилитации с включени-
ем лечебной гимнастики, специальных 
проприоцептивных упражнений и функ-
циональной тренировки, направленных 
на восстановление стабильности и под-
вижности в суставе, мышечного тонуса, 
межмышечной координации, проприо-
цептивной функции коленного сустава и 
профилактику рецидивных повреждений 
у футболистов после реконструктивного 
восстановления передней крестообраз-
ной связки. Проанализированы данные 
миотонометрии четырехглавой мышцы 
бедра травмированной конечности 58 
обследованных футболистов. Установ-
лено, что снижение двигательной актив-
ности приводит к трофическим изме-
нениям и снижению мышечного тонуса 
травмированной конечности. Использо-
вание разработанной программы физи-
ческой реабилитации позволило конста-
тировать ее высокую эффективность.

Париш Мохаммадреза. Зміна показни-
ків міотонометрії під впливом програ-
ми фізичної реабілітації у футболістів з 
ушкодженням передньої хрестоподібної 
зв’язки. Розглянуто питання ефективності 
застосування розробленої програми фізич-
ної реабілітації з включенням лікувальної 
гімнастики, спеціальних пропріоцептив-
них вправ і функціонального тренування, 
спрямованих на відновлення стабільності 
та рухливості у суглобі, м'язового тонусу, 
міжм'язової координації, пропріоцептивної 
функції колінного суглоба та профілакти-
ку рецидивних пошкоджень у футболістів 
після реконструктивного відновлення пере-
дньої хрестоподібної зв'язки. Проаналізова-
ні дані міотонометрії чотириголового м'яза 
стегна травмованої кінцівки 58 обстежених 
футболістів. Встановлено, що зниження ру-
хової активності призводить до трофічних 
змін і зниження м'язового тонусу травмо-
ваної кінцівки. Використання розробленої 
програми фізичної реабілітації дозволило 
констатувати її високу ефективність.

Parish Mohammadreza. Change 
indicators of miotonometry 
under the influence of physical 
rehabilitation programs for football 
players with anterior cruciate 
ligament damage. The question of the 
effectiveness of physical rehabilitation 
program designed to include 
physiotherapy, special proprioceptive 
exercises and functional training, 
aimed at restoring stability and mobility 
in the joint, muscle tone, intermuscular 
coordination, proprioception of the 
knee joint and the prevention of 
recurrent injuries in football players 
after ACL reconstruction. The data 
miotonometry quadriceps injured 
extremity surveyed 58 players. Found 
that decreasing physical activity leads 
to trophic changes and decrease in 
muscle tone of the injured extremity. 
The use of the physical rehabilitation 
program possible to state its high 
efficiency.

Ключевые слова:
реабилитация, связка, футболист, ми-
отонометрия, артроскопия, восста-
новление.
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rehabilitation, ligament, football play-
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Введение.1

По данным отечественных и зарубежных авторов 
[4, 7], повреждения коленного сустава у футболистов 
включают 47-55 % повреждений передней крестоо-
бразной связки, что приводит к возникновению неста-
бильности сустава. При этом, по мнению ряда авторов 
[3, 8-11], одним из важнейших признаков нестабильно-
сти является атрофия мышц травмированной нижней 
конечности, особенно четырехглавой мышцы бедра. 

Методом выбора при лечении нестабильности ко-
ленного сустава, связанного с разрывами передней 
крестообразной связки в спортивной травматологии, 
являются реконструктивные артроскопические опера-
ции с использованием сухожилия полусухожильной и 
нежной мышцы и последующая послеоперационная 
реабилитация спортсменов [1]. Артроскопия колен-
ного сустава, являясь современным малоинвазивным 
методом лечения, тем не менее, требует ограничения 
спортивной деятельности, сроком на 6-8 месяцев [7]. 

Длительное снижение физической активности, 
болевой синдром и контрактура в коленном суставе 
приводят к нарушению тонуса четырехглавой мышцы 
бедра у травмированных футболистов [4]. Использо-
вание метода миотонометрии для определения функ-
циональных возможностей мышц травмированной 
конечности, по мнению многих авторов [2, 6], необхо-
димо не только как дополнение к клинической карти-
не, но и как важный этап оценки критериев возвраще-
ния к тренировочным занятиям.

© Париш Мохаммадреза, 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97364

Как правило, указанная категория больных нужда-
ется в реабилитации, эффективность которой заклю-
чается в своевременном начале восстановительных 
мероприятий и применении возможно более полного 
сбалансированного комплекса средств и методов вос-
становления. Неполное восстановление двигательной 
функции является причиной рецидива спортивных 
травм [5]. 

Программа реабилитации должна быть специфич-
ной и предусматривать постепенное увеличение на-
грузок на поврежденную конечность, восстановление 
специфических двигательных качеств, а также поэтап-
ную адаптацию игрока к возвращению на футбольное 
поле [6]. В связи с этим, разработка эффективной про-
граммы физической реабилитации является актуаль-
ной проблемой современной спортивной науки.

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является оптимизация влияния 

разработанной программы физической реабилитации 
на показатели тонуса четырехглавой мышцы бедра в 
динамике восстановления у футболистов с повреж-
дением передней крестообразной связки коленного 
сустава после артроскопической реконструкции на 
амбулаторном этапе. 

Результаты исследования.
Исследование проводилось на базе отделения 

травматологии и ортопедии Городской клинической 
больницы № 7 г. Киева. Было обследовано 58 футбо-
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листов с изолированным разрывом передней крестоо-
бразной связки коленного сустава. Спортсмены были 
разделены методом случайной выборки на 2 группы: 
основную (30 человек) – занимавшиеся в дальнейшем 
по разработанной программе физической реабилита-
ции и контрольную (28 человек) – занимавшиеся по 
стандартной программе отделения в котором находи-
лись на лечении.

Так как, при повреждении капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава возникает нарушение то-
нуса, снижение силовых возможностей четырехглавой 
мышцы бедра, изменение статокинетической устой-
чивости и характера движения, нами использовался 
метод миотонометрии, который позволил проследить 
и провести сравнительный анализ двигательных воз-
можностей обследуемых футболистов с признаками 
мышечной патологии и без нее. Мышечный тонус 
имеет безусловнорефлекторную природу и является 
важным показателем, отражающим динамику функ-
ционального восстановления.

Измерение мышечного тонуса проводилось пу-
тем определения упругости четырехглавой мышцы 
бедра. Для регистрации показателей, характеризую-
щих тонус, нами использовался миотонометр Сир-
маи, который относится к классу приборов рычажно-
механического дискретного (прерывистого) действия. 
Принцип действия его основан на глубине погруже-
ния металлического штока в мышечную ткань, что на-
ходит отражение на шкале прибора. Величина тонуса 
на приборе выражается в условных единицах – мио-
тонах. Тонус мышцы определялся при полном ее рас-
слаблении и при максимальном напряжении. Разность 
между данными величинами представляет собой один 
из функциональных показателей, повышающийся с 
ростом тренированности. 

Всем пациентам основной и контрольной групп 
выполнялась артроскопическая реконструкция перед-
ней крестообразной связки с дальнейшим проведени-
ем реабилитационных мероприятий. 

Предложенную нами программу физической реа-
билитации от стандартных, имеющихся программ, от-
личал комплексный подход, так как она включала в 
себя средства и методы, направленные на укрепление 
вновь образованной связки после ее артроскопическо-
го ремоделирования с помощью аутотрансплантанта 
из сухожилий подколенной области.

В данной программе впервые был предложен ком-
плекс лечебной гимнастики, специальных проприо-
цептивных упражнений и функциональной трениров-
ки, направленный на восстановление стабильности и 
подвижности сустава, мышечного тонуса, межмышеч-
ной координации, восстановление проприоцептивной 
функции коленного сустава, специальных двигатель-
ных навыков и профилактику рецидивных поврежде-
ний у футболистов.

Методика миотонометрии проводилась в 3 этапа:
При переводе больных в вертикальное положение, 

на 2 день после операции, что соответствовало ранне-
му послеоперационному периоду.

В конце 7-й недели после операции для коррекции 
программы физической реабилитации, что соответ-
ствовало позднему послеоперационному периоду.

Непосредственно после окончания курса реабили-
тации (5-й месяц), что соответствовало тренировоч-
ному периоду.

Все периоды были идентичны у больных основ-
ной и контрольной групп. Основное отличие между 
группами заключалось в наполнении программ физи-
ческой реабилитации предложенными нами средства-
ми восстановления двигательной функции и методи-
ческом построении занятий.

Полученные результаты обследования у спортсме-
нов обеих групп сравнивали между собой. 

На первом этапе обследования тонус четырехгла-
вой мышцы бедра у пациентов обеих групп был по-
вышен вследствие болевых ощущений в коленном 
суставе. В дальнейшем тонус снизился вследствие 
снижения двигательной активности. 

Результаты анализа динамики показателей миото-
нометрии приведены в табл. 1 и на рис. 1. 

Из приведенных данных видно, что, если показа-
тели миотонометрии у больных основной и контроль-
ной групп при исходном обследовании (на 2-й день 
после операции) статистически значимо не различа-
лись, то результаты второго (к концу позднего послео-
перационного периода) и третьего, заключительного 
обследования (к концу 5-го месяца после операции) 
статистически значимо (ρ≤ 0,01) различаются. 

Восстановление показателей, характеризующих 
функциональное состояние нервно-мышечной систе-
мы в большей мере произошло у больных основной 
группы. 

Таким образом, изменения тонуса четырехглавой 
мышцы бедра, произошедшие под влиянием средств и 
методов физической реабилитации, в основной груп-
пе пациентов занимавшихся по разработанной нами 
программе были выше и имели более стойкий эффект 
по сравнению с группой, занимавшихся по стандарт-
ной методике лечебного заведения. Это особенно ак-
туально с учетом того, что тематические больные – 
спортсмены-футболисты, планирующие продолжить 
занятия спортом. 

Указанные изменения подтверждают преимуще-
ство разработанной нами программы физической 
реабилитации футболистов с повреждением передней 
крестообразной связки коленного сустава, создавая 
для них возможность возвращения к полноценным 
тренировочным занятиям.

Выводы.
Длительное снижение физической активности, 

болевой синдром и контрактура в коленном суставе, 
вызванные повреждением передней крестообразной 
связки у футболистов, приводят к нарушению тонуса 
четырехглавой мышцы бедра.

Использование метода миотонометрии для опре-
деления функциональных возможностей мышц трав-
мированной конечности необходимо не только как 
дополнение к клинической картине, но и как важный 
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–А, основная группа; 
–А, контрольная группа; 
–В, основная группа; 
–В, контрольная группа; 
-С, основная группа; 
–С, контрольная группа 

Таблица 1
Динамика показателей миотонометрии четырехглавой мышцы бедра у футболистов основной и контроль-

ной группах (n=58)

Группы больных

Показатели миотонометрии мышц, у.е. 
Стати-
стиче-

ские по-
казатели

А – 
тонус в 
покое 

В – тонус
в состоянии 
изотониче-

ского напря-
жения

С – тонус
в состоянии 
максималь-
ного рассла-

бления

К1 – коэф. 
сократи-
тельной 

способно-
сти

К2 – коэф.
«дополни-
тельного 

расслабле-
ния»

Ранний послеоперационный период (І)

ОГ,
(n=30)

х 58,20 65,50 56,70 7,30 0,97
S 2,3 2,3 2,3 0,7 0,0
m 0,42 0,42 0,42 0,12 0,00

КГ,
(n=28)

х 57,70 64,80 56,20 7,00 0,97
S 2,0 2,1 2,0 0,6 0,0
m 0,38 0,41 0,38 0,12 0,00

Достоверность различий t-кр. 0,88 1,19 0,88 1,79 0,00
Поздний послеоперационный период (ІІ)

ОГ,
(n=30)

х 47,70 64,80 45,50 17,10 0,95
S 0,8 2,3 0,6 2,0 0,0
m 0,14 0,41 0,11 0,37 0,00

КГ,
(n=28)

х 50,60 57,10 49,10 6,60 0,97
S 1,0 1,3 1,0 0,7 0,0
m 0,19 0,25 0,19 0,13 0,00

Достоверность различий t-кр. 12,25* 15,85* 16,39* 26,83* 9,69*
Тренировочный период (ІІІ)

ОГ,
(n=30)

х 49,70 67,40 48,30 17,70 0,97
S 1,0 1,1 1,0 0,8 0,0
m 0,19 0,20 0,19 0,14 0,00

КГ,
(n=28)

х 47,30 58,20 46,10 10,90 0,97
S 0,7 0,9 0,8 0,7 0,0
m 0,13 0,17 0,15 0,13 0,00

Достоверность различий t-кр. 10,33* 35,47* 9,27* 35,78* 0,00
Примечание: * – различия статистически значимы на уровне р ≤ 0,01.

Рис. 1. Динамика показателя тонуса четырехгла-
вой мышцы бедра у футболистов основной (n=30) 

и контрольной (n=28) группах:
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этап оценки критериев возвращения к тренировочным 
занятиям.

Восстановление показателей миотонометрии че-
тырехглавой мышцы бедра травмированной конеч-
ности под влиянием разработанной программы фи-
зической реабилитации в большей мере произошло 

у пациентов основной группы, что подтверждает ее 
эффективность.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении разработки программы физи-
ческой реабилитации футболистов с повреждением 
передней крестообразной связки коленного сустава 
на санаторно-курортном этапе.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Вплив малих форм активного відпочинку  
на розумову діяльність студентів аграрних ВНЗ

Присяжнюк С.І. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Анотації:
Розглянуто вплив засобів активного 
відпочинку на підвищення розумо-
вої працездатності студентів. У до-
слідженнях приймало участь 105 
студентів з низьким рівнем фізичної 
підготовленості. Інтегральним по-
казником розумової працездатності 
обрано успішність студентів. Вста-
новлено, що найбільш ефективни-
ми чинниками зменшення дії проце-
сів втоми та підвищення розумової 
працездатності студентів є викорис-
тання малих форм активного від-
починку протягом навчального дня. 
Пропонується використовувати фіз-
культурні пауз (хвилинки, мікропау-
зи) під час проведення занять з те-
оретичних дисциплін. Встановлено, 
що малі форми активного відпочин-
ку у поєднанні з проведенням само-
стійних оздоровчо–тренувальних 
занять з фізичного самовдоскона-
лення сприяє суттєвому покращен-
ню стану фізичної та розумової пра-
цездатності студентської молоді.

Присяжнюк С.И. Влияние малых форм ак-
тивного отдыха на умственную деятель-
ность студентов аграрных вузов. Рассмо-
трено влияние средств активного отдыха на 
повышение умственной работоспособности 
студентов. В исследовании принимало уча-
стие 105 студентов с низким уровнем фи-
зической подготовленности. Интегральным 
показателем умственной работоспособности 
избрана успеваемость студентов. Установле-
но, что наиболее эффективными факторами 
уменьшения действия процессов усталости 
и повышения умственной работоспособ-
ности студентов является использование 
малых форм активного отдыха в течение 
учебного дня. Предлагается использовать 
физкультурные паузы (минутки, микропаузы) 
во время проведения занятий по теоретиче-
ским дисциплинам. Установлено, что малые 
формы активного отдыха в сочетании с про-
ведением самостоятельных оздоровительно-
тренировочных занятий по физическому 
самоусовершенствованию способствуют 
существенному улучшению состояния фи-
зической и умственной работоспособности 
студенческой молодежи.  

Prysjazhnuk S.I. Influence of small 
forms of active rest on intellection 
of students of agrarian higher 
institutes. Influence of facilities 
of active rest is considered on the 
increase of mental capacity of students. 
In research took part 105 students with 
the low level of physical preparedness. 
Progress of students is select the 
integral index of mental capacity. It is 
set that the most effective factors of 
diminishing of action of processes of 
fatigue and increase of mental capacity 
of students is the use of small forms 
of active rest during an educational 
day. It is suggested to utillize athletic 
pauses (minutes, micro pauses) during 
the leadthrough of employments on 
theoretical disciplines. It is set that small 
forms of active rest in combination with 
a leadthrough independent health-
improvement-trainings employments 
on physical self-perfection instrumental 
in the substantial improvement of the 
state of physical and mental capacity 
of student young people. 

Ключові слова:
здоров’я, активний, відпочинок, 
розумова, діяльність, студенти, 
фізичні вправи.

здоровье, активный, отдых, умственная, 
деятельность, студенты, физические 
упражнения. 

health, active, rest, mental, activity, 
students, physical exercises. 

Вступ.1

Раціональний режим навчання студентів у певній 
мірі розглядається як один із заходів боротьби зі стом-
ленням, досягнення і тривалого збереження високої пра-
цездатності. Це передбачає вивчення та знання психофі-
зіологічних аспектів раціонального режиму навчання, 
праці та відпочинку, використання активних і пасивних 
засобів фізичного виховання з метою профілактики на-
вчального чи виробничого стомлення, відновлення ви-
сокої працездатності, створення позитивних емоцій у 
навчальному чи виробничому колективах тощо.

Значним вкладом у вивчення механізму активного 
відпочинку (АВ) є праці багатьох дослідників (М.Є. 
Маршак, 1932; С.П. Нарикашвілі, Ш.А. Чахнашвілі, 
1947; В.В. Розенблат, 1951; Н.К. Верещагін, 1953; І.М. 
Трахтенберг, І.В. Савицький, 1955; І.В. Муравов, 1958, 
1972 та ін.). Для розуміння механізму АВ викликають 
великий інтерес також результати багатьох дослід-
ників, які вивчали зміни м’язової працездатності лю-
дини під впливом діяльності інших груп м’язів (Рей, 
1932; Аллерс та Бірер, 1935; Д.М. Шатенштейн, Є.Н. 
Іорданська, 1955; А.А. Тарасевич, 1955; І.В. Муравов, 
1958, 1972, 1983, 1987; Гандур Арафат, 1984 та ін.).

Результати вивчення проблеми АВ та успіхи усієї 
фізіологічної науки сприяли розумінню фізіологічно-
го механізму АВ. Велике значення мали погляди Г.В. 
Фольборта (1948, 1951) про те, що в основі АВ лежить 
підсилення гальмування у нервовому центрі стомле-
ної кінцівки, викликане діяльністю іншої сторони. 
Значення відновлювальної ролі процесу гальмування 
© Присяжнюк С.І. , 2012 

doi: 10.6084/m9.figshare.97366

у механізмі феномену І.М. Сеченова (1907) визнано 
більшістю дослідників [8]. 

Подальший розвиток вчення про АВ відображений 
у дослідженнях І.В. Муравова (1958). Зокрема ним 
було доведено, що відновлюючи дія АВ залежить як 
від інтенсивності розвитку процесів стомлення, так і 
від характеру працюючого органу в період АВ.

Велике значення в процесі навчання студентської 
молоді нині набуває АВ. Вимушене обмеження рухо-
вої активності під час розумової діяльності скорочує 
потік імпульсів від м’язів до рухових центрів кори 
головного мозку. Це знижує збудливість нервових 
центрів, і як наслідок – розумову працездатність. Від-
сутність м’язових напружень і механічне стиснення 
кровоносних судин задньої поверхні стегна у поло-
женні сидячи знижує інтенсивність кровообігу, по-
гіршується кровопостачання головного мозку, усклад-
нюючи тим самим його функціональну діяльність. 
З’являється відчуття втоми, яке викликане напруже-
ною працею і тривалим перебуванням в одноманітній 
робочій позі, ніби попереджує щодо проблем, що ви-
никають в організмі.

Для їх усунення потрібен відпочинок. Тому чергу-
вання періодів праці та відпочинку – необхідна умова 
підвищення продуктивності праці. Відомо, що най-
більш ефективне відновлення працездатності відбува-
ється під час АВ. Активізувати його можна за допомо-
гою спеціально підібраних фізичних вправ. 

Здоров’я студентської молоді – найважливіша без-
альтернативна передумова її всебічного гармонійного 
розвитку, активної життєдіяльності, успішного навчан-
ня, майбутньої високопродуктивної праці, особистого 
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добробуту та сімейного щастя. І, що дуже суттєво, на-
дійна гарантія інтелектуального майбутнього України у 
галузі агропромислового виробництва [1, 2].

Разом з тим, соціальне замовлення не реалізуєть-
ся повністю в сучасних умовах. Більшість фахівців 
вважають, що дійсний рівень психофізичної підготов-
леності випускників аграрних ВНЗ України не відпо-
відає сучасним вимогам життєдіяльності та виробни-
цтва АПК.

Ця тенденція була підтверджена і під час морфо-
логічного аналізу стану здоров’я та фізичної підготов-
леності студентів аграрних ВНЗ України, професійно 
обумовлених захворювань, травматизму у представ-
ників екстремальних, масових і творчих професій, 
порушень у виробничих технологічних процесах, 
пов’язаних з недостатнім рівнем прояву фізичних та 
психічних якостей випускників аграрних ВНЗ [3].

Майбутнє України тісно пов’язане із сучасною мо-
лоддю. Вона вирішує багато проблем і в сьогоденні. 
Тому вона повинна бути здоровою та фізично загарто-
ваною. Передбачалось, що здоров’я кожного наступ-
ного покоління поліпшується відносно постійного по-
кращення рівня технізації умов праці та життя. Але 
тут проявляється багато таких чинників, про наявність 
яких ми й не підозрювали. Найбільше занепокоєння 
викликає те, що деякі з них, провокуючи виникнення, 
розвиток та негативну течію різних хвороб, почина-
ють інтенсивно діяти уже у молодому віці (так звані 
фактори ризику). Серед них прискорення виробничих 
процесів і життя, швидка зміна екологічної ситуації, 
гіподинамія та зростання нервово–психічних напру-
жень; збільшення інформаційного потоку і навіть 
природні катаклізми та регіональні конфлікти. Все 
це сприяє омолодженню багатьох хвороб, які раніше 
були притаманні лише людям старших вікових кате-
горій. У першу чергу це серцево–судинні, легеневі та 
виразкові захворювання [4]. 

Необхідно пам’ятати, що значну роль у стримані 
клінічних проявів більшості хвороб відіграють мо-
гутні компенсаторні і адаптивні механізми організму. 
Вони не дають перейти межу „здоров’я–хвороба” по-
стійно атакуючим організм факторами ризику. Але ж, 
якщо ці атаки перевищують порогову межу, виника-
ють ознаки хвороби. До того ж, сучасні вимоги жит-
тєдіяльності, постійна мінливість умов виробництва 
свідчать, що мало володіти високим рівнем освіти і 
культури, глибокими професійними знаннями та на-
вичками, необхідно мати й добре здоров’я. Без нього 
неможливо досягти всього у повній мірі [5]. 

На сучасному етапі здійснення структурної політи-
ки, забезпечення переходу на інноваційний шлях роз-
витку та створення ефективної системи державного 
управління освітою, що відповідає стандартам демо-
кратичної, правової держави із соціально орієнтова-
ною економікою в Україні прийнято низку конструк-
тивних заходів щодо організації фізичного виховання, 
фізкультурно–оздоровчої та спортивної роботи в на-
вчальних закладах усіх типів та рівнів акредитації [6]. 

Показники функціональних можливостей орга-
нізму, працездатності, фізичних якостей та рухових 
здібностей молоді в Україні у порівнянні з розвину-
тими країнами знаходяться на низькому рівні, який 

характеризується тенденцією до прискорення темпів 
старіння їх організму [7-10], збільшення різного роду 
відхилень у їхньому стані здоров’я, незадовільною фі-
зичною підготовленістю, зростанням кількості пропу-
щених навчальних занять за хворобою, зменшенням 
кількості юнаків, які за станом здоров’я не можуть 
бути призвані до лав Збройних Сил України тощо. 

Отже здоров’я повинно стати одним із найважливіших 
пріоритетів серед багатьох цінностей сучасної молоді.

Робота виконувалась згідно науково–дослідної 
роботи НУБіП України: „Взаємозв’язок біологічного 
віку та стану фізичної підготовленості студентів ви-
щих навчальних закладів” (№ державної реєстрації 
0104U004548), Зведеного плану НДР Державного 
комітету України з фізичної культури і спорту на 2006–
2010 рр. за темою 1.3.1. «Модельні характеристики 
системної діяльності організму людини в процесі 
довгострокової адаптації до фізичних навантажень» 
(номер державної реєстрації 0101U004945) та за 
тематикою НДР кафедри біологічних основ фізичного 
виховання і спортивних дисциплін Інституту фізичного 
виховання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова 
на 2010–2015 рр. – „Теоретико–методичні основи 
підвищення резервних можливостей організму 
людини з різним рівнем фізичної підготовленості”, 
кафедри біологічних основ фізичного виховання і 
спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання 
та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова „Медико–
біологічні та валеологічні проблеми здоров’я людей 
з різними фізичними можливостями” і є складовою 
наукового напряму Інституту фізичного виховання та 
спорту НПУ імені М.П. Драгоманова”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою досліджень було виявити вплив засобів 

активного відпочинку на підвищення розумової 
працездатності студентів Національного університету 
біоресурсів і природокористування України.

Результати досліджень. 
Дослідження проводилися протягом 2008–2009 на-

вчального року. У дослідженнях приймало участь 105 
студентів з низьким рівнем фізичної підготовленос-
ті (65 студентів – експериментальної та 40 студентів 
контрольної груп). У контрольній групі навчальні за-
няття проводилися за традиційною методикою, в експе-
риментальній – організація навчальних занять та під-
готовка до них передбачала виконання у певні періоди 
фізичних вправ активного відпочинку з переважною 
спрямованістю на оздоровлення та підвищення розу-
мової і фізичної працездатності протягом навчального 
року. Ми спостерігали характер змін розумової працез-
датності студентів факультетів ветеринарної медицини, 
економіки, аграрного менеджменту та агрономічного. 
До початку експериментальних досліджень студенти 
контрольної і експериментальної груп статистично ві-
рогідно (р>0,5) не відрізнялися один від одного за усі-
ма досліджуваними показниками.

Показники розумової працездатності, у значній 
мірі були показниками етапного контролю. Тут роз-
глядалася успішність студентів, як інтегральний по-
казник розумової працездатності, у якому інтегрально 
відображається концентрація і стійкість уваги, продук-
тивність операцій мислення тощо. Успішність контр-
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олювалася на початку педагогічного експерименту 
(оцінки зимової екзаменаційної сесії) і по закінченні 
навчального року (оцінки літньої екзаменаційної се-
сії). У всіх студентів аналізувалися оцінки, отримані 
ними на екзаменах з теоретичних дисциплін.

Результати проведених досліджень свідчать, що сту-
денти експериментальної групи, у порівнянні до студен-
тів контрольної, значно краще здали літню сесію, ніж 
зимову. На наш погляд, цьому сприяло підвищення збуд-
ливості та функціональної рухливості центральної нер-
вової системи в наслідок використання ними спеціально 
підібраних фізичних вправ активного відпочинку.

 Отримані результати дозволяють припустити, що 
цьому сприяло використання експериментальної ме-
тодики із застосуванням малих форм активного від-
починку (фізкультурних хвилинок і фізкультурних 
мікропауз) з метою підвищення розумової та фізичної 
працездатності студентів. Наші результати погоджу-
ються з результатами інших досліджувачів про пози-
тивний вплив занять фізичними вправами на показни-
ки розумової працездатності [6].

Експериментально обґрунтовано використання 
малих форм активного відпочинку (фізкультурних 
хвилинок та фізкультурних мікропауз) під час про-
ведення теоретичних та лабораторних навчальних за-
нять із студентами експериментальної групи, в основу 
яких було покладено:

використання фізкультурної хвилинки та фізкуль-• 
турної мікропаузи між півпарами та парами теоре-
тичних дисциплін і лабораторних занять;

використання фізкультурної паузи та фізкультурної • 
хвилинки під час самостійної роботи з підготовки 
до навчальних занять наступного дня (сесії) у гур-
тожитку та умовах своєї квартири;
організація самостійних оздоровчо–тренувальних • 
занять з фізичного самовдосконалення у вільні від 
навчання години;
участь у фізкультурно–оздоровчих та спортивно–• 
масових заходах факультету, навчально–наукового 
інституту та університету.  

Висновки. 
Впровадження у навчальний процес з теоретич-

них дисциплін малих форм активного відпочинку 
суттєво сприяло покращенню фізичної та розумової 
працездатності студентів Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, про що 
свідчать підсумки зимової та літньої екзаменаційної 
сесії.

Результати досліджень можуть бути використа-
ні під час проведення лекцій, бесід, семінарських та 
практичних занять.

Широке використання малих форм активного від-
починку (фізкультурних пауз, фізкультурних хвили-
нок та фізкультурних мікропауз) під час проведення 
занять теоретичних дисциплін у поєднанні з прове-
денням самостійних оздоровчо–тренувальних занять 
з фізичного самовдосконалення сприяло суттєвому 
покращенню стану фізичної та розумової працездат-
ності студентської молоді.   
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Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у 

мальчиков 10 – 11 лет после статических упражнений  
с собственной массой тела

Проскуров Е.М.
Харьковская гимназия №14

Аннотации:
Исследован уровень статической си-
ловой выносливости мышц плечевого 
пояса, брюшного пресса и мышц спины 
школьников. Выделены направления 
формирования гигиенически правиль-
ной позы школьника, находящегося в 
положении сидя за учебным местом. 
В исследовании принимало участие 50 
учеников в возрасте 10 лет и 50 – в воз-
расте 11 лет. Изучена реакция сердеч-
но – сосудистой системы учеников на 
статические упражнения с собственной 
массой тела. Определены особенности 
реакции частоты пульса, артериального 
давления, сердечного выброса и минут-
ного объема крови учеников на стати-
ческие нагрузки: вис на согнутых руках, 
упражнения для мышц брюшного прес-
са лежа на животе и на спине. Установ-
лено, что изменения функциональных 
показателей в процессе статической 
нагрузки наибольшей степени прогрес-
сируют у десятилетних школьников. К 
таким показателям относятся: артери-
альное диастолическое давление, ча-
стота сердечных сокращений, артери-
альное систолическое давление.

Проскуров Є.М. Функціональний 
стан серцево-судинної системи у 
хлопчиків 10 – 11 років після ста-
тичних вправ з власною масою тіла. 
Досліджено рівень статичної силової 
витривалості м'язів плечового поясу, 
черевного преса і м'язів спини школя-
рів. Виділені напрями формування гі-
гієнічно правильної пози школяра, що 
знаходиться в положенні сидячи за 
учбовим місцем. У дослідженні брало 
участь 50 учнів у віці 10 років і 50 – у 
віці 11 років. Вивчена реакція серцево-
судинної системи учнів на статичні 
вправи з власною масою тіла. Визначе-
ні особливості реакції частоти пульсу, 
артеріального тиску, сердечного викиду 
і хвилинного об'єму крові учнів на ста-
тичні навантаження: вис на зігнутих ру-
ках, вправи для м'язів черевного преса 
лежачи на животі і на спині. Встановле-
но, що зміни функціональних показни-
ків в процесі статичного навантаження 
найбільшого ступеня прогресують у 
десятирічних школярів. До таких показ-
ників відносяться: артеріальний тиск 
діастоли, частота сердечних скорочень, 
артеріальний тиск систоли.

Proskurov E.M. The functional state 
of cardiovascular system for boys 10 
– 11 years old after static exercises 
with deadweight of body. The level 
of static power endurance of muscles 
of humeral belt, abdominal press and 
muscles of the back of schoolboys is 
investigational. Directions are selected 
of forming hygienically of correct pose of 
schoolboy, being in position sitting after 
an educational mestome. In research 
took part 50 schoolboys in age 10 years 
and 50 – in age 11 years. A reaction is 
studied cardiovascular system of students 
on static exercises with the deadweight 
of body. The features of reaction of 
frequency of pulse, arteriotony, cardiac 
troop landing and minute volume of blood 
of students on the static loadings are 
certain: handing on bent arms, exercises 
for muscles abdominal press lying on a 
stomach and on the back. It is set that 
the changes of functional indexes in the 
process of the static loading of most 
degree make progress for ten year 
schoolboys. To such indexes behave: 
diastole arteriotony, frequency of heart-
throbs, systole arteriotony.

Ключевые слова:
силовая, выносливость, стати-
ческие, упражнения, усилие, сила, 
функциональный, проба, работоспо-
собность. 

силова, витривалість, статичні, 
вправи, зусилля, сила, функціональ-
ний, проба, працездатність. 

power, endurance, static, exercises, 
effort, force, functional, test, capacity. 

Введение.1

Процесс физического воспитания в школе тесно 
связан с развитием физических и функциональных 
способностей, которые являются важнейшим компо-
нентом и показателем здорового образа жизни. Каж-
дый ученик и его родители в разной степени заботятся 
о повышении уровня физической подготовленности. 
В этом им во многом способствует школьная про-
грамма по физическому воспитанию, где каждый из 
модулей (разделов) программы связан с проявлением 
двигательной активности, в свою очередь развиваю-
щий силовые, скоростно – силовые, скоростные, коор-
динационные способности и выносливость. 

На протяжении всего времени обучения в школе, 
основным видом деятельности учеников, является 
умственная работа, требующая огромной концен-
трации внимания в сочетании с умением удерживать 
собственное тело долгое времени в сидячем поло-
жении слушая учителя. Иными словами от того на 
сколько высока степень развития статической силы 
соответствующих групп мышц, участвующих в фор-
мировании и удержании гигиенически правильной 
позе школьника сидящего за учебным местом, зави-
сит степень и качество восприятия данным учеником 
учебной информации. Литературные источники сви-
детельствуют о том, что похожие проблемы уже ин-

© Проскуров Е.М., 2012 
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тересовали некоторых исследователей. В работе И.В. 
Павловой [6] были раскрыты возрастные особенности 
дыхания и газообмена у школьников при статических 
напряжениях больших групп мышц. А.Ф.Терёшкин 
[7] исследовал особенности функционирования дви-
гательного аппарата у детей и подростков при вы-
полнении статических упражнений. А.В.Торгашева 
[8] определила уровень изменения минутного объема 
крови при статическом напряжении больших групп 
мышц. Л.Г.Петрова и В.Г.Петров [5] выявили зави-
симость показателей гемодинамики при статических 
упражнениях от уровня физической работоспособ-
ности и размеров тела. М.Е.Клюевым [3] была дана 
характеристика осанки и статической выносливости 
основных групп мышц туловища. 

Следует отметить, что в процессе каждого из 
данных экспериментов использовались разнообраз-
ные упражнения с отягощениями. К ним относились 
грузы в 30% и 50% веса тела, набивные мячи весам 
(1кг), так же использовались изометрические усилия, 
выполняемые до отказа и с дозированным отдыхом 
между подходами. Завершающим упражнением каж-
дого исследования служило удержание, верхней ча-
сти туловища, в положении лёжа на бедрах, лицом в 
низ, руки за головой, ноги при этом закреплялись под 
рейку гимнастической стенки. Главным недостатком 
этих упражнений было то, что многие из них занима-
ли большое количество времени. Несмотря на теоре-



80

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

тическую и, особенно, практическую значимость ре-
зультатов исследований нужно отметить, что данные 
исследования так почему то и не нашли своё отраже-
ние в среде школьного физического воспитания. 

При этом нужно отметить развитие статической 
силы широко используется в спортивной практике. 
Примером тому служат исследования [1, 2, 4, 9, 10], 
в которых статические усилия в сочетании с динами-
ческими упражнениями служат для развития специ-
альных силовых качеств юных спортсменов. Однако 
и среди этих научных материалов необходимой ин-
формации, касающейся развития статической силы 
школьников исследуемого возраста упражнениями 
собственной массой тела, не найдено. 

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель работы: определить особенности изменения 

показателей сердечно – сосудистой системы после одно-
кратных статических усилий на разные группы мышц. 

Задачи работы:
1. Установить уровень статической силовой вынос-

ливости основных мышечных групп мальчиков 10 
– 11лет.

2. Определить возрастные особенности силовой вы-
носливости школьников исследуемого возраста.

3. Определить особенности реакции сердечно – сосу-
дистой системы школьников на однократную стати-
ческую силовую нагрузку. 
В исследовании принимало участие 100 мальчи-

ков, учащихся Харьковской гимназии №14, школьный 
возраст которых на момент эксперимента составлял 
10 – 11лет и по результатам врачебного обследования 
относящихся к основной медицинской группе. Они 1 
– 2 раза в неделю посещали одночасовые факульта-
тивные занятия по спортивной гимнастике. 

Исследование проводилось во второй половине 
дня, сразу после окончания основных занятий. До 
начала эксперимента у всех испытуемых были взя-
ты исходные данные артериального давления и ЧСС. 
Измерение проводилось с использованием измери-
теля артериального давления GAMMA модель М1-1. 
Статические нагрузки были разделены на три вида 
упражнений. Первое упражнение вис на согнутых ру-
ках, хватом сверху. Подбородок при выполнении этого 
упражнения мог опускаться ниже грифа перекладины, 
но не имел право прикасаться к нему, ноги разреша-
лось держать расслабленными и слегка согнутыми. 
В основном статическая нагрузка при данном упраж-
нении приходилась на сгибатели рук, дельтовидные 
мышцы плеча и шейные мышцы. 

В следующем упражнение основную нагрузку вы-
полняли мышцы брюшного пресса, оно условно на-
зывалось «лодочка на спине». Исходное положение 
(И.П.) лежа на спине руки за головой, плечи развер-
нуты, ноги ровные в коленях и соединены вместе. По 
команде «марш» туловище и ноги одновременно от-
рываются от пола на высоту 10 – 15см и удержива-
ются до отказа. Запрещалось сильно сгибать колени 
и лопатками касаться пола, но разрешалось слегка 
разводить ноги. Третьим упражнением на статическое 
усилие для мышц спины, была «лодочка на животе». 

Аналогично второму упражнению, только лёжа на жи-
воте руки за головой, плечи развёрнуты, ноги ровные в 
коленях и соединены. По команде «марш» прогибаясь 
в спине, плечи и ноги, одновременно отрываются от 
пола, удержание проходит в таком положении, что бы 
грудь и колени не касалась пола. В процессе удержа-
ния, так же как и во втором упражнении разрешалось 
слегка разводить ноги. За выполнением каждого из 
вышеперечисленных упражнений наблюдал опытный 
преподаватель, имеющий большой стаж работы в фи-
зическом воспитании. Перед началом усилия ребёнка 
взвешивали. Время усилия каждого из упражнений 
фиксировалось по секундомеру. Далее у школьников 
вновь измеряли артериальное давление и ЧСС, после 
этого данные записывались в протокол. За одно заня-
тие каждый из учащихся выполнял по одному стати-
ческому упражнению без дозированных ограничений 
в повторениях и отдыхе, именно по этому они высту-
пали ,как однократные. Функциональное состояние 
сердечно – сосудистой системы оценивалось по шести 
показателям. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
уд/мин., АДС (систолическое артериальное давле-
ние), АДД (диастолическое артериальное давление), 
АДП (пульсовое артериальное давление). Если АДС, 
АДД и ЧСС одновременно показывал измеритель ар-
териального давления GAMMA модель М1-1, то АДП 
представляло собой разность между АДС и АДД. По-
казатель сердечного выброса (СВ) рассчитывался по 
формуле Старра в модификации Бомаше.

СВ = 40 + 0,5ПД – 0,6 ДД + 3,2 × В,
где ПД – пульсовое давление. ДД – диастоличе-

ское давление. В – возраст лет. 
Собственно поэтому всех испытуемых нам было 

удобно разделить на две группы 10 и 11 лет. Минут-
ный объем кровообращения (МОК) определялся, как 
произведение СВ на ЧСС. Данные показателей, как до 
начала усилия (исходные) и данные после окончания 
усилия представлены в таблице 1. 

После выполнения однократных статических уси-
лий, выявленные изменения показателей функцио-
нального состояния сердечно – сосудистой системы 
свидетельствуют о том, что ЧСС, АДС, АДП, СВ и 
МОК имеют выраженную тенденцию к увеличению, 
по сравнению с исходными, в то время как, АДД на-
против, имеет тенденцию к понижению. Данные по 
двум группам (таблица 1).

Оценка работоспособности сердца производилась 
по формуле Руфье – Диксона.

У испытуемого, находящегося в положении лежа 
на спине в течении 5 мин, определяли пульс за 15 с 
(P1) Затем ему предлагалось выполнить одно из стати-
ческих усилий на выбор. Это мог быть: вис на согну-
тых руках, лодочка на спине или животе. После окон-
чания нагрузки испытуемый ложился и у него вновь 
подсчитывали пульс за первые 15с (P2), а потом – за 
последние 15с первой минуты периода восстановле-
ния (P3) Полученные данные индекса Руфье – Диксо-
на представлены в таблице 2.

Судя из полученных данных, показателей функ-
циональной пробы видно, что по любому отдельно 
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Таблица 1. 

Показатели до начала усилия (исходные) и после него.

Название
Усилия.

Кол.
Чел.

Воз.
лет Вес Время ст.

усилия
ЧСС уд./ 

мин.
Адс

Мм/РТ ст.
АДД

Мм/РТ.ст. АДп СВ МОК
Исходный 
(с)

50 10 33,3±0,7

 ----------- 86,9±0,3 117,8±0,7 77,9±0,7 40±0,3 45,2±0,5 3925,5±31
Вис на сог. 
(с) 14,5±1,7 93,4 ± 0,3 124,4 ± 1,5 70,7 ± 1,6 54 ± 1,6 57,8 ± 1,5 5392,1 ± 12
Пресс (с) 39,5±2,4 92,8 ± 3 129,8 ± 1,1 68 ± 1,7 61,8 ± 1,7 62,1 ± 1,7 5507,3 ± 20,3
Спина (с) 56,5±2,1 94 ± 2,1 133,1± 1,7 75,3 ± 1,6 57,8 ± 1,5 55,6 ±1,5 5094,3 ± 67,4
Исходный 
(с)

50 11 37,1±0,7

------------ 83±0,3 114,8±0,7 75,9±0,7 39±0,2 49,2±0,4 4080,3±21,4
Вис на сог. 
(с) 13,7±1,7 90,2 ± 0,6 126 ± 2,2 73,6 ± 1,2 52,4 ± 1,5 57,4 ± 0,4 5168,6 ± 79,2
Пресс (с) 31,7±3,1 85,1 ± 1,3 125,9± 1,3 74 ± 1,5 51,9 ± 1,3 55,7 ± 1,1 4758,2 ± 18,4
Спина (с) 72,7±4,3 95 ± 1,9 119 ± 1,6 69,7 ± 1 49,3 ± 1,5 58,2 ± 1,1 5455,6 ± 76,9

 
Таблица 2.

Индекс Руфье – Диксона

Кол.
Чел. Возраст Название усилия. Индекс Руфье-Диксона.

50 10 лет
Вис на согнутых руках  1,5 ± 0,3
Пресс (лодочка на спине)  2,6±0,3
Спина (лодочка на животе)  2,8±0,4

50 11 лет
Вис на согнутых руках  2,9 ± 0,2
Пресс (лодочка на спине)  1,9±0,2
Спина (лодочка на животе)  2,9±0,2

 Таблица 3.
Достоверность между группами 10 – 11 лет до выполнения упражнений.

Кол. Чел. Показатель Возраст, лет  Вес, кг  Данные до начала нагрузки.

100

 ЧСС
 Уд./мин. 

10 лет
11 лет

 33,3±0,7 t= 3,8
 37,1±0,7 Р<0.001 

86,9±0,3
83±0,3

t= 9,2
Р <0,001 

 Адс
Мм/РТ ст.

10 лет
11 лет

117,8±0,7
114,8±0,7

 t= 3
Р < 0,05 

 АДД
Мм/РТ ст.

10 лет
11 лет

77,9±0,7
75,9±0,7

 t= 2,02 
Р < 0,05 

 АДп 10 лет
11 лет

40±0,3
39±0,2 

t= 2,8 
Р < 0,05 

 СВ 10 лет
11 лет

45,2±0,5
49,2±0,4 

t= 6,2 
Р < 0,001 

 МОК 10 лет
11 лет

3925,5±31 
4080,3±21,4 

t= 4,1 
Р < 0,001

взятому статическому упражнению, каждого из воз-
растов, нет ни одной оценки индекса, отвечающей 
средней или плохой работоспособности. А это значит, 
что работоспособность, оцениваемая при использо-
вании предложенных статических усилий, являет-
ся хорошей (табл.2). Таким образом, функциональ-
ное состояние сердечно – сосудистой системы было 
оценено по шести показателям, а уровень сердечной 
деятельности по отдельно взятой функциональной 
пробе. Следовательно, для определения возрастных 
особенностей силовой выносливости школьников, 
нами, вначале была проведена достоверная оценка 
различий между исходными данными (табл.3). Она 
показала, что самые большие различия в возрасте 
10 и 11 лет до начала нагрузки происходят по трём 
показателям: частоте сердечных сокращений (ЧСС), 
сердечному выбросу (СВ) и минутному объему кро-

ви (МОК) (Р<0,001). Средние различия по показате-
лям: артериальному систолическому давлению (Адс), 
артериальному диасталическому давлению (АДД) и 
артериальному пульсовому давлению (АДп) (Р<0,05). 
К та муже самым главным условием достоверных 
различий между группами выступил вес школьников 
(Р<0,001), поскольку исследования касались упраж-
нений выполняемых с массой собственного тела и тех 
реакций, которые возникают в результате таких воз-
действий (табл.1) 

В таблице 4 собраны данные, которые показывают 
основные различия между группами после выполне-
ния статической нагрузки каждого из упражнений по 
шести функциональным показателям, включая ин-
декс Руфье Диксона и время усилия. Десятилетний 
возраст имеет достаточно большие достоверные раз-
личия по всем функциональным показателям, вклю-
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чая каждое упражнение. Группа одиннадцати летних 
школьников отличается от предыдущей группы тем, 
что в функциональном показателе частоты сердечных 
сокращений (ЧСС уд / мин), упражнение брюшной 
пресс, между исходными данными и данными после 
нагрузки, различия не достоверны (Р > 0,05). Однако 
не смотря на то, что между группами было обнаруже-
но большое достоверное различие по весу (Р <0,001) 
(табл. 3,4), это не повлияло на увеличение различий 
по некоторым функциональным показателям каждого 
из отдельно взятых упражнений. Так например в висе 
на согнутых руках большое различие (Р <0,001) было 
обнаружено только в частоте сердечных сокращений 
(ЧСС), в минутном объеме крови (МОК) было зафик-
сировано только значительное достоверное различие 
(Р<0,01), по всем остальным функциональным пока-
зателям в данном упражнении достоверных различий 
нет (Р> 0,05). 

Упражнение «лодочка на спине» (брюшной пресс), 
отличается самым большим количеством достовер-
ных различий по всем функциональным показателям. 
Среди которых самое большое различие (Р <0,001) 
имеют: артериальное пульсовое давление (АДп) и ми-
нутный объем крови (МОК), существенное (Р<0,01) 
сердечный выброс (СВ), другие показатели отличают-
ся значительным различием (Р<0,05). В упражнении 
«лодочка на животе» (спина), большое различие (Р 
<0,001) было обнаружено в систолическом (АДс) и 
пульсовом давлении (АДп) и существенное (Р<0,01) в 
диастолическом давлении (АДД) и минутном объеме 
крови (МОК). Остальные функциональные показате-
ли по данному упражнению достоверных различий не 
имеют (Р > 0,05) (табл.4). Времени усилия является 
одним из главных показателей, от него зависит уро-
вень статической силовой выносливости основных 
мышечных групп. По данным нашего эксперимента 
(Р > 0,05) различий нет. По индексу Руфье – Диксона 
существенные различия зафиксированы: в висе на со-
гнутых руках (Р < 0,001), по статическим упражнени-
ям для мышц спины и брюшного пресса, различий не 
обнаружено (Р > 0,05) (табл.4). 

В ходе эксперимента в каждой из групп по отдель-
но взятому статическому упражнению, относительно 
соответствующего функционального показателя в 
процессе однократной статической нагрузки прои-
зошли изменения, о чем свидетельствуют данные та-
блиц 1 – 4. Но этих данных было не достаточно что 
бы понять возрастные особенности. Иными словами 
нам было не ясно, в процессе выполнения в каких 
именно, из предложенных упражнений, по соответ-
ствующим функциональным показателях ,произошли 
существенные различия в пользу одного из возрастов. 
Для этого нам было необходимо проверить достовер-
ность различий между функциональными показателя-
ми исходных данных и тех, что были получены после 
выполнения усилия, но только внутри групп. Резуль-
таты анализа внутригрупповых связей представлены 
в таблице 5. 

Анализ функциональных показателей в таблице 
5 позволил определить степень воздействия стати-
ческих упражнений внутри группы. Так организм у 
десятилетних учащихся более реактивно влияет на 
статические загрузки. Ели вернуться к таблице 4, по 
упражнению (вис на согнутых руках), то мы видим, 
что по четырём функциональным показателям в этом 
упражнении достоверность отсутствует Адс Мм/РТ 
ст.; АДД Мм/РТ ст. ; АДп ; СВ , а по таблице 5, в каж-
дой из групп произошли существенные изменения по 
каждому из этих показателей в сравнении с исходны-
ми. Исключением является только АДДМм/РТ ст в 
котором перевес остаётся за группой десятилетних 
(табл.5.) 

Упражнение (брюшной пресс), таблица 4, среди 
функциональных показателей по данному упражне-
нию имеются существенные и средние различия. По 
данным таблицы 5, функциональные показатели ЧСС 
Уд./мин.; АДДМм/РТ ст. имеют перевес у десятилет-
них учащихся. Из шести данных достоверность от-
сутствует в двоих показателях ЧСС Уд./мин. ; СВ. По 
данным таблицы 5, при выполнении упражнения в по-
казателе ЧСС Уд./мин. Наблюдается преимущество за 
группой одиннадцатилетних, а в показателе СВ в двух 
группах одинаково произошли существенные изме-
нения по сравнению с исходными. Далее показатель 
Адс Мм/РТ ст имеет перевес у десятилетних учащих-
ся, показатель АДДМм/РТ ст. у одиннадцатилетних 
школьников. 

Выводы. 
1. В ходе данного эксперимента установлено, что од-

нократные статические усилия, с собственной мас-
сой тела, существенно влияют на функциональное 
состояние сердечно – сосудистой системы и пока-
затель работоспособности у 10 – 11летних мальчи-
ков.

2. При выполнении данных статических усилий весо-
вые различия сказываются на ЧСС и СВ в упражне-
нии вис на согнутых руках, в упражнении лодочка 
на спине только на ЧСС, остальные функциональ-
ные показатели в целом не зависят от веса детей в 
этих возрастах, это объясняется тем, что время уси-
лия у каждого ребёнка сугубо индивидуально, но 
позволяет определить порог его возможностей. 

3. Наиболее сложными для выполнения статическими 
упражнениями у мальчиков в 10 лет являются вис 
на согнутых руках и лодочка на спине для мышц 
брюшного пресса, о чем свидетельствуют функ-
циональные показатели ЧСС, СВ и индекс Руфье 
– Диксона. 

 4. Изменения функциональных показателей в про-
цессе статической нагрузки при сравнении с ис-
ходными данными по каждому отдельно взятому 
упражнению в наибольшей степени прогрессируют 
у десятилетних школьников к ним относятся: арте-
риальное диастолическое давление (АДД), частота 
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное систо-
лическое давление (Адс).
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Таблица 4 

Достоверность между группами 10 – 11лет.

Кол. 
Чел. Показатель Воз.

лет
 Вес

 в (кг)
 Вис на согнутых 

руках (с)
Пресс (лодочка на 

спине) (с)
Спина (лодочка на 

животе) (с)

100

 ЧСС
 Уд./мин. 

10 лет
11 лет

33,3±0,7  
t= 3,8

37,1±0,7 
Р<0.001

93,4 ± 0,3
90,2 ± 0,6

t= 4,8 Р 
<0,001 

92,8 ± 3
85,1 ± 1,3

t= 2,4 Р < 
0,05

94 ± 2,1
95 ± 1,9

 t= 0,4
 Р > 0,05 

 Адс
Мм/РТ ст.

10 лет
11 лет

124,4 ± 1,5
126 ± 2,2

 t= 0,6 Р > 
0,05 

129,8 ± 1,1
125,9 ± 1,3

 t= 2,3 Р < 
0,05

133,1 ± 1,7
119 ± 1,6

 t= 6
 Р < 0,001 

 АДД
Мм/РТ ст.

10 лет
11 лет

70,7 ± 1,6
73,6 ± 1,2

 t= 1,5 
Р > 0,05 

68 ± 1,7
74 ± 1,5

t= 2,6 
Р < 0,05 

75,3 ± 1,6
69,7 ± 1

 t= 3
 Р < 0,01 

 АДп 10 лет
11 лет

54 ± 1,6
52,4 ± 1,5

t= 0,7 
Р > 0,05 

61,8 ± 1,7
51,9 ± 1,3

t= 4,6 
Р < 0,001 

57,8 ± 1,5
49,3 ± 1,5

 t= 4 
 Р < 0,001 

 СВ 10 лет
11 лет

57,8 ± 1,5
57,4 ± 0,4

t= 0,3 
Р > 0,05 

62,1 ± 1,7
55,7 ± 1,1

t= 3,2 
Р < 0,01 

55,6 ± 1,4
58,2 ± 1,1

 t= 1,5 
 Р > 0,05 

 МОК 10 лет
11 лет

5392,1 ± 12
5168,6 ± 79,2

t= 2,8 
Р < 0,01

5507,3 ± 20,3
4758,2 ± 18,4

t= 27,3 
Р < 0,001 

5094,3 ± 67,4
5455,6 ± 76,9

 t= 3,5
 Р < 0,01 

Индекс 
Руфье

10 лет
11 лет 

 1,5 ± 0,3 
 2,9 ± 0,2 

t= 3,9
 Р < 0,001 

 2,6±0,3
 1,9±0,2 

t= 1,9
Р > 0,05 

2,8±0,4 
2,9±0,2 

t= 0,2 
Р > 0,05 

Время 
Усилия.

10 лет
11 лет 

14,5±1,7 
13,7±1,7 

t= 0,3
Р > 0,05 

39,5±2,4 
31,7±3,1 

 t= 1,98
Р > 0,05 

56,5±2,1 
72,7±4,3 

t= 0,2
Р > 0,05 

 
Таблица 5.

Достоверность различий между функциональными показателями исходных данных  
и после выполнения усилия в группах.

Воз.
лет

Кол. 
Чел.

Показа-
тель.

Срок
выполнения

Вис на согнутых руках 
(с)

Пресс (лодочка на спи-
не) (с)

Спина (лодочка на 
животе) (с)

10 50

 ЧСС
 Уд./мин. 

Исходный
После усилия

86,9±0,3 
93,4 ± 0,3 

t = 15,3
Р < 0,001

86,9±0,3 
92,8 ± 3 

t = 1,98
Р > 0,05

86,9±0,3 
94 ± 2,1 

t = 3,3
Р < 0,01

 Адс
Мм/РТ ст.

Исходный
После усилия 

117,8±0,7 
124,4 ± 1,5 

t = 4
Р < 0,001 

117,8±0,7 
129,8 ± 1,1 

t = 9,2
Р < 0,001 

117,8±0,7 
133,1± 1,7 

t = 8,3
Р < 0,001 

 АДД
Мм/РТ ст.

Исходный
После усилия 

77,9±0,7 
70,7 ± 1,6 

t = 4,1
Р < 0,001 

77,9±0,7 
68 ± 1,7 

t = 5,4
Р < 0,001 

77,9±0,7 
75,3 ± 1,6 

t = 1,5
Р > 0,05 

 АДп Исходный
После усилия 

40±0,3 
54 ± 1,6 

t = 8,6
Р < 0,001 

40±0,3 
61,8 ± 1,7 

t = 12,6
Р < 0,001 

40±0,3 
57,8 ± 1,5 

t = 11,6
Р < 0,001 

 СВ Исходный
После усилия

45,2±0,5 
57,8 ± 1,5 

t = 8
Р < 0,001 

45,2±0,5 
62,1 ± 1,7 

t = 9,5
Р < 0,001 

45,2±0,5 
55,6 ±1,5 

t = 7
Р < 0,001 

 МОК  Исходный
После усилия 

3925,5±31 
5392,1 ± 12 

t = 44,1
Р < 0,001 

3925,5±31 
5507,3 ± 20,3 

t = 42,7
Р < 0,001 

3925,5±31 
5094,3 ± 67,4 

t = 15,8
Р < 0,001 

11 50

 ЧСС
 Уд./мин. 

Исходный
После усилия

83±0,3 
90,2 ± 0,6 

t = 10,7
Р < 0,001 

83±0,3 
85,1 ± 1,3 

t = 1,6
Р > 0,05

83±0,3 
95 ± 1,9 

t = 6,2
Р < 0,001 

 Адс
Мм/РТ ст.

Исходный
После усилия 

114,8±0,7 
126 ± 2,2 

t = 4,4
Р < 0,001 

114,8±0,7 
125,9± 1,3 

t = 7,5
Р < 0,001 

114,8±0,7 
119 ± 1,6 

t = 2,4
Р < 0,05

 АДД
Мм/РТ ст.

Исходный
После усилия 

75,9±0,7 
73,6 ± 1,2 

t = 1,7
Р > 0,05

75,9±0,7 
74 ± 1,5 

t = 1,1
Р > 0,05

75,9±0,7 
69,7 ± 1 

t = 5,1
Р < 0,001 

 АДп Исходный
После усилия 

39±0,2 
52,4 ± 1,5 

t = 8,9
Р < 0,001 

39±0,2 
51,9 ± 1,3 

t = 9,8
Р < 0,001 

39±0,2 
49,3 ± 1,5 

t = 6,8
Р < 0,001 

 СВ Исходный
После усилия

49,2±0,4 
57,4 ± 0,4 

t = 14,5
Р < 0,001 

49,2±0,4 
55,7 ± 1,1 

t = 5,6
Р < 0,001 

49,2±0,4 
58,2 ± 1,1 

t = 7.7
Р < 0,001 

 МОК  Исходный
После усилия 

4080,3±21,4
5168,6 ± 79,2 

t = 13,3
Р < 0,001 

4080,3±21,4 
4758,2 ± 18,4 

t = 24
Р < 0,001 

4080,3±21,4 
5455,6 ± 76,9 

t = 17,2
Р < 0,001 
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Особенности реагирования системы кровообращения 

спортсменов на физическую нагрузку  
в зависимости от содержания биоэлементов в организме

Решетняк О.А.
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

Аннотации:
Цель работы – изучить особенностей 
реагирования сердечно-сосудистой 
системы спортсменов на физическую 
нагрузку в зависимости от уровня со-
держания кадмия, кальция и калия в 
организме. В эксперименте принимали 
участие 40 спортсменов и 40 студентов 
не занимающихся спортом. Применя-
лась  тетраполярная грудная компью-
терная реография в состоянии физио-
логического покоя, после 12 минут 
физической нагрузки на велоэргометре 
и 5 минут восстановления. Выявлена 
физиологическая роль токсичного и 
эссенциальных элементов для функ-
ционального состояния сердечно-
сосудистой системы спортсменов и 
студентов. Выявлено, что в восстанови-
тельном периоде имеется выраженная 
физиологическая значимость калия 
для показателей сердечно-сосудистой 
системы студентов. Установлено, что 
кадмий, калий и кальций имеют опре-
деленное влияние на функциональную 
деятельность сердца и несколько ме-
нее существенное – на состояния со-
судистой системы.

Решетняк О.А. Особливості реагу-
вання системи кровообігу спортс-
менів на фізичне навантаження 
залежно від вмісту біоелементів в 
організмі. Мета роботи – вивчити осо-
бливості реагування серцево-судинної 
системи спортсменів на фізичне на-
вантаження залежно від рівня вмісту 
кадмію, кальцію і калія в організмі. У 
експерименті брали участь 40 спортс-
менів і 40 студентів, що не займаються 
спортом. Застосовувалася  тетрапо-
лярна грудна комп'ютерна реографія 
в стані фізіологічного спокою, після 
12 хвилин фізичного навантаження на 
велоергометрі і 5 хвилин відновлення. 
Виявлена фізіологічна роль токсичного 
і ессенциальних елементів для функ-
ціонального стану серцево-судинної 
системи спортсменів і студентів. Ви-
явлено, що у відновному періоді є 
виражена фізіологічна значущість ка-
лію для показників серцево-судинної 
системи студентів. Встановлено, що 
кадмій, калій і кальцій мають певний 
вплив на функціональну діяльність 
серця і декілька менш істотне – на ста-
нюи судинної системи.

Reshetniak O.A. Features of reacting of 
the cardiovascular system of sportsmen 
to the physical loading depends on the 
level of maintenance of bioelements in 
an organism. Purpose of work – to study 
features of reacting of the cardiovascular 
system of sportsmen on the physical loading 
depending on the level of maintenance 
of cadmium, calcium and potassium in 
an organism. In an experiment took part 
40 sportsmen and 40 students who are 
not go in for sport. Tetrapolar was used  
pectoral computer rheography in a state of 
physiological rest, after 12 minutes of the 
physical loading on a veloergometer and 5 
minutes of renewal. A physiological role is 
exposed toxic and essential elements for 
the functional state of the cardiovascular 
system of sportsmen and students. It is 
exposed, that in the period of rehabilitation 
there is the expressed physiological 
meaningfulness of potassium for the 
indexes of the cardiovascular system of 
students. It is set that a cadmium, potassium 
and calcium, have a certain influence on 
the functional operation of heart and a 
few less substantial – on the states of the 
vascular system.

Ключевые слова:
сердечно-сосудистая система, 
спортсмены, кадмий, калий, кальций. 

серцево-судинна система, спортсме-
ни, кадмій, калій, кальцій. 

cardiovascular system, sportsmen, 
cadmium, potassium, calcium. 

Введение.1

 В результате спортивной деятельности значитель-
но увеличивается потребность организма спортсменов 
в макро- и микроэлементах, недостаточность которых 
может привести к функциональным изменениям си-
стем, в том числе и сердечно-сосудистой, а также на-
рушению адаптационных возможностей, в основе ко-
торых лежат нарушения их баланса [2, 4, 7-10].

 В настоящее время в литературе имеется крайне 
ограниченное количество работ о взаимосвязях со-
держания микроэлементов и показателей сердечно-
сосудистой системы спортсменов, которые не дают 
достаточно полного представления о том, как реали-
зуется в организме взаимодействие микроэлементов 
между собой, как это взаимодействие отражается на 
функции системы кровообращения и сказывается на 
тренировочной и соревновательной деятельности [4]. 

 Исследования проводились в соответствии с пла-
нами научно-исследовательской работы Таврического 
национального университета имени. В.И. Вернад-
ского «Медико-биологическое обоснование системы 
физического воспитания. Разработка и совершенство-
вание методов врачебно-педагогических наблюдений 
в учебно-тренировочном процессе» (№ гос. регистра-
ции 0101U005752), а также Крымского государствен-
ного медицинского университета имени. С.И. Георги-
евского по программе «Физиологические подходы к 

© Решетняк О.А., 2012 
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оценке экологического риска для здоровья» (№ гос. 
регистрации 0102U006172).

 Цель, задачи работы, материалы и методы.
 Цель работы – изучить особенностей реагиро-

вания сердечно-сосудистой системы спортсменов на 
физическую нагрузку в зависимости от уровня со-
держания кадмия (Cd++), кальция (Ca++) и калия (К+ ) 
в организме.

 Методы и организация исследования. В исследо-
вании приняли участие 80 студентов в возрасте от 17 
до 22 лет, из которых: 40 спортсменов-футболистов 
факультета физической культуры Таврического на-
ционального университета имени. В.И. Вернадского и 
40 студентов Крымского государственного медицин-
ского университета имени. С.И. Георгиевского.

 У обследуемых определяли содержание кадмия, 
кальция и калия в волосах рентгено-флюоресцентным 
методом в лаборатории научно-исследовательского 
центра «ВИРИА» г. Киева и физиологические по-
казатели, характеризующие состояние сердечно-
сосудистой системы посредством тетраполярной 
грудной компьютерной реографии в состоянии физио-
логического покоя, после 12 мин. физической нагруз-
ки на велоэргометре и 5 мин. восстановления.

 Статистическую обработку данных проводили 
посредством непараметрического корреляционного 
анализа по Спирмену и статистического сравнения по 
методу Манна-Уитни.
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 Результаты исследований.
 Прежде всего, следует отметить, что средние зна-

чения содержания определяемых в данной работе хи-
мических элементов в организме исследуемых спор-
тсменов находилось в пределах условной, принятой 
на сегодняшний день, нормы [3, 6], в то время как у 
студентов, не занимающихся спортом, отмечался де-
фицит эссенциальных элементов (таб. 1). 

Полученные нами данные согласуются с данными 
о различиях в составе волос профессиональных спор-
тсменов, в целом, в сторону повышения концентрации 
основных (биофильных) химических элементов (Са, 
Мg, Na, Р, К) по сравнению с показателями здоровых 
мужчин, не занимающихся спортом [5].

 В нашем случае более высокое содержание Са++ в 
волосах у спортсменов, по сравнению со студентами, 
не занимающимися спортом, скорее всего отражает 
усиленный кругооборот и выведение этого элемента 
при систематических физических нагрузках (кумуля-
тивный эффект физических нагрузок), что, с другой 
стороны, может говорить о «скрытом» риске его де-
фицита. В пользу этого свидетельствует и более вы-
сокое содержание Сd++ в организме спортсменов по 
сравнению со студентами, не занимающимися спор-
том, усвоение которого Са++ ухудшает.

 Значения исследуемых показателей сердечно-
сосудистой системы у студентов, не занимающихся 
спортом, в большей или меньшей степени соответство-
вали нормативным значениям [1] (табл. 2.), за исклю-
чением некоторых показателей деятельности сердца 
(УО, СИ и УИ), которые оказались существенно ниже 
нормы, а ОПСС превышало нормативные значения, в 
то время как у спортсменов показатели деятельности 
сердца (УО, МО, УИ) были выше физиологической 
нормы, а ОПСС и МуАД наоборот, ниже.

Выявленные различия показателей сердечно-
сосудистой системы могут быть следствием адап-
тации организма к высоким физическим нагрузкам, 
которые в течение долгого времени не вызывают на-
рушений миокардиально-гемодинамического гомео-
стаза, а лишь ведут к некоторому смещению значе-
ний физиологических показателей, обусловленному 
долговременными структурными механизмами адап-
тации к систематическим нагрузкам [2] что, очевидно, 
имело место и в данном случае. 

 На фоне этих изменений особое внимание привле-
кает анализ элементного статуса студентов, поскольку 
микроэлементное обеспечение деятельности сердца и 
сосудистой системы существенным образом может 
сказаться на ее состоянии.

 Корреляционный анализ данных регистрации по-
казателей сердечно-сосудистой системы в состоянии 
физиологического покоя с содержанием химических 
элементов в волосах исследуемых студентов позволи-
ли установить ряд статистически значимых связей.

 Так, для кадмия выявлена достоверная обратная 
корреляционная связь с показателями УИ спортсме-
нов, то есть, чем выше было содержание кадмия, тем 
меньшее количество крови выбрасывалось сердцем за 
одну систолу (табл. 3.). У студентов, не занимающих-

ся спортом, кадмий оказывал противоположное по 
характеру влияние на показатели сердечной деятель-
ности УИ и СИ, т.е. увеличение кадмия в организме, 
сопровождается ростом значений УИ и СИ. 

 Для эссенциальных элементов выявлена прямая 
корреляционная связь только с содержанием кальция 
в организме спортсменов и показателями МО, указы-
вающая на более высокую производительность серд-
ца при более высоких концентрациях этого элемента 
в организме (табл. 3.). У студентов, не занимающих-
ся спортом, он главным образом влиял на состояние 
сосудистой системы и гемодинамику, а не на работу 
сердца, как у спортсменов. Так, определены прибли-
жающиеся к достоверным отрицательные корреляци-
онные связи ДАД и МуАД с содержанием кальция в 
волосах, т.е. чем выше содержание кальция, тем ниже 
МуАД, по всей видимости, за счет снижения ДАД и 
тонуса магистральных сосудов.

Для калия установлены высоко достоверные по-
ложительные корреляционные связи с показателями 
деятельности сердца (УО, МО, СИ и УИ), а также 
обратная корреляционная связь с ОПСС (табл. 3.). 
То есть, чем выше было содержание калия, тем выше 
были значения показателей сердечной деятельности и 
ниже ОПСС.

 Предъявление физической нагрузки позволило 
установить ряд корреляционных связей с содержани-
ем химических элементов в организме исследуемых 
студентов.

 Так, после нагрузки для спортсменов выявили 
статистически достоверную отрицательную корреля-
ционную связь УИ с содержанием кадмия в волосах 
(табл. 4), т.е. чем выше было содержание кадмия в во-
лосах, тем меньше количество крови выбрасывалось 
сердцем за одну систолу, тогда как для студентов, 
не занимающихся спортом, такая зависимость была 
установлена на уровне тенденций для УИ и МО и яв-
лялась противоположной по характеру. Следователь-
но, при более высоком содержании металла в волосах 
студентов, не занимающихся спортом, увеличивалось 
количество крови, выбрасываемое сердцем за одну 
минуту (МО) и за одно сокращение (УИ).

У студентов, не занимающихся спортом, физиче-
ская нагрузка позволила выявить зависимость для 
ряда показателей сердечно-сосудистой системы лишь 
с содержанием калия в волосах (табл. 4.). 

 Так, установлены статистически значимые поло-
жительные корреляционные связи как с показателя-
ми, характеризующими работу сердца (УО, МО, УИ, 
СИ), так и с показателем гемодинамики (ДАД). Чем 
выше было содержание калия в волосах, тем выше 
были значения показателей, как сердечной деятельно-
сти, так и сосудистой системы.

 Значимой зависимости от уровня содержания 
эссенциальных элементов для спортсменов не вы-
явлено.

 Корреляционный анализ реографических пока-
зателей сердечно-сосудистой системы в период вос-
становления в связи с содержанием кадмия, калия и 
кальция позволил констатировать следующее.
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 Таблица 1.

Концентрация (мкг/г) химических элементов в волосах исследуемых студентов

Химический элемент Мин-я Мак-я Х+Sх Условная 
норма

Cd (кадмий)
спортсмены
не спортсмены

0,00
0,00

0,28
0,17

0,08+0,01
0,05+0,01**

0-1

Са (кальций)
спортсмены
не портсмены

183,67
145,62

929,69
718,19

353,31+28,40*** 
179,50+25,38

300-700

К (калий)
спортсмены
не портсмены

0,00
0,00

185,34
301,21

84,90+10,26
40,49+8,87***

70-170

 Примечание. Различия между группами достоверны ** – при р<0,01; *** – при р<0,001.

 Таблица 2.
Показатели сердечно-сосудистой системы исследуемых студентов в состоянии физиологического покоя 

Показатели
Среднее + стандартное отклонение

Норма
спортсмены не портсмены

ЧСС (уд/мин) 60–83 60,61+1,39** 67,80+1,55
САД (мм рт.ст.) 110–130 116,83+1,68 119,35+1,56
ДАД (мм рт.ст.) 60–80 85,96+3,54 74,57+1,88
МуАД (мм рт.ст.) 90 85,96+2,54 89,53+2,00
УО (мл) 70–90 91,84+2,50** 46,55+1,90
МО (л/мин) 3–5 6,15+0,26** 3,11+0,13
ОПСС (дин /с/см-5) 1270–1490 1168,06+39,25** 1524,30+71,85
СИ (л/мин/м2) 3–5,6 3,55+0,12** 1,62+0,06
УИ (мл/м2) 42–47 51,57+1,74** 24,48+0,94

 Примечание. Различия между группами достоверны * – при р<0,05; ** – при р<0,01.
 

Таблица 3.
Взаимосвязь физиологических показателей системы гемодинамики с содержанием химических элементов у 

студентов в состоянии физиологического покоя 

Химический  
элемент

Показаиели сердечно-
сосудистой системы

Спортсмены
(n=40) Не спортсмены (n=40)

r р r р

Cd++ (кадмий) УИ (мл/м2) -0,55 0,02 0,31 0,07
СИ (л/мин/м2) 0,33 0,06

Са++ (кальций)
МО (л/мин) 0,45 0,02
СИ (л/мин/м2) 0,40 0,06
ДАД (мм рт.ст.) -0,33 0,06
МуАД (мм рт.ст.) -0,34 0,06

К+(калий)

УО (мл) 0,54 0,01
МО (л/мин) 0,51 0,01
ОПСС (дин с/см-5) -0,52 0,01
СИ (л/мин/м2) 0,57 0,02
УИ (мл/м2) 0,61 0,01

 
Таблица 4.

Взаимосвязь физиологических показателей системы гемодинамики с содержанием химических элементов у 
студентов после физической нагрузки

Химический  
элемент

Показаиели сердечно-
сосудистой системы

Спортсмены
(n=40) Не спортсмены (n=40)

r р r р

Cd++ (кадмий) МО (л/мин) 0,33 0,07
УИ (мл/м2) -0,56 0,01 0,34 0,06

К+(калий)

ДАД (мм рт.ст.) 0,39 0,02
УО (мл) 0,39 0,04
МО (л/мин) 0,44 0,01
СИ (л/мин/м2) 0,37 0,04
УИ (мл/м2) 0,45 0,02
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 Прежде всего, следует отметить, что содержание 
кадмия в организме не отразилось на реографических 
показателях, как спортсменов, так и студентов, не за-
нимающихся спортом.

 Обращает внимание весьма высокая значимость ка-
лия для сердечно-сосудистой системы студентов, не за-
нимающихся спортом, причем как для показателей дея-
тельности сердца (УО, МО, СИ, УИ), так и состояния 
сосудов (ДАД, МуАД). В то же время у спортсменов 
зависимость на уровне тенденции от уровня содержа-
ния калия в организме установлена только для одного 
показателя сосудистой системы (ОПСС) (табл. 5.).

Следовательно, можно считать, что в восстанови-
тельном периоде установлена выраженная физиоло-
гическая значимость калия для показателей сердечно-
сосудистой системы студентов, не занимающихся 
систематически физическими упражнениями, при со-
хранении, в целом, обнаруженных ранее закономерно-
стей, как при физической нагрузке, так и в состоянии 
физиологического покоя, тогда как для спортсменов 
такой зависимости не установлено. 

 Общее число корреляционных связей свиде-
тельствует о большей чувствительности сердечно-
сосудистой системы организма студентов, не зани-
мающихся спортом, к дисбалансу эссенциальных 
элементов, прежде всего – К+, вероятно в связи с его 
низким содержанием в организме, затем Cd++ и Са++. 

 У спортсменов, для которых был характерен нор-
мальный баланс исследованных элементов, наиболее 
существенным влиянием обладал Cd++, а затем эссен-
циальные Са++ и К+.

 Таким образом, можно заключить, что кадмий, ка-
лий и кальций при их «фоновом» содержании в орга-
низме исследуемых студентов, имеют определенное, 
достаточно выраженное влияние на функциональную 

деятельность сердца, и несколько менее существен-
ное – на состояния сосудистой системы. Причем в за-
висимости от степени физической активности имеют 
место особенности элементного баланса и влияния 
элементов на сердечно-сосудистую систему: более 
благоприятный баланс у спортсменов с преимуще-
ственным влиянием кадмия и дефицит эссенциальных 
элементов в «гиподинамичном» организме с преиму-
щественной чувствительностью сердечно-сосудистой 
системы к уровню калию. 

 Выводы.
1. Обнаружено, что среднее содержание химических 

элементов в организме спортсменов находилось в 
пределах условной физиологической нормы, в то 
время как у студентов, не занимающихся спортом, 
отмечался дефицит кальция и, в особенности, калия 
в организме.

2. Установлено, что кадмий оказывал определенное 
влияние на показатели сердечной деятельности 
(ударный индекс; r=-0,55; р≤0,02) спортсменов, в 
состоянии физиологического покоя и при физиче-
ской нагрузке. У студентов, не занимающихся спор-
том, значимость кадмия определена только на уров-
не тенденции с показателями работы сердца. 

3. Функциональная значимость эссенциальных эле-
ментов для студентов-спортсменов, проявлялась 
только в состоянии физиологического покоя и, в 
меньшей степени, в восстановительном периоде, 
тогда как у студентов, не занимающихся спортом, 
такая зависимость наблюдалась на всех этапах ис-
следования.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других проблем реа-
гирования системы кровообращения спортсменов на 
физическую нагрузку.

Таблица 5.
Коэффициенты корреляций уровня содержания химических элементов в волосах исследуемых студентов и 

данных системы гемодинамики в период восстановления 

Химический
элемент Показатели

Спортсмены
(n=40)

Не спортсмены
(n=40)

К+
(калий)

r p r  p

ДАД (мм рт.ст.) 0,40 0,02

МуАД (мм рт.ст.) 0,38 0,03

УО (мл) 0,41 0,02

МО (л/мин) 0,40 0,02

ОПСС (дин/с/см-5) 0,41 0,06 0,33 0,65

СИ (л/мин/м2) 0,41 0,02

УИ (мл/м2) 0,42 0,01
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Шляхи покращення професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів економічних спеціальностей 
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Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Анотації:
Розглянуто аспекти покращення 
професійно – прикладної фізичної 
підготовки студентів економічних 
спеціальностей з урахуванням 
особливостей педагогічного про-
цесу. Встановлено, що в процесі 
професійно – прикладної фізичної 
підготовки успішно формується 
комплекс психофізіологічних якос-
тей, необхідних працівникові в його 
професійній діяльності. Наведено 
аналіз публікацій російських та 
українських вчених про різновиди 
засобів покращення професійно 
– прикладної фізичної підготовки 
студентів вищих навчальних за-
кладів. З’ясовані деякі особливості 
професійної підготовки майбутніх 
економістів. Доведено необхід-
ність пошуку нових технологій 
удосконалення процесу фізичного 
виховання студентів вищих на-
вчальних закладах економічних 
спеціальностей. Рекомендовано 
напрямки виховання гармонійно 
розвиненої особистості студента, 
які дозволять покращити здоров’я, 
сформувати професійно важливі 
психофізичні якості.

Салатенко И. А. Пути улучшения 
профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов экономи-
ческих специальностей. Рассмотрены 
аспекты улучшения профессионально 
– прикладной физической подготовки сту-
дентов экономических специальностей с 
учетом особенностей педагогического про-
цесса. Установлено, что в процессе про-
фессионально – прикладной физической 
подготовки успешно формируется комплекс 
психофизиологических качеств, необходи-
мых работнику в его профессиональной де-
ятельности. Приведен анализ публикаций 
русских и украинских ученых о разновидно-
стях средств улучшения профессионально 
– прикладной физической подготовки сту-
дентов высших учебных заведений. Выяс-
нены некоторые особенности профессио-
нальной подготовки будущих экономистов. 
Доказана необходимость поиска новых 
технологий совершенствования процесса 
физического воспитания студентов высших 
учебных заведениях экономических специ-
альностей. Рекомендованы направления 
воспитания гармонично развитой личности 
студента, которые позволят улучшить здо-
ровье, сформировать профессионально 
важные психофизические качества.

Salatenko I.A. Direction improvements 
professionally-applied physical 
preparation of students of economic 
specialities. The aspects of improvement 
are considered professionally – the 
applied physical preparation of students of 
economic specialities taking into account 
the features of pedagogical process. It is 
set that in the process of professional – the 
applied physical preparation the complex of 
psychophysiological qualities, necessary 
a worker in his professional activity is 
successfully formed. The analysis of 
publications of the Russian and Ukrainian 
scientists is resulted about the varieties of 
facilities of improvement professionally – 
the applied physical preparation of students 
of higher educational establishments. 
Some features of professional preparation 
of future economists are found out. The 
necessity of search of new technologies 
of perfection of process of physical 
education of students is well-proven higher 
educational establishments of economic 
specialities. Directions of education the 
harmoniously developed personality of 
student are recommended, which will 
allow to improve a health, form important 
psychophysical qualities professionally.

Ключові слова:
студенти, спеціальності, профе-
сія, підготовленість.

студенты, специальности, профессия, 
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students, specialities, profession, 
preparedness.

Вступ. 1

Соціально-економічні перетворення в Україні, 
глобальна екологічна криза актуалізували збереження 
і зміцнення здоров’я студентської молоді. Основними 
чинниками негативного впливу на стан здоров’я сту-
дентів є низька мотивація до занять фізичною куль-
турою і спортом, відсутність спеціальних знань про 
засоби підтримання і контролю фізичної підготовле-
ності, здорового способу життя [7]. Предметом уваги 
багатьох дослідників (В. Б. Базильчук, О. М. Жданова, 
2002; В. К. Бальсевич, 1996; Л. І. Лубишева, 1996; Т. 
В. Антонова, 2005; Л. В. Закурін, 2005; Л. І. Лубише-
ва, 2005; С. В. Королінська, 2007 та ін.), є проблема 
недостатньої ефективності процесу фізичного вихо-
вання внаслідок переходу на Європейську кредитно-
модульну систему освіти. У вищих навчальних за-
кладах скорочується кількість навчальних годин на 
фізичне виховання, дві третини припадає на самостій-
ні і факультативні заняття.

Крім того, існуюча система фізичного виховання 
студентів є малоефективною для підвищення рівня 
фізичної підготовленості, здоров’я та мотивації 
студентів до занять фізичними вправами, що пов’язано 
із знецінення соціального престижу здоров’я, фізичної 
культури та спорту; недооцінка у ВНЗ соціальної, 
оздоровчої та виховної ролі фізичної культури і 
спорту; залишковий принцип її фінансування. Вища 
школа все ще не готова до сприйняття значущості 
© Салатенко І.О., 2012 
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фізичної культури як головного фактора здоров’я нації, 
виховання гармонійно розвиненої особистості [12].

Науковці стверджують, що саме в студентському 
віці фізична культура і спорт є біологічною основою 
стимуляції розвитку і формування молодої людини 
як особистості, найважливішим засобом зміцнення 
здоров’я та суттєвого підвищення можливостей для 
ефективного навчання і оволодіння професійними на-
вичками. За допомогою систематичних занять фізич-
ною культурою підвищується загальна працездатність, 
завдяки чому в організмі відбувається ряд фізіологіч-
них, психічних, біохімічних та інших процесів, які ви-
кликають відповідні зміни у руховій та функціональній 
сферах, розширюється діапазон рухових вмінь і нави-
чок, покращується розумова активність, регулюється 
психоемоційний стан, оптимізується організація праці, 
зберігається фізичне здоров’я і нарешті формується 
здоровий спосіб життя студентської молоді. В той же 
час доводиться констатувати, що питанням формуван-
ня професійно-прикладної фізичної підготовки у про-
цесі навчання в вузі не приділяється відповідної уваги.

В проведених в радянський період розвитку нашої 
країни дослідженнях В. В. Белиновича (1958 – 1978), Б. 
І. Загорского (1973 – 1984), В. І. Ільініча (1973 – 1990), 
В. А. Кабачкова (1996), С. А. Полієвського (1972), М. 
Н. Жукова (1993) переконливо доведена ефективність 
професійно – прикладної фізичної підготовки (ППФП) 
у формуванні професійно важливих фізичних і психіч-
них якостей, стійкості організму до професійних за-
хворювань, підвищення рівня фізичної та професійної 
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підготовленості, успішності оволодіння професією та 
подальшого вдосконалення в ній [3,4,5].

Як підкреслює Р. Т. Раєвський (2003), до недав-
нього часу вважалося, що ППФП робітників і спеці-
алістів повинна бути спрямована головним чином на 
формування професійно важливих фізичних якостей і 
прикладних рухових умінь, необхідних працівникам 
ряду професій в особливих умовах їх професійної ді-
яльності. Він вважає, що основними факторами, від 
яких залежить зміст професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів ВНЗ, є: сфера діяльності, зміст 
і умови праці, психофізіологічні особливості майбут-
ньої діяльності спеціаліста. Зі слів О. В. Церковної 
(2007), результати наукових досліджень, які проведені 
за останні роки, розширили уявлення про значення і 
зміст ППФП майбутніх спеціалістів. Було встановле-
но, що в процесі ППФП успішно формується великий 
комплекс психофізіологічних якостей, необхідних 
працівникові в його професійній діяльності. За допо-
могою засобів ППФП прищеплюються і вдосконалю-
ються психічні і вольові якості [13, 16].

В основі фізичної підготовки до майбутньої тру-
дової діяльності лежить всебічний фізичний розви-
ток. Це база для вдосконалення всіх життєво важли-
вих функцій організму, необхідних рухових якостей, 
умінь, навичок. Разом із тим розвиток промислової 
техніки, автоматизації виробництва, створення тех-
нологічних процесів, впровадження автоматичних 
систем управління, електроніки, кібернетики, збіль-
шення швидкості та ефективності дії засобів змінює 
і характер виробничої праці. Частина ручної праці та 
фізичного навантаження зменшується, частина розу-
мової праці в загальному балансі робочого часу росте. 
Все це веде до подальшого підвищення спеціальних 
вимог, які пред’явлені до організму людини, до фізич-
ної підготовки спеціаліста [6].

Робота виконана згідно з планом науково-
комплексної роботи кафедри теорії і методики фізичної 
культури Сумського державного педагогічного універ-
ситету ім. А.С. Макаренка, яка затверджена Інститутом 
науково-технічної і економічної інформації України, м. 
Київ, номер державної реєстрації 0111 U 005736. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження: Виявити шляхи покращення 

професійно-прикладної фізичної підготовки студен-
тів економічних спеціальностей засобами виховання 
гармонійно розвиненої особистості студента які до-
зволять покращити здоров’я, сформувати професійно 
важливі психофізичні якості. 

Методи дослідження: Для вирішення поставлених 
завдань використовується загальнонаукові методи, а 
саме: аналіз, систематизацію, узагальнення даних лі-
тературних джерел. 

Результати дослідження. 
На думку вчених (О. В. Петуніна, 1996; Ю. М. 

Шкребтія, 2000; В. С. Ашаніна, Ж. Л. Козіної, 2007) 
професійна готовність майбутніх фахівців характери-
зується інтегративним станом особистості, що поєд-
нує оптимальну систему потреб, мотивів і здатностей, 
знань, умінь, навичок, тобто того, що становить про-

фесійні якості фахівця і його відношення до профе-
сійної діяльності.

Проблема професійно-прикладної фізичної підго-
товки студентів завжди була актуальною серед науков-
ців. Сьогодні вже розроблені наукові основи ППФП 
майбутніх фахівців різних спеціальностей; зокрема, 
В. І. Філінков (2003), розробив систему професійно-
прикладної фізичної підготовленості фахівців ма-
шинобудівної промисловості; С. В. Халайджі (2006), 
вивчав професійно-прикладну фізичну підготовку 
студенток енергетичних спеціальностей у роботі в 
енергетичному комплексі [15].

Деякі питання професійно-прикладної фізичної 
підготовки (ППФП) студентів вищих навчальних за-
кладів водного транспорту розглядались у роботах (Н. 
П. Байков, 2001; В. А. Кабачков, А. Ф. Рожновський, 
1986; Е. А. Полухін, В. Д. Котенко, 1989), судноводіїв 
(В. Г. Корей, 1998; Д. М. Стенько,1981), плавскладу (Н. 
М. Кобозев, 1978; Л. А. Самохвалова, 1984). Частина 
робіт присвячена вивченню психофізіологічних ха-
рактеристик та розробці рекомендації для інженерів-
електромеханіків з удосконаленням програм ППФП 
(В. Г. Корей, Р. Т. Раєвський, 1997; А.Ф. Рожновський, 
1988). В свою чергу, Е. І. Маляром (2009), підтвердже-
но дані про позитивний вплив засобів футболу на ви-
рішення оздоровчих та освітніх завдань фізичного ви-
ховання студентів спеціальності «Оподаткування» але 
конкретних шляхів вирішення завдання щодо успіш-
ної професійної діяльності не пропонується. [10,12]

На думку науковців (А. І. Драчук, О. Куц, 2001; 
Е.Г. Лукавенко, 2004; Н. Завіська, Л. Лукашевич, 2004; 
В. Гумен, 2005) вдосконалення ППФП економічних 
спеціальностей можна здійснювати з використанням 
різних засобів: аеробіки, легкої атлетики та інших ви-
дів спорту [1].

 Зокрема Н. Н. Завидівською (2002), експеримен-
тально доведено ефективність методики підвищен-
ня ППФП економічних спеціальностей за рахунок 
впровадження моделі професійно-прикладних основ 
формування здорового способу життя для студентів 
вищих навчальних закладів економічного профілю, 
основною функцією якої є оптимізація процесу фор-
мування здорового способу життя. Н. І. Фалькова 
(2002), досліджувала проблему фізичної підготовки 
студенток економічних спеціальностей з урахуванням 
їх морфофункціональних особливостей [2,14].

 Особливої уваги потребує робота Л. П. Пили-
пея (2011), в якої він вивчав проблеми професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів вищих на-
вчальних закладів різних спеціальностей. 

Зокрема Л. П. Пилипей 2009, розподіляє 
професійно-прикладну фізичну підготовку за пев-
ними напрямами підготовки спеціалістів: екстре-
мальна група, творчо-образна група, природничо-
аграрна група, технічна група, комунікативна група 
та інформаційно-логічна група до якої належать сту-
денти економічних спеціальностей. Проблеми ППФП 
інформаційно-логічної групи досліджували автори: 
Боченкова Е. В. (2000), Егоричев Д. О. (1992), Зави-
дівська Н. Н. (2002), Лапшина Г. Г. (1991), Остроушко 
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С. В. (1999), Фалькова Н. І. (2002), Николаев С. Ю. 
(2004). Головним етапом створення професіограми 
спеціальностей (інформаційно-логічної групи) є ви-
значення структури моделі особистості економіста які 
наведені у (рис. 1) [11].

Вищевказане (рис. 1) дає змогу констатувати, що 
для студентів економічних спеціальностей, які відно-
сяться до інформаційно-логічної групи рекомендовані 
наступні психофізіологічні якості: загальна витрива-
лість, психічні якості, спеціальна витривалість, коор-
динація, статична витривалість, а також – функції зо-
рового аналізатора.

Аналіз наукової літератури свідчить, що існуючих 
методів удосконалення ППФП студентів економічних 
спеціальностей недостатньо.

Таким чином детальний аналіз науково-методичної 
літератури показав що, проблемою ППФП студентів, 
останнім часом, приділялося багато уваги але нами 
не було знайдено робіт, що вирішували проблеми 
підвищення рівня здоров’я, показників їх фізичної 
підготовленості та рівня професійно важливих пси-
хофізіологічних якостей студентів, які б сприяли задо-
воленню фізкультурно-спортивних інтересів студентів 
на основі застосування спортивно-орієнтованих тех-
нологій фізичного виховання, як в структурі навчаль-

ного розкладу, так і в вільний від навчання час (Л. І. 
Лубишева, 1992; М. В. Базилевич, 2009; С. В. Радаєва 
2008; Т. В. Васільєва 2009). Перспектива подальших 
досліджень полягає у визначенні рівня здоров’я, ру-
хових вподобань студентів економічних спеціальнос-
тей та розробці спортивно-орієнтованої технології 
фізичного виховання що спрямована на покращення 
професійно-прикладної фізичної підготовки тому 
тема нашої роботи є досить актуальною [8].

Висновки: 
Чинна на сьогодні система організації фізично-

го виховання у ВНЗ не може ефективно забезпечити 
підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров'я, 
мотивації студентів до занять фізичними вправами 
й спортом. Аналіз літературних джерел і останніх 
дисертаційних досліджень говорить про доцільність 
створення експериментальних програм професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ на 
основі окремих спортивних спеціалізацій (баскетбол, 
ритмічна гімнастика, гандбол, боротьба, атлетична 
гімнастика, спортивне орієнтування).

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів.

Рис.1. Модель психофізіологічних вимог до інформаційно-логічної групи спеціальностей за 
Л. П. Пилипеєм [11]
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-оперативного мислення; 
-концентрації уваги; 
-емоційної стійкості; 
-ініціативності.  

-м ’язів тулуба; 
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Изучение личности лидера  
и стиля его взаимодействия в спортивной команде

Смоляр И.И, Иващенко Е.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:
Рассмотрены личностные особенности 
лидера спортивной команды и стиль 
его взаимодействия. Выделены про-
блемы регулирования и оптимизации 
взаимодействия лидера и других игро-
ков команды в достижении намеченной 
общекомандной цели. В исследовании 
приняло участие 37 квалифицирован-
ных спортсменов–гандболистов. Вы-
явлена неформальная структура в 
командах, определены лидеры и после-
дователи. Определены количественные 
показатели личностных особенностей 
лидера, последователя спортивной ко-
манды. Выявлен стиль взаимодействия 
лидера и последователя (доминирова-
ния и доброжелательности) и качества 
личности, которые реализуются ими в 
спортивной команде. Установлено, что 
в межличностном взаимодействии ли-
дер реализует доминирующий стиль, а 
последователь равно реализуют доми-
нирующий и доброжелательный стили.

Смоляр І.І., Іващенко О. О. Вивчення 
особистості лідера і стилю його вза-
ємодії у спортивній команді. Розгля-
нуто особові особливості лідера спор-
тивної команди і стиль його взаємодії. 
Виділені проблеми регулювання і опти-
мізації взаємодії лідера і інших гравців 
команди в досягненні наміченої загаль-
нокомандної мети. У дослідженні взяло 
участь 37 кваліфікованих спортсменів-
гандболістів. Виявлена неформальна 
структура в командах, визначені ліде-
ри і послідовники. Визначені кількісні 
показники особових особливостей лі-
дера, послідовника спортивної коман-
ди. Виявлений стиль взаємодії лідера і 
послідовника (домінування і доброзич-
ливості) і якості особи, які реалізуються 
ними в спортивній команді. Встановле-
но, що в міжособовій взаємодії лідер 
реалізує домінуючий стиль, а послідов-
ник рівно реалізують домінуючий і до-
брозичливий стилі.

Smolar I.I., Ivashchenko E.A. A study 
of personality of leader and style of his 
co-operation in sporting command. The 
personality features of leader of sporting 
command and style of his co-operation are 
considered. The problems of adjusting and 
optimization of co-operation of leader and 
other players of command are selected in 
achievement of the set team purpose. 37 
skilled sportsmen-handballers took part in 
research. An informal structure is exposed 
in commands, leaders and followers 
are certain. The quantitative indexes of 
personality features of leader, follower 
of sporting command are certain. Style 
of co-operation of leader and follower 
(prevailing and goodwill) and quality 
is exposed personalities which will be 
realized by them in a sporting command. It 
is set that in interpersonality co-operation 
a leader will realize dominant style, and 
follower equal will realize dominant and 
benevolent styles.

Ключевые слова:
лидерство, лидер, харизма, статус. лідерство, лідер, харизма, статус. leadership, leader, charisma, status. 

Введение. 1

Существуют различные теоретические научные 
направления изучения феномена лидерства и лич-
ности лидера, и все они по-разному отвечают на во-
просы: Кто может стать лидером? Какими качествами 
должен обладать хороший лидер? Какие условия обе-
спечивают выход в лидеры группы?

В современной психологической литературе пре-
обладают следующие теории лидерства: харизмати-
ческая, ситуационная, теория ценностного обмена и 
системная [2, 4, 5, 8, 9, 10].

Харизматическая теория связывает лидерство с 
наличием у человека особых личностных свойств, 
которые позволяют ему быть лидером среди других 
людей. При этом утверждается, что соответствующие 
свойства имеются у человека с рождения или даны 
ему как некая «благодать от бога» (отсюда – название 
данной теории, поскольку слово «харизма» означает 
одновременно и «божий дар» и «божья благодать») 
[1, 3, 4].

Сторонники данной теории при ее разработке пы-
тались отыскать и описать черты личности или спо-
собности, свойственные лидерам, имеющиеся у одних 
людей с рождения и отсутствующие у других людей [1, 
5]. Однако многочисленные описания таких черт, полу-
ченные разными авторами, между собой не совпадали 
и, кроме того, среди качеств, упоминаемых в разных 
работах, оказалось немало таких, от которых зависит 
успешность любой деятельности человека, а не толь-
ко лидерства как такового. 

Таким образом, общих личностных свойств, свой-
ственных всем без исключения лидерам и общих для 
© Смоляр И.И, Иващенко Е.А., 2012 
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них, харизматической теорией лидерства не выявле-
но. Кроме того, практически все называемые в разных 
списках черты «харизматического» лидера врожден-
ными не являются [1].

Ситуационная теория лидерства, содержит иное 
объяснение феномена лидерства: человеку вовсе не 
обязательно обладать какими-то особенными личност-
ными качествами, чтобы стать лидером; для этого до-
статочно иметь некоторые положительные свойства, 
ценимые людьми и благоприятную ситуацию для их 
проявления. Именно ситуация, складывающаяся в 
группе, определяет выход того или иного человека в 
лидеры, если его достоинства оказываются в данной 
ситуации востребованными другими членами группы. 
Поэтому, в решении вопроса о том, что определяет вы-
ход человека в лидеры группы, в ситуационной теории 
лидерства акцент был перемещен с личности лидера на 
ситуацию, сложившуюся в группе [1, 3, 5, 8].

В теории ценностного обмена, автором которой 
считается российский ученый Р. Л. Кричевский, 
утверждается, что превращение человека в лидеры 
группы зависит не столько от его индивидуальных осо-
бенностей или ситуации, складывающейся в группе, 
сколько от взаимодействия данного человека с груп-
пой [2]. Если в ходе такого взаимодействия индивид 
и группа обнаружат общие интересы или ценности, то 
это обстоятельство будет способствовать выходу соот-
ветствующего человека в лидеры группы. Индивид и 
группа, подчеркивает Р.Л. Кричевский, как бы «обме-
ниваются ценностями» и если в ходе такого обмена об-
наруживается, что их ожидания совпадают или взаим-
но дополняют друг друга, то этого достаточно, чтобы 
группа избрала данного человека в лидеры [2].
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лидерства показывает, что каждая из них содержит в 
себе определенную долю истины и правильно акценти-
рует внимание на каком-то аспекте, как правило необхо-
димом для лидерства. Однако, ни одна из рассмотрен-
ных таких научных точек зрения о лидерстве не может 
претендовать на приоритеты в описании достаточных 
условий для становления того или иного человека как 
лидера. Чтобы конкретный человек стал лидером в 
конкретной группе необходимо, по-видимому, сочета-
ние многих факторов.

Учитывая вышесказанное, вполне обоснованным 
является появление еще одного научного направления 
исследования данной проблемы, которое получило 
название системного. Здесь сторонники данной тео-
рии лидерства утверждают, что, во-первых, наличие 
единственного параметра, фактора, свойства, не может 
однозначно определять феномен лидерства; во-вторых, 
для того, чтобы кто-либо стал лидером в группе, необ-
ходимо сочетание целого ряда условий, причем эти 
условия должны возникнуть одновременно. Например, 
необходимо, чтобы человек обладал и определенными 
личными достоинствами, значимыми для лидера, и 
чтобы в группе сложилась подходящая для его лидер-
ства ситуация, и чтобы его собственные ценности соот-
ветствовали ценностям других членов группы [1].

Таким образом, лидер команды – это спортсмен, 
который ведет к достижению поставленной общеко-
мандной цели или осуществляет наибольший вклад 
в достижение, и оказывает максимальное влияние 
на последователей, налаживая взаимодействие с 
другими членами команды. Следует отметить, что 
роль лидера в команде может реализовываться дале-
ко не одним спортсменом и приводит к построению 
статусной иерархии в команде, вместе с тем статус 
спортсмена(лидера) всегда будет зависеть от величи-
ны вклада в достижение общекомандной цели. 

В трудах Ханина Ю.Л. [7]отмечается, что чем 
выше статус спортсмена в команде, тем больше его 
коммуникативная активность и вклад во взаимодей-
ствие всех игроков команды. Чем ниже статус, тем 
меньше он взаимодействует, соответственно и его 
вклад уменьшается. Следовательно, тренеру необ-
ходимо знать, какие психологические особенности 
взаимодействия присущи лидеру команды. Поскольку 
станет возможным направлять, регулировать общение 
в команде, развивать необходимые характеристики и 
стили межличностного взаимодействия у лидера, что 
повысит эффективность взаимодействия в игровой 
команде, как на тренировках, так и соревнованиях. 

Работа выполнена согласно «Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг.», 
тема 2.19. «Детерминанты психологического сопрово-
ждения и педагогических средств совершенствования 
подготовки спортсменов в разных видах спорта», номер 
госрегистрации № 0111U001727.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить личностные особен-

ности лидера спортивной команды и стиль его взаи-
модействия, знание которых, позволит тренеру регу-

лировать и оптимизировать взаимодействие лидера и 
других игроков команды в достижении намеченной 
общекомандной цели как на тренировках, так и на со-
ревнованиях.
1. Диагностировать неформальную структуру в ганд-

больных командах, определить лидеров и последо-
вателей.

2. Определить количественные показатели личност-
ных особенностей лидера, последователя спортив-
ной команды. 

3. Выявить стиль взаимодействия лидера и последо-
вателя (доминирования и доброжелательности) и 
качества личности, что реализуются ими в спортив-
ной команде.
Для достижения поставленной цели использова-

лись следующие методы исследований: социометрия, 
ИТО Л.Н. Собчик (2003), методика Т. Лири, а также 
методы математической статистики.

В исследовании принимали участие 37 квалифици-
рованных спортсменов (МСМК, МС и КМС, 1 взр) по 
гандболу ( из них спортсменов лидеров 10 человек).

Результаты исследования.
Анализ научно-теоретических источников позво-

лил выделить факторы эффективного руководства 
тренером спортивной команды: ситуационный, груп-
повой и личностный. Поставленные в работе задачи 
дополняют ранее проводимые исследования, направ-
ленные на раскрытие разнообразных закономерно-
стей и феномена группового функционирования, учет 
которых необходим в работе тренера спортивной ко-
манды. 

Таким образом, для успешного руководства кол-
лективом тренер должен хорошо ориентироваться в 
структуре внутрикомандных отношений, адекватно 
представляя себе положение спортсменов в системе 
группового лидерства [ 2 ].

В результате проведения диагностики инди-
видуально-личностныххарактеристик по методике 
ИТО Л.Н. Собчик (2003) получены соответствующие 
показатели измеряемых характеристик у лидеров и 
последователей (табл.1) .

В ходе анализа полученных данных не выявлено зна-
чимых различий исследованных характеристик лидеров 
и последователей. Вместе с тем выраженность некото-
рых исследуемых характеристик у лидера и последо-
вателя несколько отличается, что соответственно пред-
ставляет несколько отличные портреты, поведение.

В ходе исследований установлено, что лидер в 
спортивной команде прежде всего направлен во внеш-
ний мир, открыт, социально – активен, благоразумен, 
надежен, напорист и настойчив. Не быстро реагирует 
на изменения окружающего мира, а также эмоциона-
лен и чувствителен к эмоциональному настрою дру-
гих, может управлять эмоциональным состоянием 
спортсменов в группе. Открыто отстаивает свое мне-
ние, самоутверждается, не склонен к агрессивному 
поведению, а также ему не свойственно замыкаться и 
уходить в себя. 

Последователь, как и лидер спортивной команды, 
направлен на внешний мир, но он социально пассивен. 
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Его эмоциональность и спонтанность, с выраженной 
чувствительностью и тревожностью уравновешивает 
его поведение, тем самым он регулирует свое пове-
дение в социуме в соответствии с общепринятыми 
правилами. Агрессивность (стеничность) в поведение 
последователя скорее будет носить защитный харак-
тер в отстаивании своего мнения, позиции. В то же 
время можно отметить их гибкость, умение быстро 
реагировать на изменения и изменятся. И как всем 
представителям игровых видов спорта им не свой-
ственно погружаться во внутренний мир, замыкаться 
« уходить в себя». 

Опираясь на полученные данные исследования, 
по дифференциации стилей взаимодействия и харак-
теристик межличностного взаимодействия лидеров и 
последователей не было выявлено значимых разли-
чий (рис. 1).

Вместе с тем, можно проследить тенденции, что 
указывают на некоторые особенности общения ли-
деров и последователей в гандбольной команде. Так, 
лидеры в межличностном взаимодействии реализуют 
доминирующий стиль, при этом у них проявляются 
характеристики властности, склонности к лидерству, 
прямолинейности. У спортсменов – последователей в 
команде в межличностном взаимодействии реализу-
ется доминирующий и доброжелательный тип равно. 
Стремление к доминированию во взаимодействии у 
них выражено в меньшей мере, чем у лидеров. В рав-
ной степени с доминированием проявляется у после-
дователей и доброжелательный стиль – это стиль под-
держки, интереса к другому, при этом проявляются в 
поведении спортсмена проявляются характеристики: 
сотрудничество, добросердечность, отзывчивость 
(табл.1). 

Таблица 1 
Количественные показатели личностных характеристик лидера и последователя в гандбольной команде

Личностные  
характеристики

Лидеры (10 чел) Последователи (27 чел)
S m Ранг S m Ранг

Экстраверсия 6, 09 0, 68 1 6, 81 0, 55 1
Спонтанность 5, 36 0, 65 3, 5 5, 54 0, 49 3
Агрессивность 4, 81 0, 68 7 4, 45 0, 38 6
Ригидность 5, 90 0, 45 2 4, 00 0, 48 7
Интроверсия 3, 72 0, 63 8 3, 63 0, 45 8
Сензитивность 5, 09 0, 49 6 5, 00 0, 40 4
Тревожность 5, 36 0, 52 3, 5 4, 81 0, 67 5
Эмотивность 5, 18 0, 40 5 5, 90 0, 66 2

Рис. 1 Показатели характеристик межличностного взаимодействия лидеров и последователей  
в команде по гандболу: 1-Властный; 2-Независимый, 3-Прямолинейный, 4-Недоверчивый,  

5-Покорный, 6-Зависимый, 7-Сотрудничающий, 8-Ответственный.
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Можно предположить, что деятельность реализуе-

мая лидерами и последователями во многом детерми-
нирует их стиль общения и реализуемые характери-
стики межличностного взаимодействия.

Выводы:
1. Эффективное руководство тренером в гандбольной 

команде зависит от многих психологических фак-
торов, в том числе от знания особенностей лично-
сти лидера и последователя, стиля межличностного 
взаимодействия игроков разного статуса в спортив-
ной команде. Эти знания позволят тренеру успешно 
работать не только с лидерами команды (выявлять 
их, развивать необходимые лидерские качества), но 
и с последователями, а также оптимизировать их 
взаимодействие, как на тренировках, так и сорев-
нованиях.

2. В исследованиях установлено, что значимых раз-
личий выраженности количественных показателей 

личностных характеристик лидера и последователя 
не выявлено, но поведение их все же отлично, по-
скольку ранги характеристик и их взаимовлияние 
указывают на их своеобразность.

3. В межличностном взаимодействии лидерам свой-
ственно реализовывать доминирующий стиль, 
проявлять оптимистичность, высокую активность, 
выраженную мотивацию к достижению, активное 
воздействие на окружающих. 
У последователей установлено, что доминирую-

щий и доброжелательный стили уравновешены по 
степени проявления, при этом у них несколько боль-
ше выражено стремление к гармоничному общению, 
поддержке, сотрудничеству, оказанию поддержке 
группе, чем у лидеров. 

Перспектива дальнейших исследований лежит в 
изучении восприятия образа лидера спортивной ко-
манды спортсменами разного статуса.
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Вплив мотивації на ефективність професійно-педагогічної 
діяльності викладачів вузів фізкультурно-спортивного профілю

Степанченко Н.І.
Львівський держаний університет фізичної культури

Анотації:
Визначено мотивацію професійно-
педагогічної діяльності викладачів 
та рівні сформованості у них пе-
дагогічних вмінь за результатами 
самооцінки та оцінкою студентів. 
Оцінка педагогічних вмінь викла-
дачів студентами і самооцінка 
співставлялася з домінуючою мо-
тивацією професійної діяльності пе-
дагогів. У дослідженні взяли участь 
42 викладача та 78 студентів. Для 
визначення мотивації професійно-
педагогічної діяльності була вико-
ристана методика К.Замфір в мо-
дифікації А.Реана, для самооцінки 
педагогічних вмінь «Шкали для са-
мооцінки педагогічної діяльності» і 
методика Б.Зєлєнцова «Студенти 
про викладача». Встановлено, що 
для значної частини викладачів 
характерно завищення самооцін-
ки ступеня сформованості в себе 
педагогічних вмінь в порівнянні з 
оцінкою студентів: педагоги з дуже 
високим рівнем сформованості пе-
дагогічних вмінь складають 40,48%, 
а за оцінкою студентів майже удвічі 
менше – 21,43%; за оцінкою серед-
нього рівня педагогічної майстер-
ності у викладачів: за самооцінкою 
до таких належить лише 14,28%, 
а за оцінкою студентів – 35,71% 
викладачів. Встановлено, що пе-
дагоги з найбільш значимими вну-
трішніми мотивами професійної 
діяльності більш схильні до адек-
ватної самооцінки. Доведено, що у 
викладачів, які володіють високим 
рівнем педагогічної майстерності 
і високо оцінюються студентами в 
мотиваційному комплексі домінує 
внутрішня мотивація. 

Степанченко Н.И. Влияние мотивации 
на эффективность профессионально-
педагогической деятельности преподава-
телей вузов физкультурно-спортивного 
профиля. Определена мотивация 
профессионально-педагогической деятель-
ности преподавателей и уровней сформи-
рованности у них педагогических умений по 
результатам самооценки и оценки студентов. 
Оценка педагогических умений преподавате-
лей студентами и самооценка соотносилась 
с доминирующей мотивацией профессио-
нальной деятельности педагогов. В иссле-
довании приняли участие 42 преподавателя 
и 78 студентов. Для определения мотива-
ции профессионально-педагогической дея-
тельности была использована методика 
К.Замфир в модификации А.Реана, для са-
мооценки педагогических умений «Шкалы 
для самооценки педагогической деятельно-
сти» и методика Б.Зеленцова «Студенты о 
преподавателе». Установлено, что для зна-
чительной части преподавателей характер-
но завышение самооценки степени сформи-
рованности у себя педагогических умений по 
сравнению с оценкой студентов: педагоги с 
очень высоким уровнем сформированности 
педагогических умений составляют 40,48%, 
а по оценке студентов почти вдвое меньше 
– 21,43%; за оценкой среднего уровня педа-
гогического мастерства у преподавателей 
по самооценке к таким относится только 
14,28%, а по оценке студентов – 35,71% 
преподавателей. Выявлено, что педагоги с 
наиболее значимыми внутренними мотива-
ми профессиональной деятельности более 
склонны к адекватной самооценке. Доказа-
но, что у преподавателей, которые облада-
ют высоким уровнем педагогического ма-
стерства и высоко оцениваются студентами, 
в мотивационном комплексе доминирует 
внутренняя мотивация.

Stepanchenko N.I. Influence of 
motivation upon effectiveness of 
physical culture and sport profile 
high educational facilities teachers’ 
proffessional-pedagogical activity. 
Motivation of teachers for professional-
pedagogical activity and levels of forming 
of their pedagogical skills were determined 
based on the results of self evaluation 
and evaluation that was performed by 
the students. Evaluation of teachers’ 
pedagogical skills and self evaluation 
were compared to dominating motivation 
for professional activity of teachers. 42 
teachers and 78 students took part in this 
experiment. To determine proffessional-
pedagogical activity motivation the tool 
of K. Zamfir in modification by A. Rean 
was used. To determine self evaluation 
of pedagogical skills “Scale of self 
evaluation of pedagogical activity” and 
tool of B. Zelentsov “Students about 
a teacher” were used. It was shown 
that it is characteristic for teachers to 
over estimate their pedagogical skills 
in comparison to the evaluation made 
by students: high level of forming of 
pedagogical skills comprise 40,48 % 
of respondents, while according to the 
students evaluation this figure is almost 
twice lower and comprises – 21,43%; 
average level evaluation, shows only 
14,28 %, when students evaluate that 
35,71% of teachers have average level of 
pedagogical skills forming. It was declared 
that teachers with the most determined 
internal motives are more objective in 
their self evaluation. It was proven that 
teachers whose pedagogical skills are on 
high level and who are evaluated by the 
students on the same level the are lead 
by domination of internal motivation.

Ключові слова:
викладачі, професійна, мотивація, 
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Вступ. 1

На сучасному етапі розвитку освіти теоретики 
і практики педагогіки вищої школи практично 
одноголосні в тому, що рішення проблеми забезпечення 
відповідним сучасним вимогам якості вищої освіти 
напряму пов’язано зі зміною ролі і місця професорсько-
викладацького складу [4, 7, 10]. Викладач вузу – це 
особистість, яка по змісту своєї професійної діяльності 
повинна володіти сукупністю унікальних якостей. 
Він повинен мати здібності організатора, аналітика, 
психолога, володіти чіткою логікою педагогічного 
процесу, мати академічні здібності, бути компетентним 
спеціалістом в своїй галузі знань, тощо. Таким 
чином, роль викладача в досягненні якості освіти, 
підготовці кваліфікованих кадрів, особистісному 
розвитку студентів надзвичайно важлива. Особливо 
дане положення значиме для діяльності викладачів 
фізкультурних вузів з урахуванням існуючої специфіки 
навчання в цих закладах. Необхідно також відмітити, 
© Степанченко Н.І.2012 
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що цикл гуманітарних, соціально-економічних та 
фундаментальних дисциплін читаються викладачами, 
які не отримали в свій час спеціальної педагогічної 
підготовки. Разом з тим, як свідчить практика, 
більшість педагогів вузів фізкультурно-спортивного 
профілю мають тривалий педагогічний стаж, в силу 
чого і рівень професійно-педагогічної діяльності і 
спрямованість на цю діяльність є в них достатньо 
високими.

Як показує проведений аналіз робіт, які присвячені 
професійній діяльності викладачів, в основі 
ефективності педагогічного впливу лежить поєднання 
цілої низки факторів, включаючи мотивацію діяльності 
викладачів, спрямованість особистості, що в свою 
чергу багато в чому обумовлює результативність 
педагогічного процесу, якість підготовки спеціалістів 
у вищій школі [1, 2, 5, 8, 9, 11].

У зв’язку з цим, на сучасному етапі розвитку 
системи освіти актуальність набуває проблеми 
вивчення і формування професійної мотивації у 
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викладачів вузів фізкультурно-спортивного профілю, 
яка раніше практично не досліджувалася.

Робота виконується згідно теми 1.5. – 
«Методологічні та нормативно-правові засади 
організації фізкультурної освіти та кадрового 
забезпечення у сфері фізичної культури і спорту» 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011-2015рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – дослідити вплив мотивації на 

ефективність професійно-педагогічної діяльності ви-
кладачів вищих навчальних закладів. 

Методи дослідження. Мотивація професійно-
педагогічної діяльності вивчалася нами за допомогою 
методики К.Замфір в модифікації А. Реана, в основу якої 
покладена концепція внутрішньої (ВМ) і зовнішньої 
мотивації (ЗМ), де зовнішні мотиви поділяються на 
зовнішні позитивні (ЗПМ) і зовнішні негативні мотиви 
(ЗНМ). Для порівняльного аналізу впливу мотивації 
на ефективність професійно-педагогічної діяльності 
викладачів нами була використана методика «Шкали 
для самооцінки педагогічної діяльності» [3] і методика 
Б. Зєлєнцова «Студенти про викладача» [6]. Оцінка 
студентів і самооцінка співставлялася з домінуючою 
мотивацією професійної діяльності педагогів. 

Організація дослідження. Дослідження 
проводилося на базі Львівського державного 
університету фізичної культури, в ньому взяли участь 
42 викладача та 78 студентів. 

Результати дослідження
Отримані нами результати представлені в таблиці.
Згідно даних самооцінки викладачів, педагоги з 

дуже високим рівнем сформованості педагогічних 
вмінь складають 40, 48% від загальної кількості об-
стежуваних. Аналіз отриманих результатів свідчить 
про те, що має місце значне завищення викладача-

ми самооцінок ступеня сформованості в них педаго-
гічних вмінь в порівнянні з оцінкою студентів. Так, 
студенти вважають, що насправді педагогів-майстрів 
майже удвічі менше (21, 43 % опитаних). Аналогічна 
ситуація склалася з оцінкою середнього рівня сформо-
ваності вмінь у викладачів: за самооцінкою до таких 
належить лише 14, 28%, а за оцінкою студентів – 35, 
71% викладачів. Стосовно високого рівня педагогіч-
ної діяльності ситуація більш врівноважена – такого 
рівня досягли 45,24% викладачів згідно самооцінки і 
38,10% викладачів за результатами оцінок студентів. 
Самооцінка викладачів не виявила серед них педаго-
гів з низьким і дуже низьким рівнем сформованості 
педагогічних вмінь. Разом з тим, до низького рівня 
педагогічної діяльності студенти відносять 4,76% 
викладачів. Отже, більшість педагогів вважають, що 
досягли в професійній діяльності рівня, який забез-
печує високу якість освітнього процесу. Це підтвер-
джують і результати індивідуальних бесід з виклада-
чами, які в якості причин, що знижують ефективність 
професійно-педагогічної діяльності називають: пла-
нування занять, матеріальне забезпечення, недоліки в 
навчальних планах і програмах, відношення студентів 
до навчання, тобто вказують в цілому на зовнішні фак-
тори, які лежать поза особистістю педагога та його ін-
дивідуальної діяльності. Окрім цього, серед педагогів, 
які за результатами самооцінки мають дуже високий і 
високий рівень педагогічних вмінь, є значна кількість 
тих, у кого в мотиваційному комплексі домінують мо-
тиви які не сприяють досягненню педагогічної май-
стерності. Так, у 41,18% викладачів з дуже високим 
її рівнем ведучою мотивацією професійної діяльності 
є зовнішня позитивна (ЗПН), а в 11,76% – зовнішня 
негативна (ЗНМ). В групі педагогів з високим рівне 
педагогічної діяльності аналогічні показники склада-
ють 47,37% і 31,58%. 

Таблиця 
Результати оцінок ступеня сформованості педагогічних вмінь у викладачів ЛДУФК (n=42)

Рівні 
сформованості 
педагогічних 

вмінь

Самооцінка викладачів За оцінкою студентів

К-сть
Відсоток 

від 
загальної 
кількості

З них з домінуючою 
мотивацією К-сть

Відсоток 
від 

загальної 
кількості

З них з 
домінуючою 
мотивацією

Дуже високий 17 40,48
ВМ 47,06

9 21,43
ВМ 77,78

ЗПМ 41,18 ЗПМ 22,22
ЗНМ 11,76 ЗНМ -----

Високий 19 45,24
ВМ 21,05

16 38,10
ВМ 25,00

ЗПМ 47,37 ЗПМ 62,50
ЗНМ 31,58 ЗНМ 12,50

Середній 6 14,28
ВМ 16,67

15 35,71
ВМ 6,67

ЗПМ 33,33 ЗПМ 40,00
ЗНМ 50,00 ЗНМ 53,33

Низький ------- --------
ВМ ----

2 4,76
ВМ -----

ЗПМ ---- ЗПМ -----
ЗНМ ---- ЗНМ 100

Дуже низький ------- --------
ВМ ----

------- --------
ВМ -----

ЗПМ ---- ЗПМ -----
ЗНМ ---- ЗНМ -----
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Співвідношення самооцінки сформованості педа-
гогічних вмінь з домінуючою у викладачів мотиваці-
єю професійно-педагогічної діяльності не дозволяє 
говорити про однозначну їх залежність, пряму чи зво-
ротну. Проте, отримані результати свідчать, що педа-
гоги з ведучими внутрішніми мотивами (ВМ), більш 
адекватно оцінюють себе як професіоналів і не вважа-
ють, що досягли вершин майстерності.

До завищення самооцінки в більшій мірі схильні 
викладачі, у яких в мотиваційному комплексі най-
більш значимими є зовнішні позитивні стимули про-
фесійної діяльності. 

До неадекватності самооцінки розвитку педаго-
гічних вмінь схильні і деякі викладачі з домінуючою 
зовнішньою негативною мотивацією професійної ді-
яльності.

Висновки.
Для значної частини викладачів характерно за-

вищення самооцінки ступеня сформованості в себе 
педагогічних вмінь, що не сприяє їх спрямованості 
на удосконалення професійної діяльності та підви-
щенню її ефективності. Насамперед це відноситься 
до педагогів, у яких в мотиваційному комплексі домі-

нуючою є зовнішньоорганізована позитивна мотива-
ція професійної діяльності. До них, також, необхідно 
віднести частину викладачів з ведучими зовнішніми 
негативними стимулами.

Педагоги з найбільш значимими внутрішніми мо-
тивами професійної діяльності більш схильні до адек-
ватної самооцінки ступеня сформованості педагогіч-
них вмінь і професійного удосконалення.

У викладачів, які мають дуже високий і високий 
рівень сформованості педагогічних вмінь, діяльність 
яких дуже високо і високо оцінюється студентами, 
домінуючою в мотиваційному комплексі є внутріш-
ня мотивація професійно-педагогічної діяльності, 
внаслідок чого вони досягають кращих результатів в 
учбово-виховній роботі.

Аналіз самооцінки сформованості педагогічних 
вмінь у викладачів, її співставлення з оцінкою студен-
тів і домінуючою мотивацією професійної діяльнос-
ті дозволяє прогнозувати ефективність педагогічної 
праці конкретних викладачів, організовувати роботу 
по формуванню у них оптимального мотиваційного 
комплексу, адекватної самооцінки та визначати шляхи 
професійного самовдосконалення.
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Концепция экологической стратегии «Олимпийский спорт  

для сохранения природы» при проведении зимних  
Олимпийских игр 2022 в Украинских Карпатах
Цыганенко О.И., Склярова Н.А., Першегуба Я.В., Оксамытная Л.Ф., Путро Л.М.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация:
Проведен анализ научной и научно-
методической литературы по про-
блеме экологической стратегии 
организации и проведения зимних 
Олимпиад. Разработана концепция 
экологической стратегии организа-
ции и проведения зимней Олимпиа-
ды 2022 (Украина, Карпаты). Было 
предложено, чтобы экологическая 
стратегия организации и проведе-
ния Олимпиады имела экологиче-
ский девиз «Олимпийский спорт для 
сохранения природы». Стратегия 
включала пути решения проблемы 
негативного влияния глобального 
изменения климата на олимпийские 
зимние виды спорта. Рассмотрены 
проблемы обеспечения экологиче-
ской безопасности спортивной дея-
тельности по отношению к челове-
ку и живой природе. Предложено 
решение вопросы экологического 
маркетинга, менеджмента и эколо-
гического просвещения. Проведено 
экологическое обоснование выбо-
ра Львова в качестве города орга-
низатора зимней Олимпиады 2022. 
В качестве горнолыжного центра 
предложен горнолыжный комплекс 
Боржавы, расположенный в Закар-
патской области Украины.

Циганенко О.І., Склярова Н.А., Пер-
шегуба Я.В., Оксамитна Л.Ф., Путро 
Л.М. Концепція екологічної стратегії 
«Олімпійський спорт для збережен-
ня природи» при проведенні зимових 
Олімпійських ігор 2022 в Українських 
Карпатах. Проведений аналіз науковою і 
науково-методичної літератури з пробле-
ми екологічної стратегії організації і про-
ведення зимових Олімпіад. Розроблена 
концепція екологічної стратегії організа-
ції і проведення зимової Олімпіади 2022 
(Україна, Карпати). Було запропоновано, 
щоб екологічна стратегія організації і 
проведення Олімпіади мала екологічний 
девіз «Олімпійський спорт для збережен-
ня природи». Стратегія включала шляхи 
вирішення проблеми негативного впливу 
глобальної зміни клімату на олімпійські 
зимові види спорту. Розглянуто пробле-
ми забезпечення екологічної безпеки 
спортивної діяльності по відношенню до 
людини і живої природи. Запропонова-
но рішення питання екологічного марке-
тингу, менеджменту і екологічної освіти. 
Проведено екологічне обґрунтування ви-
бору міста Львів – організатора зимової 
Олімпіади 2022. Як гірськолижний центр 
запропонований гірськолижний комплекс 
Боржава, розташований в Закарпатській 
області України.

Tsyganenko O.I., Sklyarova N.A., 
Persheguba Y. V., Oksamitnaya L. F., 
Putro L.M. Conception of ecological 
strategy «Olympic sport for maintainance 
of nature» during leadthrough of winter 
Olympic Games 2022 in Ukrainian 
Carpathians. An analysis is conducted 
scientific and to scientifically-methodical 
literatures on issue of ecological strategy 
of organization and leadthrough of winter 
Olympiads. Conception of ecological 
strategy of organization and leadthrough 
of winter Olympiad is developed 2022 
(Ukraine, Carpathians). It was offered, that 
ecological strategy of organization and 
leadthrough of Olympiad had an ecological 
motto «Olympic sport for the maintainance 
of nature». Strategy included the ways of 
decision of problem of negative influence 
of global change of climate on the olympic 
winter types of sport. The problems of 
providing of ecological safety of sporting 
activity are considered in relation to a man 
and wild-life. Solution is offered questions 
of the ecological marketing, management 
and ecological inlightening. The ecological 
ground of choice of Lvov is conducted as a 
city of organizer of winter Olympiad 2022. 
As a mountain-skier center a mountain-
skier complex Borzhava, located in the 
area Carpathians of Ukraine, is offered.

Ключевые слова:
экология, концепция, олимпиада, 
климат, землетрясения.

екологія, концепція, олімпіада, клімат, 
землетруси.

ecology, concept, olympiad, climate, 
earthquakes.

Введение. 1

Украина будет претендовать на проведение зим-
ней Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах (город-
организатор зимней олимпиады Львов). Приступил к ра-
боте Оргкомитет по подготовке зимней Олимпиады 2022 
в Украине. Начала проводиться подготовка к разработке 
«Концепции зимних Олимпийских 2022 в Карпатах.». А 
к 2015 г. должно быть построено 50% спортивных объ-
ектов и необходимой инфраструктуры, которые будут 
представлены Международному олимпийскому коми-
тету (МОК) в год определения города – организатора 
зимней Олимпиады 2022 (Национальный олимпийский 
комитет Украины. Официальный сайт [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: www. noc. ukr org.). 

Одним из важных и перспективных подходов к 
повышению конкурентоспособности заявок городов-
организаторов на право проведения зимних Олимпиад 
является разработка экологической стратегии их орга-
низации. В Оценочную комиссию МОК представля-
ются материалы о соответствии города – организато-
ра зимней Олимпиады и окружающих его территорий 
экологическим требованиям и экологической страте-
гии ее проведения. Таким как хорошие климатические 

© Цыганенко О.И., Склярова Н.А., Першегуба Я.В., 
Оксамытная Л.Ф., Путро Л.М., 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97373

условия, достаточная высота гор для проведения со-
ревнований по олимпийским видам спорта, стабиль-
ность и достаточная длительность наличия снежного 
покрова на горнолыжных трассах, обеспечение эколо-
гической безопасности спортивной деятельности, вы-
сокий уровень природоохранных мероприятий и ор-
ганизации экологического образования. Именно такой 
подход был использован городом-претендентом Сочи 
(Россия) и он дал положительные результаты по его 
выбору в качестве города-организатора проведения 
зимней Олимпиады 2014 (Сочи 2014. Официальный 
сайт «Оргкомитета» Сочи 2014» [Режим доступа]: 
www. sochi. 2014 com).

Всего с 1948 года проводилась организация 38 
зимних Олимпийских игр (с учетом зимней Олимпиа-
ды Сочи 2014). На их проведение претендовало более 
600 городов из 48 стран мира, однако по результатам 
проведенной предварительной работы заявку на уча-
стие в зимней Олимпиаде смогли подать только 78 
городов, а на втором этапе отбора из них осталось 
всего 18 городов. Все это указывает на очень высокую 
степень конкуренции среди городов-претендентов за 
право проведения зимних Олимпиад, что необходимо 
учитывать при формировании и обосновании экологи-
ческой стратегии, представления в ней экологической 
привлекательности города-организатора [3, 17]. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

При разработке Концепции организации проведе-
ния зимней Олимпиады Сочи 2014 большое внимание 
было уделено созданию концептуальных подходов к 
формированию экологической стратегии организа-
ции ее проведения. Было определено, что концепту-
альные подходы к экологической стратегии должны 
быть основаны на необходимости внедрения иннова-
ционных и экологически обоснованных мероприятий 
под девизом «Игры без климатических изменений». 
Такой девиз учитывает, прежде всего, негативные по-
следствия процесса глобального изменения климата 
планеты Земля. Концептуальные подходы к эколо-
гической стратегии разрабатывались также с учетом 
экологических особенностей города-курорта Сочи 
(Большое Сочи) и его окрестностей (Красная Поляна, 
горная система Большого Кавказа). Это в дальней-
шем нашло свое применение в экологической страте-
гии «Игры без изменения климата», представленной 
в «Концепции проведения зимней Олимпиады Сочи 
2014», а затем и в «Заявочной книге Сочи». Концеп-
ция проведения зимней Олимпиады Сочи 2014 была 
одобрена Оценочной комиссией МОК (Официальный 
сайт «Оргкомитета» Сочи 2014) [3]. 

После принятия МОК положительного решения 
о Сочи как городе-организаторе проведения зимней 
Олимпиады 2014, был разработан документ – «Эко-
логическая стратегия» Сочи 20014». Согласно этого 
документа, ключевыми компонентами материального 
наследия Сочи 2014 после завершения зимней Олим-
пиады Сочи 2014, с учетом концепции устойчивого 
развития (sustainable development), должны стать эко-
логически эффективные спортивные объекты, фор-
мирующие первый российский национальный центр 
зимних видов спорта (Официальный сайт «Оргкоми-
тета» Сочи 2014») [3] . 

Экологическая стратегия проведения зимней Олим-
пиады Сочи 2014 содержит четыре ключевых элемента 
(Официальный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»).

игры без климатических изменений с приоритетно-• 
стью решения проблемы снижения выбросов парни-
ковых газов, накопления которых способствует (или 
даже приводит) глобальному изменению климата;
игры в гармонии с природой (это положение каса-• 
ется, прежде всего, заповедников и заповедных тер-
риторий);
игры без отходов (проблема переработки и утилиза-• 
ции отходов);
игры с проведением экологического просвещения • 
населения.

Все эти положения были обобщены в «Экологиче-
ской программе» Сочи 2014», которая содержит струк-
туру всех экологических составляющих организации 
проведения зимних Олимпийских игр в Сочи с уче-
том их финансирования и перспектив использования 
спортивных сооружений после завершения зимней 
Олимпиады. Эти положения были использованы в За-
коне Российской Федерации от 01.12.07 г. №310-ФЗ 
«Об организации и проведении ХХII Олимпийских 
зимних игр, ХI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи, развития города Сочи как горно 
– климатического курорта» (Официальный сайт «Орг-
комитета» Сочи 2014) [3].

Однако подобные концептуальные подходы (как 
это было сделано для Сочи, Россия) по созданию эко-
логической стратегии не разработаны для проведения 
зимней Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах с 
городом-организатором Львовом, что делает такую 
разработку весьма актуальной.

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материалы и методы
Цель работы – провести системный анализ и 

обобщение данных научной, научно-методической 
литературы и других источников информации по про-
блеме экологической стратегии проведения зимних 
Олимпиад и разработать на этой основе концептуаль-
ные походы к экологической стратегии организации 
и проведения зимней Олимпиады 2022 в Украинских 
Карпатах с городом-организатором Львовом.

Основными задачами исследования являются:
проведение системного анализа научной, научно-• 
методической литературы и других источников 
информации по вопросам экологической стратегии 
проведения зимних Олимпиад;
на основе данных, полученных в результа-• 
те проведения системного анализа, разработать 
концептуальные подходы к экологической страте-
гии организации и проведения зимней Олимпиады 
2022 в Карпатах с городом-организатором Львовом.

Методы и организация исследования.
Использованы методы теоретического анализа на-

учной, научно-методической литературы и других ис-
точников информации: обобщения, синтеза, экстрапо-
ляции, аналогий [1].

Организация исследования включала проведение 
системного анализа и обобщения материалов научной 
и научно-методической литературы и других источ-
ников информации по вопросам экологической стра-
тегии проведения зимних Олимпиад. На этой основе 
разрабатывались концептуальные подходы к эколо-
гической стратегии организации зимней Олимпиады 
2022 в Украинских Карпатах. 

Результаты исследования. 
Проведенный анализ научной и научно-

методической литературы, а также других источников 
информации показал, 

что олимпийский спорт является действенным 
средством для сохранения живой природы, средством 
для достижения с ней консенсуса, особенно в усло-
виях легкоранимых горных экологических систем. 
Строительство спортивных центров способствует ра-
циональному использованию природных ресурсов и 
их приумножению, является существенным источни-
ком финансирования природоохранной деятельности 
[8, 13, 14, 15]. 

Кроме того, анализ источников информации пока-
зал, что при формировании концепции организации и 
проведения будущих зимних Олимпиад необходимо 
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учесть, в первую очередь, две основные экологиче-
ские проблемы. Это проблема негативного влияния 
глобального изменения климата на олимпийские 
зимние виды спорта (в том числе и в долгосрочной 
перспективе после окончания зимней Олимпиады) и 
проблема экологической безопасности спортивной 
деятельности в олимпийских видах спорта (как при-
менительно к безопасности человека так и живой при-
роды). А также учесть вопросы экологического марке-
тинга, менеджмента и экологического просвещения, 
экологические особенности города-организатора 
Львова [5, 6, 11, 13, 14, 15]. 

При разработке экологической концепции необхо-
димо уделить особое внимание вопросам обоснова-
ния и обеспечения экологической привлекательности 
города-претендента Львова на конкурсе за право быть 
городом-организатором зимней Олимпиады 2022.

Таким образом, предлагается, чтобы экологиче-
ская стратегия проведения зимней Олимпиады 2022 
в Украинских Карпатах имела девиз «Олимпийский 
спорт для сохранения природы» и включала такие 
основные элементы:

выбор и обоснование подходов для решения про-• 
блемы негативного влияния глобального изменения 
климата на олимпийские зимние виды спорта;
обеспечение экологической безопасности спортив-• 
ной деятельности при проведении зимней Олим-
пиады; 
экологическое обоснование выбора города-• 
организатора зимней Олимпиады и его экологиче-
ской привлекательности;
решение вопросов экологического менеджмента и • 
маркетинга; 
организацию экологического просвещения.• 

Общеизвестно, что современное глобальное изме-
нение климата в большинстве регионов планеты про-
исходит в сторону повышения средних температур, с 
возрастанием его нестабильности, а также с учащени-
ем проявления климатических катаклизмов (сильные 
осадки, ураганы, смерчи и т.д.). Все это приводит к 
ухудшению условий для проведения соревнований по 
зимним видам спорта, в том числе и по олимпийским. 
Это объясняется тем, что для зимних видов спорта 
требуются на период проведения тренировок и сорев-
нований стабильный снежный покров, благоприятные 
условия для получения и использования льда, наличие 
достаточно низких температур атмосферного возду-
ха, отсутствие в период соревнований значительных 
осадков в виде долговременных дождей (особенно в 
равнинной местности – месте расположения ледовых 
стадионов). При этом главной климатической пробле-
мой в горной местности (месте расположения горно-
лыжных трасс) является нестабильность снежного и 
недостаточная высота покрова, а в равнинной – про-
должительные дожди в зимний период, что и усугу-
бляется в процессе современного глобального изме-
нения климата [5, 6, 11, 14].

В целом, международная практика обеспечения 
зимних Олимпиад показала, что погода может ока-

заться единственным неконтролируемым элементом 
при проведении спортивных мероприятий на откры-
том воздухе. Погодные условия могут привести как 
к сбоям в проведении спортивных соревнований, 
так и стать причиной их отмены. При этом особенно 
сложным, является прогнозирование погоды в горной 
местности особенно в условиях процесса глобально-
го изменения климата. Климат же Сочи характеризу-
ется в зимний период большим количеством осадков 
в виде дождя. В связи с этим для проведения зимней 
Олимпиады Сочи 2014 был разработан специаль-
ный проект прогнозирования погодных условий с 
участием Всемирной метеорологической организа-
ции (ВМО – «Прогнозирование и исследования на 
сочинском испытательном полигоне» («Forecast and 
Research in Sochi Olympic Testbed 2014») (Официаль-
ный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»). Такой подход 
необходимо учесть при организации проведения по-
следующих зимних Олимпиад, в том числе и в Укра-
инских Карпатах. 

Недооценка экологической проблемы негативного 
влияния глобального изменения климата на олимпий-
ские зимние виды спорта, на строительство, эксплуа-
тацию и развитие горнолыжных комплексов, лыжных 
трасс, трасс для сноуборда и биатлона, работу ледовых 
стадионов и трасс для бобслея, привести к значитель-
ным экономическим потерям, социальным пробле-
мам (трудоустройство обслуживающего персонала). 
А также приводить к срыву проведения спортивных 
тренировок и соревнований [13, 14, 15]. 

Одним из эффективных путей решения проблемы 
негативного влияния глобального изменения климата 
на зимние олимпийские виды спорта является органи-
зация проведения спортивных соревнований и трени-
ровок в условиях среднегорья с горнолыжными трас-
сами, расположенными на высоте от 1500 м до 3000 м 
над уровнем моря, где нет необходимости в адаптации 
организма к условиям высокогорья. Это положение 
может служить основой для выбора территорий для 
проведения зимних Олимпиад [7, 14].

Согласно международной практике, горнолыж-
ные центры большинства зимних Олимпиад, начиная 
с первой в истории зимней Олимпиады в 1924 г. на 
горнолыжном курорте Шамони (Франция), имели 
горнолыжные трассы на высоте от 2000 м и выше над 
уровнем моря [3, 7, 14]. 

В этом плане среди горных систем Европы наи-
более привлекательными по наличию среднегорья 
выглядят Альпы и Карпаты, прежде всего, их самая 
высокая часть – Высокие Татры (25 гор с высотой 
более 2500 м над уровнем моря). Однако в Карпатах, 
в отличие от Альп, зимние Олимпиады еще никогда 
не проводились, что делает актуальным обоснование 
критериев выбора горнолыжных центров в Карпатах 
для зимней Олимпиады, особенно в условиях гло-
бального изменения климата [7, 14].

Горнолыжные центры Высоких Татр (Скально 
Плесо, Штабско Плесо и др.) по высоте расположения 
горнолыжных трасс не уступают Красной Поляне ( 
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Сочи, Россия, зимняя Олимпиада 2014) и горнолыж-
ному центру Уистлей – Блыккомб ( Ванкувер, Канада, 
зимняя Олимпиада 2010) [7, 14]. 

Так, Красная Поляна (расположена в долине р. 
Мзымта) имеет горнолыжную трассу Альпика 4 на 
высоте 1500 – 2238 м над уровнем моря., горнолыж-
ный центр Уистлей – Блыккомб – горнолыжную трас-
су на уровне 1870 – 2240 м над уровнем моря, а горно-
лыжный центр Скально Плесо в Высоких Татрах – две 
горнолыжные трассы с расположением 1770 – 2180 м 
над уровнем моря [7, 14]. 

Хотя необходимо отметить, что горнолыжные трас-
сы Пхенчхана (Южная Корея), города – хозяина зим-
ней Олимпиады 2018, не относятся к категории трасс 
среднегорья. Максимальная высота гор Тхебексан, 
у подножья которых расположен город-организатор 
зимней Олимпиады 2018, составляет только 1567 м 
над уровнем моря. Это создает проблему как с вели-
чиной, так и со стабильностью снежного покрова осо-
бенно в условиях глобального изменения климата [7]. 

По возможностям размещения горнолыжных трасс 
на уровне среднегорья Украинские Карпаты уступают 
как Высоким Татрам так и Красной Поляне (Сочи, 
Большой Кавказ). В Украинских Карпатах имеется 
только шесть вершин с высотой чуть более 2000 м 
над уровнем моря (включая самую высокую вершину 
Украины г. Говерлу – 2061 м над уровнем моря; Рахов-
ский район Закарпатской области Украины) [7].

Вместе с тем и в Украинских Карпатах имеются 
достаточные условия для создания горнолыжных 
трасс в условиях среднегорья. 

В этом плане наиболее привлекательным выглядит 
новый горнолыжный комплекс Боржава (местность – 
«Подобец-Пилипец»), расположенный на территории 
Береговского района Закарпатской области в горном 
массиве Боржава. Горный массив Боржава пред-
ставляет собой цепь вершин – Великий Верх, Гем-
ба, Плай, Магура и Стой (высшая точка 1682 м над 
уровнем моря). Высота расположения горнолыжных 
трасс варьирует от 1360 до 1670 м над уровнем моря, 
что в целом соответствует условиям среднегорья. Гор-
нолыжный комплекс имеет хорошее транспортное 
сообщение с Львовом (расположен близко от авто-
мобильной трассы и железной дороги). Территория 
комплекса охватывает горы Магура-Жиде, Гемба и Ве-
ликий Верх, а по площади она составляет 500 га, что в 
два раза больше популярного горнолыжного курорта 
Украинских Карпат Буковеля. Комплекс в перспек-
тиве должен иметь горнолыжные трассы общей про-
тяженностью в 20 км. Строительство и дальнейшее 
развитие комплекса проводится отечественной фир-
мой Профт-Менеджмент, а разработкой технической 
документации занимается известная канадская фирма 
Ecosingn. Сметная стоимость строительства комплек-
са составляет 3 млрд. гривен. По проекту «Олимпий-
ская надежда – 2022» за период 2012-2021 годов на 
базе комплекса Боржава планируется создание горно-
лыжного центра для проведения зимней Олимпиады 
2022 в Украинских Карпатах. К реализации проекта 

будут привлекаться отечественные и иностранные ин-
весторы (Национальный олимпийский комитет Укра-
ины. Официальный сайт) [7].

Хотя необходимо отметить, что самым высокогор-
ным горнолыжным центром Украинских Карпат явля-
ется горнолыжный центр Драгобрат, расположенный 
в Раховском районе Закарпатской области. Однако 
он имеет слабо развитую инфраструктуру и плохое 
транспортное сообщение с Львовом [7]. 

В целом же, климатические условия Украинских 
Карпат достаточно благоприятны для занятий олим-
пийскими зимними видами спорта. В Украинских Кар-
патах на высоте среднегорья климат субальпийский, 
холодный, с длительным залеганием снега, что создает 
достаточно стабильные условия для занятий зимними 
олимпийскими видами спорта, даже в процессе гло-
бального изменения климата. Очень важно, что из-за 
значительной удаленности Украинских Карпат от Ат-
лантики, по сравнению с другими горными областями 
Карпат, для них характерна меньшая вероятность воз-
никновения климатических катаклизмов (ураганов, 
смерчей, сильных дождей и т. д.) [2, 6, 10, 14].

Очень важным является вопрос экологического 
обоснования выбора города-организатора зимней 
Олимпиады с представлением его экологической при-
влекательности.

Среди крупных городов региона Украинских Кар-
пат наиболее привлекательным выглядит самый круп-
ный по численности населения город региона Львов, 
как по опыту организации больших спортивных со-
ревнований, а так и по такому экологическому пока-
зателю как уровень и качество озеленения (большое 
количество парков, в том числе и такой известный как 
Стрыйский) [2, 4, 10]. 

Вместе с тем по экологическим показателям у го-
рода имеются и проблемы. Так, по климатическим 
особенностям Львов характеризуется наибольшим 
количеством осадков среди областных центров Укра-
ины. Характерным метеорологическим явлением счи-
тается львовская «мжичка» – мелкий обложной дождь 
при высокой влажности воздуха, которая может на-
блюдаться во все сезоны года. Хотя для сравнения, 
подобными климатическими особенностями отлича-
ются как город Сочи так и город Ванкувер (Канада, 
зимняя Олимпиада 2010) [6, 10, 11].

Среди положительных моментов, которые необхо-
димо отметить в экологической стратеги организации 
проведения зимней Олимпиады, необходимо указать, 
что климат Львова в зимний период достаточно мяг-
кий. Это создает в целом удовлетворительные усло-
вия для проведения спортивных соревнований по 
олимпийским зимним видам спорта [6]. 

Важным элементом экологической стратегии 
должно стать обеспечение экологической безопасно-
сти проведения зимних Олимпиад как относительно 
безопасности человека так и живой природы. 

В этом плане, в первую очередь, необходимо 
учесть, что весь регион Украинских Карпат, в том 
числе Львовская (с городом Львовом) и Закарпатская 
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(с горнолыжным комплексом Боржава) области отно-
сятся к сейсмически активным территориям. Однако, 
Львов и горнолыжный комплекс Боржава расположе-
ны на достаточно большом расстоянии (до 500 км) от 
основного эпицентра сейсмической активности Вос-
точных Карпат – зоны Вранча (расположен на гра-
нице Украины и Румынии). Поэтому землетрясения 
фиксировались в Львове и в районе расположения 
горнолыжного комплекса Боржава с силой не пре-
вышающей 5 баллов по 12-ти бальной сейсмической 
шкале МSК – 64. Однако, это не исключает возник-
новения и более мощных землетрясений, что требует 
при строительстве спортивных сооружений выполне-
ния требований ГСН 1.1. – 12: 2006 «Строительство в 
сейсмических районах Украины» [9, 14].

В плане сейсмической опасности Львововская и 
Закарпатская области не является исключением среди 
горнолыжных регионов мира. Достаточно сейсмиче-
ски активна и территория Сочи и его окрестностей, 
включая Красную Поляну, которые входят в сочинско-
адлерскую сейсмотектоническую зону. В этой зоне 
возможны землетрясения силой более 6-ти баллов по 
12-ти бальной сейсмической шкале МSК – 64 [9, 14]. 

Для предупреждения последствий возможных зем-
летрясений в период проведения зимней Олимпиады 
сейсмическую активность в Сочи будут контролиро-
вать два специально созданных локальных сейсми-
ческих центра. Задача центров состоит в быстром и 
детальном анализе сейсмических данных на неболь-
ших площадях, в том числе в районе проведения спор-
тивных соревнований зимней Олимпиады Сочи 2014 
(Официальный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»). 

Имеет смысл создать в перспективе подобный 
центр и для контроля сейсмической активности в ме-
сте проведения зимней Олимпиады 2022 в Украин-
ских Карпатах. 

В соответствии с положениями экологической без-
опасности спортивной деятельности, важной состав-
ляющей экологической стратегии проведения зимней 
Олимпиады в Украинских Карпатах должен стать во-
прос не нанесения вреда природе Украинских Карпат, 
достижения консенсуса между живой природой Кар-
пат и спортивной деятельностью. 

При разработке экологической стратегии органи-
зации и проведения зимней Олимпиады 2022 необхо-
димо учесть, что Всемирным фондом природы Карпа-
ты занесены в список двухсот важнейших природных 
регионов мира [2, 10, 13, 14].

Указанное предполагает как соблюдение требова-
ний ДБН В. 2-13-2003 «Спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения» так и использование при 
строительстве олимпийских объектов в регионе Украин-
ских Карпат «зеленых стандартов» добровольной эколо-
гической сертификации, экологически безопасных тех-
нологий, рационального природопользования [4, 8, 12]. 

Очень важным является вопрос сохранения уни-
кальной природы Украинских Карпат от негативного 
воздействия выбросов промышленных предприятий, 
теплоцентралей и автотранспорта.

В этом плане Львов нельзя отнести к категории 
городов, которые могут негативно влиять на природу 
Украинских Карпат. Однако, и в нем существуют се-
рьезные экологические проблемы загрязнения окру-
жающей среды, прежде всего атмосферного воздуха. 

Среди загрязнителей атмосферного воздуха Льво-
ва преобладают диоксиды серы, оксид углерода, диок-
сид азота, которые являются одной из причин возник-
новения опасных для растений кислотных дождей. 
Основная причина загрязнения атмосферного воздуха 
Львова это недостаточное развитие автомобильной 
транспортной сети при наличии очень плотной исто-
рически сложившейся городской застройки [4, 10].

Для решения проблемы обеспечения экологиче-
ской безопасности спортивной деятельности жела-
тельно размещать олимпийские объекты во Львове за 
пределами городской черты. Необходимо ограничить 
движение автомобильного транспорта в местах про-
ведения спортивных соревнований. 

Для сохранения природы Украинских Карпат очень 
важны экологические подходы к строительству и экс-
плуатации олимпийских спортивных сооружений. 

Такой экологический подход был использован Рос-
сией при организации проведения зимней Олимпиа-
ды Сочи 2014. Для этого государственной компанией 
«ГК Олимпстрой» был разработан корпоративный 
«зеленый» стандарт. Стандарт устанавливает тре-
бования по обеспечению экологической и энергети-
ческой эффективности, ресурсосбережения, рацио-
нального природопользования при проектировании, 
строительстве и эксплуатации олимпийских объектов. 
Документ разработан на основе международных «зе-
леных» стандартов BREAM International и LEED. По 
нему проводится добровольная сертификация строи-
тельных организаций и фирм (Официальный сайт 
«Оргкомитета» Сочи 2014») [4, 8]. Этот опыт может 
быть использован и при организации зимней Олим-
пиады 2022 в Украинских Карпатах.

Важным элементом экологической стратегии орга-
низации и проведения зимней Олимпиады 2022 долж-
ны стать экологический маркетинг и менеджмент.

В настоящее время уже разработаны основные 
принципы, функции, категории организации эколо-
гического маркетинга в олимпийском спорте, этапы 
маркетинговой деятельности [16].

Существенной составляющей современного 
олимпийского маркетинга является создание и даль-
нейшее использование олимпийской символики, та-
кой как логотипы и талисманы зимних Олимпиад. 
При этом очень важно использование в них экологи-
ческой тематики. 

Так, как при создании логотипа зимней Олимпиа-
ды 2010 в Ванкувере были использованы такие цве-
та как зеленый, синий и голубой, символизирующие 
леса, горы и океан, желтый цвет – символ восходя-
щего солнца и красный – цвет осеннего кленового 
листа – символа Канады. При выборе талисмана зим-
ней Олимпиады 2002 в Солт-Лейк-Сити (США) был 
использован Олимпийский девиз: «Быстрее, выше, 
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сильнее». Исходя из этого, в качестве талисманов 
было выбрано три животных: заяц, койот и черный 
медведь. Талисманами зимней Олимпиады Сочи 2014 
стали: «белый мишка, леопард и зайка» (Официаль-
ный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014») [3].

Важно использовать такой экологический подход 
и при разработке Олимпийской символики зимней 
Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах. В логотипе 
зимней Олимпиады 2022 можно предложить исполь-
зование цветов Государственного флага Украины: го-
лубой цвет как символ безоблачного неба и желтый 
цвет как символ созревшей пшеницы (пшеничного 
поля). В качестве талисмана белой, зимней Олимпиа-
ды 2022 можно рекомендовать, занесенную в «Крас-
ную книгу редких и исчезающих видов Украины», 
белую куропатку.

Для проведения зимней Олимпиады Сочи 2014, в 
соответствии с требованиями Заявочной книги Сочи 
2014, в «ГК Олимпстрой» (Россия) была разработана 
система экологического менеджмента, отвечающая 
международному стандарту ISO 14001: 2004 по осно-
вам экологического управления. Такой подход имеет 
смысл использовать и при организации проведения 
зимней Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах 
(Официальный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»). 

Анализ научной и научно-методической лите-
ратуры и других источников информации показал, 
что для обеспечения на высоком уровне проведения 
экологического просвещения и информирования, 
при организации проведения зимних Олимпиад не-
обходимо использование специальных организаций 
и учреждений.

Так, при проведении зимней Олимпиады 2010 в 
Ванкувере (Канада) основная просветительская роль, 
в том числе и по вопросам экологии, принадлежала 
Университету Британской Колумбии (UBC) [3]. 

В России Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.11.07 №991 «О программе стро-
ительства олимпийских объектов и развития Сочи 
как горноклиматического курорт» предусмотрено 
создание для обеспечения организации и проведения 
зимней Олимпиады 2014 «Экологического научного и 
образовательного центра». Планируется привлечение 
к его работе ведущих высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов России, веду-
щих экспертов мира по вопросам экологии (Офици-
альный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»).

В задачи таких экологических научных и образова-
тельных центров, кроме решения научных вопросов, 
входит использование образовательных экологиче-
ских программ повышения квалификации специали-
стов, занятых в олимпийском строительстве. Преду-
смотрено проведение семинаров и курсов обучения 
застройщиков и других юридических и физических 
лиц, обучение бережному отношению к природе 
школьников, студентов, жителей городов и гостей го-
родов – организаторов Олимпиад, информирование 
по вопросам экологии и экологической безопасности 
спортивной деятельности.

Для решения вопроса экологического просвещения 
при организации и проведении зимней Олимпиады 
2022 в Украинских Карпатах целесообразно создать 
в Львове «Экологический научно-образовательный 
центр» с привлечением к его работе Института эко-
логии Карпат Национальной академии наук Украины 
(Львов), Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины ( Киев) и др.

Дальнейшие исследования будут посвящены раз-
работке экологической стратегии организации и про-
ведения зимней Олимпиады 2022 в Украинских Кар-
патах.

Выводы
На основании проведенного анализа научной и 

научно-методической литературы, других источников 
информации, были разработаны концептуальные под-
ходы к созданию экологической стратегии организа-
ции и проведения зимней Олимпиады 2022 в Украин-
ских Карпатах.

Было определено, что концептуальные подхо-
ды должны включать пути решения проблемы нега-
тивного влияния глобального изменения климата на 
олимпийские зимние виды спорта, проблемы эколо-
гической безопасности спортивной деятельности как 
относительно человека так и живой природы Украин-
ских Карпат, вопросы экологического маркетинга и 
менеджмента, экологического просвещения.

С учетом глобального изменения климата, а 
также других экологических критериев, наиболее 
привлекательным для проведения зимней Олимпи-
ады 2022 в Украинских Карпатах в качестве города-
организатора является Львов, а в качестве горнолыж-
ного центра (комплекса) – Боржава Закарпатской 
области Украины. 
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Термінологічні поняття та структурні особливості  
техніки ходьби з палицями

Шепеленко Г.П.1, Прусик Кристоф2, Прусик Катерина2, Єрмаков С.С. 1 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди1 

Академія фізичного виховання і спорту2, Гданськ, Польща

Анотації:
Метою роботи є аналіз техніки ходь-
би з палицями. Показано погляди 
фахівців на проблему здоров’я 
людини та вплив ходьби з пали-
цями на його рівень. Визначено 
й охарактеризовано біомеханічні 
фази виконання техніки ходьби. 
Розкрито термінологічні понят-
тя і сили, які діють при ходьбі з 
палицями. Наведено аналіз за-
гальних параметрів, що харак-
теризують ходьбу. Розглянути 
найбільш значущі групи м’язів, 
що приймають активну участь при 
ходьбі. Розкриті найбільш важливі 
направлення ходьби. Визначено 
взаємозв’язки рухів при ходьби. 
Виділено біомеханічні критерії 
рухів. Зазначається, що загаль-
ний вплив ходьби з палицями на 
організм людини пов’язаний з 
покращанням функціонального 
стану центральної нервової си-
стеми, компенсацій енергоза-
трат, функціональними змінами 
в системі кровообігу та знижен-
ням захворювання. Показані 
можливості застосування ходьби 
з палицями як фізичного наван-
таження для людей різних вікових 
груп. Наведено рекомендації з 
техніки ходьби з палицями та її 
вплив на здоров’я людини. 

Шепеленко Г.П., Прусик Кристоф, Пру-
сик Екатерина, Ермаков С.С. Термино-
логические понятия и структурные осо-
бенности техники ходьбы с палками. 
Целью работы является анализ техники 
ходьбы с палками. Показаны взгляды спе-
циалистов на проблему здоровья чело-
века и влияние ходьбы с палками на его 
уровень. Определены и охарактеризованы 
биомеханические фазы выполнения тех-
ники ходьбы. Раскрыты терминологиче-
ские понятия и силы, которые действуют 
при ходьбе с палками. Приведен анализ 
общих параметров, которые характери-
зуют ходьбу. Рассмотрены наиболее зна-
чимые группы мышц, которые принимают 
активное участие при ходьбе. Раскрыты 
наиболее важные направления ходьбы. 
Определены взаимосвязи движений при 
ходьбы. Выделены биомеханические кри-
терии движений. Отмечается, что общее 
влияние ходьбы с палками на организм 
человека связано с улучшением функцио-
нального состояния центральной нервной 
системы, компенсаций энергозатрат, функ-
циональными изменениями в системе кро-
вообращения и снижением заболевания. 
Показанные возможности применения 
ходьбы с палками как физической нагруз-
ки для людей разных возрастных групп. 
Приведены рекомендации по технике 
ходьбы с палками и ее влияние на здоро-
вье человека. 

Shepelenko G.P., Prusik Krzysztof, 
Prusik Katarzyna, Iermakov S.S. 
Terminology concepts and structural 
features of technique of walking with 
sticks. The purpose of work is an analysis of 
technique of walking with sticks. The views 
of specialists are shown to the problem of 
health of a man and influencing of walking 
with sticks on his level. Biomechanics 
phases of implementation of technique 
of walking are certain and described. 
Terminology concepts and forces which 
operate at walking with sticks are exposed. 
The analysis of general parameters which 
characterize walking is resulted. The most 
meaningful groups of muscles which accept 
active voice at walking are considered. The 
most essential directions of walking are 
exposed. Intercommunications of motions 
are certain at walking. The biomechanics 
criteria of motions are selected. It is marked 
that the general influencing of walking with 
sticks on the organism of man is related to 
the improvement of the functional state of the 
central nervous system, indemnifications of 
power inputs, by functional changes in the 
system of circulation of blood and decline 
of disease. Possibilities of application of 
walking with sticks are shown as a physical 
loading for the people of different age 
groups. Resulted recommendation on the 
technique of walking with sticks and its 
influencing on a health of man. 

Ключові слова:
ходьба, здоров’я, локомоції, тех-
ніка, аналіз, біомеханіка, фаза. 

ходьба, здоровье, локомоции, техника, 
анализ, биомеханика, фаза.

walking, health, locomotions, technique, 
analysis, biomechanics, phase.

Вступ.1

Ходьба, як фізична вправа, вивчалася багатьма 
вченими. І сьогодні в наукових роботах, статтях 
розглядаються питання ходьби, як оздоровчого засобу. 
Так, Михальчук Т.Д. розглядав ходьбу як фізичне 
навантаження для людей похилого віку [13]. У роботі 
Конової Л.А. викладено вплив оздоровчої ходьби на 
організм людини та даються практичні рекомендації 
ведучих спеціалістів у цій області [10]. Трофимчук 
В.В. та Калитка С.В. розкривають вплив оздоровчої 
ходьби на серцево-судинну систему молоді, які за-
ймаються медичних групах [16]. Адашевський В.М., 
Єрмаков С.С., Зієлінські Є. розкривають модельні ха-
рактеристики ходьби, аналізують енергетичні і силові 
характеристики рухів [2]. Але сьогодні небагато робіт, 
які б розкривали техніку ходьби з палицями. Ми спро-
буємо розглянути техніку ходьби більш детальніше. 

Ходьба з палицями являє собою вид ходьби з ви-
користанням спеціально розроблених палиць або лиж-
них палиць. Швидко розповсюджуючись по світу вона 
в останній час стала однією з самих яскравих явищ у 
сфері фізичної культури і спорту. Ходьба з палицями пе-
реросла в самостійний вид спорту в кінці 1900-х., спо-
чатку у Скандинавських країнах, звідки і пішла назва – 
© Шепеленко Г.П., Прусик Кристоф, Прусик Катерина, 
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«шведська», «фінська» «норвежська» ходьба. Пізніше 
практика такої ходьби проникла в Німеччину, Австрію. 
У 2000 році тільки три країни входили до Міжнародної 
Асоціації Скандинавської ходьби. Зараз у цю органі-
зацію входить більше 20 країн [12]. В Україні цей вид 
спорту тільки впроваджується. Сьогодні створюються 
клуби, секції ходьби з палицями в різних містах країни. 
Все це свідчить про актуальність і необхідність прове-
дення подальших досліджень та дає підстави для більш 
глибокого аналізу різних аспектів ходьби з палицями.

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою роботи є аналіз техніки ходьби з палицями. 

Завдання роботи – визначити й охарактеризувати біоме-
ханічні фази виконання техніки ходьби. Розкрити термі-
нологічних понять і сили які діють при ходьбі з палицями, 
аналіз найбільш загальних параметрів, що характеризу-
ють ходьбу. Розглянути основні, найбільш значущі групи 
м’язів які приймають активну участь при ходьбі. Розкри-
ти найбільш важливі направлення ходьби.

Результати дослідження. 
Техніка ходьби з палицями не вимагає спеціально-

го навчання − прекрасний і загальнодоступний засіб 
для тренування м’язів та розвитку рухового апарату, 
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оскільки частоту та довжину кроків, а також темп 
ходьби легко контролювати та регулювати. Її вплив 
на людський організм надзвичайно великий. Але при 
оцінці ефективності її впливу слід виділити, на нашу 
думку, два найбільш важливих направлення: загаль-
ний та спеціальний ефект.

Загальний вплив ходьби з палицями на організм 
людини пов’язаний з покращанням функціонального 
стану центральної нервової системи (ЦНС), компен-
сацій енергозатрат, функціональними змінами в сис-
темі кровообігу та зниженням захворювання.

При ходьбі с палицями згорає набагато більше ка-
лорій, ніж при звичайній ходьбі, дається навантаження 
на руки, плечі та м’язи живота. При ходьбі з палицями 
покращується діяльність серцево – судинної системи, 
опора на палиці зменшує навантаження на колінні 
суглоби, спину. Це прекрасне силове тренування яке 
розвиває витривалість і координацію рухів.

Тренування ходьби з палицями на витривалість є 
засобом розрядки та нейтралізації негативних емоцій 
які визивають хронічні нервові напруження, створює 
благотворний психоемоційний фон. Оздоровча ходьба 
з палицями є кращим засобом боротьби та безсонням 
– хворобами ХХІ століття. В результаті знімається не-
рвова напруга, покращується сон і самопочуття, під-
вищується працездатність. У результаті активізації 
обміну речовин зменшується маса тіла, збільшується 
сила ніг. Особливо корисно в цьому відношенні ве-
чірня ходьба з палицями, яка знімає негативні емоції, 
накопичені за день, спалює надмірність адреналіну, 
який виділяється в результаті стресів. Таким чином, 
ходьба з палками є кращим природним транквілізато-
ром – більш дієвим, ніж лікарські препарати. 

Для того, щоб правильно ходити з палицями треба 
знати структуру рухів, техніку ходьби та біомеханічні 
фази, тоді вона буде більш приємною та ефективною. 

Ходьба − найбільш природна локомоція людини. 
Ходьба – це автоматизований рух, що здійснюється в 
результаті складної координованої діяльності скелет-
них м'язів тулуба та кінцівок [9]. При ходьбі контакт з 
опорою не втрачається, на відміну від бігу, при якому 
двоопорні періоди замінюються відривом від опори 
обох ніг − періодом польоту. 

За структурою рухів ходьба відноситься до ци-
клічних локомоцій, тобто, в яких одні й ті ж рухи 
багаторазово повторюються в тому самому порядку 
без перерви. Сукупність рухів між двома однаковими 
положеннями складає цикл рухів. Цикл руху у ходь-
бі з палицями складається з двох кроків та двох від-
штовхувань палицями. Кожний цикл має два періоди 
одиночної та два періоди подвійної опори. Одиночна 
опора має дві фази – задній крок та передній крок. 

Задній крок починається з моменту відриву ноги 
від опори та закінчується моментом виносу її, виходя-
чи у вертикальне положення.

Передній крок починається з моменту початку ви-
носу ноги та закінчується моментом постановки ноги 
на опору.

Подвійна опора має одну фазу – перехід опори. 
Вона починається з моменту постановки ноги на опо-

ру і закінчується моментом відриву ноги від опори. 
Ці три фази складають крок з однієї ноги та повто-
рюються так само іншою ногою. Отже, цикл рухів у 
ходьбі має шість фаз. При ходьбі в середньому темпі 
фаза опори триває приблизно 60 % від циклу подвій-
ного кроку, фаза переносу − приблизно 40 %.

Велике значення при ходьбі має узгодженість рухів 
рук та ніг. Ходьба з палицями виконується на два ра-
хунки. На «раз» виконується крок лівою ногою, права 
рука виноситься вперед, палиця дистальною части-
ною назад. На «два» виконується крок правою ногою, 
права рука відштовхується, а ліва виноситься вперед, 
палиця дистальною частиною назад, тобто йде зміна 
положення рук та ніг. Головне завдання при ходьбі з 
палицями – як можна скоріше перенести загальний 
центр маси тіла (ЗЦМТ) на опорну ногу і частково 
перенести масу тіла на палиці (опертися на палицю) 
при відштовхуванні, щоб легше було проносити ногу 
вперед при виконанні кроку. 

За технікою ногу при кожному кроці слід ставити 
на п’ятку і потім переходити на носок. Ступні розта-
шовуються паралельно. Руки працюють уздовж тулу-
бу, паралельно одна одній, палиці треба тримати ближ-
че до тулуба і не проносити їх через сторони, а також 
не виносити палиці дистальною частиною вперед. 
При ходьбі по рівній місцевості різнойменна палиця 
ставиться на рівні носка опорної ноги. Спина майже 
рівна. При підйомі в гору тулуб нахиляється більш 
вперед, кроки і відштовхування руками робляться ко-
роткими, опора на палиці збільшується і різнойменна 
палиця ставиться за п’яткою опорної ноги.

Дихання слід узгоджувати з ритмом ходьби. Мож-
на дихати так: на один крок − вдих, на другий – видих, 
можна на два перші кроки − вдих, на два наступні кро-
ки – видих, можна на перші чотири кроки − вдих, на 
чотири наступні − видих. Самим раціональним спосо-
бом вважається дихання на два кроки. 

 Не слід плутати види ходьби з видами ходи. Ходь-
ба − руховий акт, різновид рухової активності. Хода − 
особливість ходьби людини, «манера ходити» [5]. 

До завдань ходьби як важливої локомоторної функ-
ції відноситься: 
1. Безпечне лінійне поступальне переміщення тіла 

вперед (головне завдання). 
2. Утримання вертикального балансу. 
3. Запобігання падіння при русі. 
4. Збереження енергії, використання мінімальної 

кількості енергії за рахунок її перерозподілу протя-
гом циклу кроку; 

5. Забезпечення плавності пересування (різкі рухи мо-
жуть бути причиною травм). 
Для тих хто займається ходьбою з палицями слід 

знати термінологічні поняття і сили які діють на 
опорно-руховий апарат людину при ходьбі.

Найбільш загальними параметрами, що харак-
теризують ходьбу, є лінія переміщення центру маси 
тіла, довжина кроку, довжина подвійного кроку, кут 
розвороту стопи, база опори, швидкість переміщення 
та ритмічність. 



110

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

 База опори − це відстань між двома паралельними 
лініями, проведеними через центри опори п'яток па-
ралельно лінії переміщення. Короткий крок − це від-
стань між точкою опори п'ятки однієї ноги та центром 
опори п'ятки переносної ноги. 

Розворот ступні − це кут, утворений лінією перемі-
щення та лінією, що проходить через середину ступні: 
через центр опори п'ятки та точку між першим і дру-
гим пальцем. 

Ритмічність ходьби − відношення тривалості пере-
носної фази однієї ноги щодо тривалості переносної 
фази іншої ноги. 

Швидкість ходьби − число кроків в одиницю часу. 
Вимірюється в одиницях: крок / хв., або км./ годину. 

Ходьбу при різних захворюваннях вивчає розділ 
медицини − клінічна біомеханіка; ходьбу як засіб до-
сягнення спортивного результату або підвищення рів-
ня фізичної підготовленості вивчає розділ фізичної 
культури − спортивна біомеханіка. Ходьбу вивчають 
багато інших наук: комп'ютерна біомеханіка, театраль-
не та балетне мистецтво, військова справа. Основою 
для вивчення всіх біомеханічних наук є біомеханіка 
ходьби здорової людини в природних умовах. Ходьбу 
розглядають з позиції єдності біомеханічних і нейро-
фізіологічних процесів, які визначають функціону-
вання локомоторної системи людини [7]. 

Уявлення про сили, що впливають на людину при 
ходьбі, може бути отримано або у визначенні зусилля 
маси всього тіла, або шляхом реєстрації опорних ре-
акцій. Практично, сили м'язової тяги при циклічному 
русі можна оцінити, вирішуючи завдання зворотної 
динаміки, знаючи швидкість та прискорення рухомо-
го сегменту, а також його масу і центр мас, ми можемо 
визначити силу, яка викликає цей рух, слідуючи дру-
гому закону Ньютона (сила прямо пропорційна масі 
тіла та прискоренню) [5, 19, 20]. 

Пересування у просторі відбувається внаслідок 
взаємодії зовнішніх і внутрішніх сил. До внутрішніх 
сил відносяться м’язові сили, які виникають усеред-
ині тіла людини, попарно протилежно спрямовані. 
Ці сили діють при взаємодії з опорою динамічно, 
зумовлюючи прискорення рухомих ланок. В іншому 
напрямку зусилля діють статистично, врівноважую-
чи опору і реакцію. До внутрішніх сил відноситься і 
інерційні сили, які прикладаються до центрів мас ла-
нок тіла, що розганяються чи гальмуються – фіктив-
ні сили інерції, або до зовнішніх предметів – реальні 
сили інерції. Сила інерції дорівнює добутку маси тіла 
або прискорюваних ланок на його прискорення і спря-
мована в бік протилежний прискоренню [8] Інерційні 
сили можуть бути як позитивними так і негативними. 

Реальні сили при ходьбі, які можна виміряти − це сила 
реакції опори. Сила реакції опори виникає у відповідь на 
тиск ногою на опору і дорівнює цьому тиску і протилеж-
на тій силі, яку надає тіло на опору [8]. Точка прикладен-
ня реакції опори на ступню називається центром тиску. 
Це важливо, для того щоб знати, де знаходиться точка 
прикладення сил, що діє на тіло з боку ступні.

Якщо при стоянні сила реакції опори дорівнює вазі 
тіла, то при ходьбі до цієї сили додаються сила інерції 

та сила, створювана м'язами при відштовхуванні від 
опори. 

 У ходьбі приймає участь багато груп м’язів, од-
нак найбільш значущими м’язами є м’язи розгиначі 
– трьохглавий м’яз гомілки, чотириглавий м’яз стегна, 
великий та середній сідничний м’яз та м’язи-згиначі 
– підколінні згиначі: напівперепончатий, передній ве-
ликогомілковий м’яз стегна. 

При звичайних умовах ходьби корегуюча функція 
м’язів мінімальна. Прямий м’яз в складі чотириглаво-
го м’язу стегна забезпечує амортизацію переднього 
поштовху з наступним розгинанням у колінному су-
глобі в фазу опори. Великий сідничний м’яз забезпе-
чує розгинання стегна в фазу опори. Литковий м’яз 
забезпечує відштовхування від опорної поверхні та 
вертикальне переміщення загального центру ваги. 
Підколінні згиначі регулюють швидкість руху в ко-
лінному суглобі. Передня великогомілкова виконує 
корекцію ступні.

Ходьба має основні біомеханічні фази. Аналіз кі-
нематики, опорних реакцій та роботи м’язів різних 
частин тіла показує, що протягом циклу ходьби про-
ходить закономірна зміна біомеханічних дій. «Ходьба 
здорових людей, не дивлячись на ряд індивідуальних 
особливостей, має типову стійку та біомеханічну і 
іннерваційну структуру, тобто визначену просторово-
часову характеристику рухів і роботи м’язів» [7]. 

Початком подвійного кроку прийнято вважати мо-
мент контакту п’ятки з опорою. З цього моменту ця 
(права) нога є опорною. Цю фазу ходьби називають 
передній поштовх − результат взаємодії сили ваги та 
людини яка йде. Кульшовий суглоб знаходиться в по-
ложенні згинання, нога випрямлена в колінному су-
глобі, ступня в положенні легкого тильного згинання.

Наступна фаза ходьби − опора на всю ступню. Вага 
тіла розподіляється на передній і задній відділ опорної 
ступні. Друга, в даному випадку − ліва нога, зберігає 
контакт з опорою. Кульшовий суглоб зберігає поло-
ження згинання, коліно підгинається, пом’якшуючи 
силу інерції тіла, ступня приймає середнє положення 
між тильним згинанням та згинанням підошви. Потім 
гомілка нахиляється вперед, коліно повністю розгина-
ється, центр маси тіла просувається вперед. У цей пе-
ріод кроку переміщення центру маси тіла проходить 
без активної участі м’язів, за рахунок сили інерції. 
Опора надається на передній відділ ступні. Приблиз-
но через 65 % часу подвійного кроку, в кінці інтервалу 
опори, проходить відштовхування тіла вперед і вверх 
за рахунок активного згинання підошви ступні − реа-
лізується задній поштовх. Центр маси переміщується 
вперед в результаті активного скорочення м’язів. 

Наступна стадія − фаза переносу, характеризуєть-
ся відривом ноги та переміщенням центру маси під 
впливом сили інерції. В середині цієї фази, всі крупні 
суглоби ноги знаходяться в положенні максимального 
згинання. Цикл ходьби завершується моментом кон-
такту п’ятки з опорою. 

 В циклічній послідовності ходьби виділяють мо-
менти, коли до опори доторкується тільки одна нога 
(«одноопорний період») та обидві ноги, коли винесена 
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вперед кінцівка вже торкнулася опори, а розташована 
позаду ще не відірвалася («двоопорна фаза»). Зі збіль-
шенням темпу ходьби «двоопорні періоди» зменшу-
ються і зовсім пропадають при переході на біг. Таким 
чином, по кінематичним параметрам, ходьба відрізня-
ється від бігу наявністю двоопорної фази. Основний 
механізм, який визначає ефективність ходьби − це пе-
реміщення загального центру маси тіла. 

 Під час ходьби, вже на самому початку періоду 
опори, як тільки загальний центр маси (ЗЦМ) починає 
підніматися, кінетична енергія нашого руху перетворю-
ється в потенціальну, і навпаки, переходить в кінетич-
ну, коли повинна постійно компенсувати втрату енергії, 
яка складає біля тридцяти п’яти відсотків [14]. М’язи 
для переміщення центру маси включаються з нижнього 
положення у верхнє, поповнюючи втрачену енергію. 

 При вільному темпі ходьби активність м’язів мі-
німальна. Цей феномен пояснюється співпаданням 
частоти дій, що примушує м’язові сили до особистої 
частоти коливання нижніх кінцівок [15].

 При ходьбі стійкість тіла збільшується в декілька 
разів у порівнянні зі стійкістю стояння. Цей біомеха-
нічний феномен до сьогоднішнього часу не вивчений. 
Існує гіпотеза, яка пояснює стійкість тіла при ходьбі 
коливальними рухами центру гомілково-ступневого 
суглобу. Тіло людини представляється з позиції пере-
вернутого маятника з центром в області гомілково-
ступневого суглобу, який отримує стійкість у вер-
тикальному положенні, якщо його центр здійснює 
коливання вверх-вниз з достатньо високою частотою 
(маятник Капіци). 

При русі стійкість збільшується за рахунок того, 
що об’єкту надається інерція, яка завжди намагається 
зберегти направлення. На велосипеді неможливо сто-
яти, але дуже просто їхати. За 70 років життя людина 
здійснює у середньому 500 мільйонів кроків і долає 
шлях, приблизно рівний відстані від Землі до Місяця 
(384 тис. км.) [17]. 

Висновки. 
Перш ніж зайнятись ходьбою з палицями слід зна-

ти і розуміти термінологічні поняття і сили які діють 
при ходьбі та основні групи м’язів, які включаються 
в роботу. При ходьбі з палицями слід дотримуватися 
правильної техніки, це полегшує пересування і збері-
гає сили та енергію, а ходьбу робить приємною. 

Ходьба з палицями ефективна, це тренування без 
особливого напруження, підходить як для зниження 
ваги, так і для підтримки спортивної форми, життєво-
го тонусу і зовнішнього вигляду. Ходьбою з палицями 
корисно займатися в любому віці і в любу пору року. 

Зараз багато пишуть і дають різних рекомендацій 
щодо ходьби з палицями, але думка майже всіх лі-
карів, фізіологів зводиться до того, що ходити треба 
швидко і проходити відстань від 3 км.

Спортивний лікар К.Купер вважав, що для досяг-
нення задоволення від тренування треба проходити 
відстань не менше 6,5км в швидкому темпі [11]. За 
думкою М.М. Амосова «Ходити треба тільки швидко, 
завжди швидко, щоб пульс становився частішим хоча 
б до 100 уд/хв, проходячи відстань 4−5 км.» [1].
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Ocena poziomu aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych 

zmodyfikowanym Międzynarodowym Kwestionariuszem  
Aktywności Fizycznej (IPAQ) 

Dariusz Boguszewski1, Jakub Grzegorz Adamczyk1,2, Beata Kurkowska3

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego1 

Zakład Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie2 

Sekcja Nauk Kultury Fizycznej Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  
przy Zakładzie Rehabilitacji OF II WL WUM3

Аnnotation:
Boguszewski Dariusz, Adamczyk 
Jakub Grzegorz, Kurkowska 
Beata. Evaluation of physical 
activity of disabled people by 
modified International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ).
Introduction. The aim of the 
study was an adaptation the 
International Physical Activity 
Questionnaire for disabled people 
moving on wheelchairs, and 
check and objectification of the 
proposed tool.  
Material and methods. The 
research covered 69 disabled 
people (8 women and 61 men). 
All group was divided into two 
subgroups: regularly practicing 
sportsmen – Group 1 and people 
who were not practicing any sport 
– Group 2. Research tool was 
International Physical Activity 
Questionnaire (short version) 
adapted for disabled people. 
Results. Averaged results of 
physical activity, expressed in MET, 
showed the differences between 
groups (Groups 1 average 7418 
MET, Group 2 average 2158 MET, 
p=0.000). The biggest differences 
(p=0.000) were spotted in 
intensive physical activity. People 
regularly practicing sport training 
also devoting more time on 
activities related to locomotion. 
31 of sportsmen characterized 
high level of physical activity and 
6 – medium. In the second group 
9 people were in high level, 11 
in medium and 14 in low level of 
physical activity.   
Conclusions. 1. Almost half of 
people who were not practicing 
any sport was characterized by 
an insufficient  level of physical 
activity. It means that the persons 
who not taking sports activities are 
also less active while performing 
daily chores and leisure. 2. The 
modified International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ) 
can be an effective tool for the 
evaluation of physical activity 
of disabled people moving on 
wheelchairs.

Богущески Дариуш,  Адамчук Якуб Гре-
гощ, Курковська Беата. Оцінка фізичної 
активності людей з обмеженими можли-
востями за допомогою модифікованого 
Міжнародного опитувальника фізичної 
активності (IPAQ).
Вступ. Метою роботи було адаптація 
Міжнародної Анкети Фізичної Активнос-
ті для потреб неповносправних осіб, які  
користуються візком, а також перевірка і 
об’єктивізація запропонованого інструмен-
ту.
Матеріал і методи. Опитано 69 неповно-
справних осіб (8 жінок та 61 чоловіка), які 
рухаються за допомогою візків. Для по-
рівняння досліджуваних було поділено на 
дві групи: особи, які беруть участь в регу-
лярних фізичних заняттях – Група 1 та осо-
би, які не займаються спортом – Група 2. 
Досліджувальним інструментом була Між-
народна Анкета Фізичної Активності – IPAQ 
(в скороченій версії) модифікована для 
потреб неповносправних осіб, які користу-
ються візком. 
Результати. Підсумовані усереднені ре-
зультати, які представляють фізичну ак-
тивність досліджуваних осіб виражену в 
одиницях MET, розкривають значну різ-
ницю між групами (Група 1 в середньо-
му 7418 MET, Група 2 в середньому 2158 
MET, p=0,000). Найбільші різниці (p=0,000) 
зафіксовано в категорії інтенсивної ру-
хової активності. Особи, які займаються 
регулярним спортивним тренінгом більше 
часу  присвячують  також діям, пов’язаним 
з пересуванням. Серед спортсменів 31 
особа характеризувалась високим рівнем 
активності, а 6 – достатнім. У другій групі 
лише 9 осіб було класифіковано, як особи 
з високою активністю, 11 характеризувала 
достатня, а 14 недостатня фізична актив-
ність.
Висновки. 1. Серед осіб, які не займають-
ся спортом майже половина досліджува-
них характеризувалась недостатнім рівнем 
активності. Це означає, що особи, які не є 
активними в рекреаційній або спортивній 
сфері  також менш активні під час вико-
нування щоденних обов’язків та у вільний 
час. 2. Модифікована Міжнародна Анке-
та Фізичної Активності (IPAQ) може стати 
ефективним інструментом оцінки рухової 
активності наповносправних осіб, які руха-
ються на візках.

Богущески Дариуш,  Адамчук Якуб Гре-
гощ, Курковска Беата. Оценка физиче-
ской активности людей с ограниченны-
ми возможностями модифицированным 
Международным вопросником физиче-
ской активности (IPAQ). 
Введение. Целью работы было адаптация 
Международной Анкеты Физической Актив-
ности для нужд лиц, передвигающихся на 
инвалидных колясках, а также проверка и 
объективизация предложённой методики.
Материал и методы. Опрошено 69 ин-
валидов (8 женщин и 61 мужчину), пере-
двигающихся на колясках. Для сравнения 
исследуемые были разделены на две 
группы: лица, участвующие в регулярных 
физкультурных занятиях – Группа 1 и лица 
не занимающиеся спортом – Группа 2.  Ис-
следовательским инструментом служил 
Международный вопросник Физической  
Активности – IPAQ (в сокращённой версии) 
модифицированный для нужд лиц, пере-
двигающихся на инвалидных колясках.
Результаты. Подсчитанные усредненные 
результаты, отображающие физическую 
активность исследуемых лиц выражённую 
в единицах MET, обнаруживают значитель-
ную разницу между группами (Группа 1 
в среднем 7418 MET, Группа 2 в среднем 
2158 MET, p=0,000). Предельные разни-
цы (p=0,000) зафиксированы в категории 
интенсивной активности движения. Лица, 
занимающиеся регулярным спортивным 
тренингом, больше времени отдают на 
действия, связанные с передвижением. 
Среди спортсменов 31 человек характери-
зовался высоким уровнем активности, а 6 – 
достаточным. Во второй группе всего лишь 
9 человек классифицировано как лица с 
высокой активностью, 11 характеризовала 
достаточная, а 14 недостаточная физиче-
ская активность.
Выводы. 1. Среди лиц не занимающих-
ся спортом почти половина исследуемых 
характеризовалась недостаточным уров-
нем активности. Это означает, что лица, 
не предпринимающие рекреационной или 
спортивной активности,  также менее ак-
тивны во время выполнения ежедневной 
нагрузки и в свободное время. 2. Моди-
фицированная Международная Анкета 
Физической Активности (IPAQ) может быть 
эффективным инструментом оценки актив-
ности движения лиц передвигающихся на 
инвалидных колясках.

Кeywords:
disability, physical, activity, 
estimation.

неповносправність, фізична активність , 
оцінка

инвалидность, физическая, активность, 
оценка.

Wprowadzenie1

Postęp cywilizacyjny czyni życie ludzkie dłuższym i 
łatwiejszym. Powoduje jednak także negatywne skutki w 
postaci zmian nawyków żywieniowych czy niedostatecznej 
ilości ruchu (w miastach ludzie pracują i odpoczywają 
głównie siedząc) [5, 6, 10, 14, 16, 18]. Efektem niezdrowego 
© Dariusz Boguszewski, Jakub Grzegorz Adamczyk,  

 Beata Kurkowska, 2012 
 doi: 10.6084/m9.figshare.97375

stylu życia są przede wszystkim choroby układu krążenia, 
dolegliwości bólowe aparatu ruchu. Wobec zwiększającego 
się zagrożenia chorobami XXI wieku propagowanie 
zdrowego  stylu życia w ramach profilaktyki powinno być 
jednym z podstawowych zadań lekarzy, fizjoterapeutów i 
specjalistów nauk o zdrowiu [12, 21, 22]. 

Grupami szczególnie narażonymi na negatywne 
skutki akinezji są dzieci, osoby starsze i niepełnosprawni. 
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Aktywizacja tych grup jest powinnością całego 
społeczeństwa. Obecnie w Polsce powstaje coraz 
więcej Uniwersytetów Trzeciego Wieku prowadzących 
między innymi zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla 
seniorów. W szkołach i klubach sportowych prowadzone 
są zajęcia sportowe dla dzieci finansowane z programu 
„Sportowy talent”. Również oferta zajęć ruchowych 
dla osób niepełnosprawnych, szczególnie w dużych 
miastach, jest dość szeroka. Mimo to, bariery fizyczne i 
psychiczne sprawiają, że osoby niepełnosprawne rzadko 
pracują, realizują hobby i udzielają się społecznie. Wpływ 
na wykluczenie osób niepełnosprawnych ma jakość 
infrastruktury miejskiej – brak podjazdów dla wózków, 
wind, specjalnych oznaczeń w miejscach publicznych [4, 
11, 13, 25]. 

Elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ale też 
rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych, powinna 
być regularna aktywność fizyczna. Cele rehabilitacyjne 
coraz częściej realizowane są poprzez sport. Pełni on 
nie tylko rolę usprawniającą, ale również, a może przede 
wszystkim, integracyjną. Niepełnosprawni sportowcy 
bowiem częściej pracują zawodowo, zakładają rodziny 
niż osoby nieaktywne charakteryzujące się podobnymi 
schorzeniami i dysfunkcjami [1, 7, 15, 19, 23, 24]. 

Celem pracy było zaadaptowanie Międzynarodowego 
Kwestionariusza Aktywności Fizycznej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz 
sprawdzenie i obiektywizacja zaproponowanego narzędzia.

Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 69 osób (8 kobiet i 

61 mężczyzn) niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach. U większości osób (81%) przyczyną 
niepełnosprawności było uszkodzenie rdzenia kręgowego. 
Pozostali to osoby po amputacjach lub z wadami 
(chorobami) wrodzonymi. Badani mieli od 18 do 44 lat 
– średnio 29,72 lat (±5,62). Większość (61%) mieszka 
na stałe w Warszawie, pozostali w mniejszych miastach 
województwa mazowieckiego. 

W celach komparatystycznych podzielono badanych na 
dwie grupy: osoby uczestniczące w regularnych zajęciach 
sportowych (rugby na wózkach n=15, koszykówka na 
wózkach n=5, podnoszenie ciężarów n=4, tenis n=4, 
siatkówka na siedząco n=4, inne n=5) – Grupa 1, oraz 
osoby nieuprawiające wyczynowo sportu – Grupa 2. 
Dodatkowo wśród mężczyzn wyodrębniono dwie grupy, 
za kryterium podziału przyjmując wiek – poniżej (n=34)  
i powyżej (n=27) 30 roku życia.  

Szczegółowa charakterystyka osób badanych 
zamieszczona jest w tabeli 1.

Narzędzie badawcze stanowił Międzynarodowy 
Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – IPAQ (w 
wersji skróconej) [2] zmodyfikowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (zał. 
1). Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące aktywności 
ruchowej podejmowanej w ciągu ostatnich siedmiu dni 
określając: czas wysiłku umiarkowanego, czas wysiłku 
intensywnego, czas spędzony w pozycji siedzącej. 
Obliczanie poziomu aktywności fizycznej odbywa 
się na podstawie współczynników odpowiadających 
poszczególnym rodzajom aktywności. Dzięki nim każdy 

rodzaj aktywności można wyrazić w jednostkach MET 
(Metabolic Equivalent of Work – minuty/tydzień), który 
uzyskujemy mnożąc współczynnik przypisany danej 
aktywności (8 – dla intensywnej aktywności fizycznej, 
4 – dla umiarkowanej aktywności fizycznej i 3,3 – dla 
przemieszczania się) przez liczbę dni na nią przypadający 
i czas trwania w minutach na tydzień. Na podstawie 
uzyskanych wyników, badaną osobę klasyfikuje się na 
jeden z trzech poziomów aktywności fizycznej: wysoki, 
wystarczający i niewystarczający [2].

Posłużono się standardowymi narzędziami 
statystycznymi średnią arytmetyczną, wraz z odchyleniem 
standardowym. Różnice pomiędzy poszczególnymi 
danymi obliczono za pomocą testów t-Studenta. Minimalny 
poziom istotności ustalono na poziomie p<0,05.

Wyniki
Zsumowane uśrednione wyniki przedstawiające 

aktywność fizyczną badanych osób, wyrażoną w 
jednostkach MET, ujawniają znaczącą różnicę między 
grupami (Grupa 1 średnio 7418 MET, Grupa 2 średnio 
2158 MET, p=0,000). Największe różnice (p=0,000) 
odnotowano w kategorii intensywnej aktywności 
ruchowej. W grupie niesportowej aż osiemnaście osób 
nie zadeklarowała żadnej intensywnej aktywności 
podjętej w ostatnim tygodniu. Najmniejsze, choć 
również istotne (p=0,011) różnice zaobserwowano pod 
względem umiarkowanej aktywności fizycznej. Do braku 
umiarkowanej aktywności przyznało się trzynaście osób 
z Grupy 2 i jedna osoba z Grupy 1. Osoby uprawiające 
regularny trening sportowy więcej czasu poświęcają 
też na czynności związane z lokomocją (ryc. 1). 
Średni czas spędzony w bezruchu wyniósł 259 minut 
tygodniowo w grupie pierwszej i 438 – w drugiej. Wśród 
sportowców 31 osób charakteryzowały się wysokim 
poziomem aktywności, a 6 wystarczającym. W grupie 
drugiej zaledwie 9 osób sklasyfikowano jako osoby o 
wysokiej aktywności, 11 cechowała wystarczająca, a 14 
niewystarczająca aktywność fizyczna (tab. 2). 

Podział uwzględniający wiek nie ujawnił znaczących 
różnic pomiędzy badanymi osobami. Poziom aktywności 
fizycznej mężczyzn poniżej i powyżej 30 roku życia był 
zbliżony – odpowiednio 4435 i 4443 MET. Podobny był 
również deklarowany czas spędzony w bezruchu (316 i 
358 min/tyg.). W grupie sportowców wyższy poziom 
aktywności deklarowali mężczyźni w wieku powyżej 30 
lat, wśród niesportowców tendencja była odwrotna. 

Sportowcy, którzy nie przekroczyli 30 roku życia 
charakteryzowali się podobnym poziomem umiarkowanej 
aktywności fizycznej i przemieszczania się – mierzonym 
w MET. W kategorii umiarkowanego wysiłku różnice 
między grupą aktywna i nieaktywną nie były istotne 
statystycznie. Największe różnice (p=0,016) pomiędzy 
badanymi grupami zaobserwowano pod względem 
intensywnej aktywności fizycznej (ryc. 2). Aż szesnastu 
(z osiemnastu) sportowców zostało sklasyfikowanych 
jako osoby o wysokim poziomie aktywności. W grupie 
drugiej takich osób było pięć, a aż siedem cechowało się 
niewystarczającym poziomem aktywności (tab. 3).

Poziom aktywności ruchowej osób nietrenujących 
powyżej 30 roku życia nie przekroczył 1000 MET, w 
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Tabela 1. 

Charakterystyka badanych osób

grupy płeć n wiek [lata] wzrost [cm] masa ciała [kg]
Grupa 1 
(sportowcy)

kobiety 5 32,6 ±10,4 163,2 ±2,94 59 ±9,48
mężczyźni 32 29,28 ±4,88 177,87 ±7,78 73,16 ±7,74

Grupa 2  
(nie-sportowcy)

kobiety 3 32,33 ±2,88 169 ±4,35 62,33 ±6,65
mężczyźni 29 30,2 ±5,98 178,13 ±6,5 74,17 ±9,41

Tabela 2. 
Liczba osób sklasyfikowanych w poszczególnych kategoriach aktywności fizycznej

grupy płeć
POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

wysoki wystarczający nie-wystarczający
Grupa 1 
(sportowcy)

kobiety 4 1 0
mężczyźni 27 5 0

Grupa 2  
(nie-sportowcy)

kobiety 1 1 1
mężczyźni 8 10 13

Ryc. 1. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w badanych grupach

Ryc. 2. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w grupach mężczyzn poniżej 30 roku życia
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żadnej z kategorii. Najwyższe wartości MET w tej grupie 
odnotowano dla umiarkowanej aktywności (średnio 820). 
Odmienne tendencje zaobserwowano w pierwszej grupie. 
Mężczyźni uprawiający sport cechowali się znacznym 
poziomem intensywnej aktywności (średnio 4740 MET). 
Najniższe wartości MET (średnio 1440) odnotowano 
natomiast w kategorii wysiłku umiarkowanego 
(ryc. 3). Ośmiu sportowców powyżej 30 roku życia 
charakteryzowało się wysokim, a jeden wystarczającym 
poziomem aktywności. W grupie drugiej aż siedmiu (54%) 
mężczyzn sklasyfikowano jako osoby o niewystarczającym 
poziomie aktywności fizycznej (tab. 3).

Dyskusja
Sport osób niepełnosprawnych, zgodnie z pierwotnymi 

założeniami, ma służyć rehabilitacji i przyśpieszać powrót 
do zdrowia i samodzielnego życia. Poza oddziaływaniem na 
sprawność fizyczną, aktywność sportowa wywiera wpływ 
na kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, 
akceptacji dysfunkcji, nawiązywanie interpersonalnych, 
umożliwia uczestnictwo w życiu społecznym. Prowadzone 
w ostatnich latach badania naukowe nad sportowcami 
niepełnosprawnymi potwierdzają przede wszystkim 
pozytywne aspekty treningu. Sport jest bowiem nie tylko 
elementem rehabilitacji ruchowej, ale również psychicznej 
i społecznej [1, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 23, 24]. 

Uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych 
poza korzyściami rehabilitacyjnymi jest elementem 

zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, 
które dotyczą również osób niepełnosprawnych. W 
grupie pierwszej osoby o niewystarczającym poziomie 
aktywności stanowiły przeszło 20% (w grupie drugiej 45%). 
Nawet wśród ludzi młodych, poniżej 30 roku życia osób 
niedostatecznie aktywnych było 12% (w grupie drugiej 
29%). W badaniach przeprowadzonych na studentach 
polskich uczelni odsetek osób sklasyfikowanych jako 
niewystarczająco aktywne wynosił niespełna 2% [17]. 
Można więc przypuszczać, że poziom aktywności osób 
niepełnosprawnych jest niższy niż ich pełnosprawnych 
rówieśników. Potwierdzają to także badania Biernat [3], 
prowadzone wśród mieszkańców Warszawy w wieku 20-
60 lat. Ponad 64% mężczyzn i 57% kobiet cechowało się 
poziomem aktywności powyżej 2999 MET. W przebadanej 
dla potrzeb niniejszej pracy grupie niepełnosprawnych 
odsetek ten wyniósł 52%, ale dla osób nieuprawiających 
sportu – zaledwie 18% [3]. 

Osoby niepełnosprawne są jedną z grup ryzyka 
zagrożonych negatywnymi skutkami akinezji. Ich 
aktywizacja może przynieść wymierne korzyści w 
postaci np. zwiększenia liczby osób zdolnych do pracy 
czy minimalizacja ryzyka chorób cywilizacyjnych. 
Kompleksowa rehabilitacja, uczestnictwo w życiu 
społecznym, praca zawodowa, realizacja hobby (którym 
bywa rekreacja ruchowa i sport) wpływają na jakość życia, 
stanowiąc także jeden z elementów zdrowego stylu życia.

Tabela 3. 
Liczba osób poniżej i powyżej 30 roku życia, sklasyfikowanych w poszczególnych kategoriach aktywności fizycznej 

grupy wiek POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
wysoki wystarczający nie-wystarczający

Grupa 1 (sportowcy) poniżej 30 r.ż. 17 3 0
powyżej 30 r.ż. 8 4 0

Grupa 2 (nie-
sportowcy)

poniżej 30 r.ż. 4 6 4
powyżej 30 r.ż. 3 3 9

Ryc. 3. Zróżnicowanie aktywności fizycznej w grupach mężczyzn powyżej 30 roku życia
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Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności 

Fizycznej (IPAQ) jest narzędziem subiektywnym. Badany 
sam określa ilość zrealizowanego wysiłku, w ostatnich 
siedmiu dniach. Sam również klasyfikuje swoją aktywność 
jako mało, średnio lub bardzo intensywną. Nie zawsze ta 
ocena jest zbieżna z rzeczywistym fizjologicznym kosztem 
wysiłku. Obiektywizacja oceny jest jeszcze trudniejsza w 
przypadku osób niepełnosprawnych, gdzie dodatkowym 
czynnikiem jest rodzaj i stopień niepełnosprawności. 
Szczególnie jednak w tym przypadku, subiektywna, 
indywidualna ewaluacja jest wartościowym wskaźnikiem. 
Trudno jest porównywać poziom aktywności czy 
jej intensywność ludzi niepełnosprawnych do 
pełnosprawnych. Zmodyfikowany kwestionariusz IPAQ 
choć, subiektywny i w pewnym sensie umowny, taką 
możliwość stwarza. 

Wnioski
Badanie ankietowe za pomocą zmodyfikowanego 

kwestionariusza IPAQ i przeliczenie uzyskanych danych 
na umowne jednostki MET, wykazało, że niepełnosprawni 
sportowcy charakteryzowali się znacznie wyższym 
poziomem aktywności niż osoby nietrenujące. 

Wśród osób nieuprawiających sportu prawie połowa 
badanych cechowała się niewystarczającym poziomem 
aktywności. Oznacza to, że osoby podejmujące aktywności 
rekreacyjnej lub sportowej również są mniej nieaktywne 
podczas wykonywania codziennych obowiązków i w 
czasie wolnym.

Zmodyfikowany Międzynarodowy Kwestionariusz 
Aktywności Fizycznej (IPAQ) może być skutecznym 
narzędziem ewaluacji aktywności ruchowej osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.     
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Tennis: history and the present

Borisova O. V.
National University of Physical Education and of Sports of Ukraine

Аnnotation:
Purpose – a substantiation of ways 
of development of professional sports 
in Ukraine (on a tennis material). The 
primary information is received by the 
analysis of the scientifically-methodical 
literature and the documentary 
sources, official sites of organizational 
structures of tennis (АТР, WТА, ITF, 
continental and national federations, 
organising committees of tennis 
tournaments, tennis academies etc.) 
(more than 450 sources);   the method 
of expert estimations (the qualified 
experts, judges, trainers, science 
officers – 26 people) was applied . 
In article possibility of use of tennis 
as by one of effective models of 
development of Olympic kinds of sports 
in conditions of commercialization and 
professionalization is theoretically 
proved; the history-theoretical analyzes 
of development of professional tennis 
in the world (3 periods) is carried out; 
the analyzes of its organizational-legal 
and economic forms at the international 
and national levels.

Борисова О.В. Теніс: історія та су-
часність. Мета – обґрунтування шля-
хів розвитку професійного спорту в 
Україні (на матеріалі тенісу). Первинна 
інформація отримана шляхом аналізу 
науково-методичної літератури і доку-
ментальних джерел, даних офіційних 
сайтів організаційних структур тенісу 
(АТР, WТА, ITF, континентальних  і на-
ціональних федерацій, організаційних 
комітетів тенісних турнірів, тенісних 
академій тощо) (більше 450 джерел); 
засто-совувався метод експертних 
оцінок (кваліфіковані фахівці, судді, 
тренери, науковці – 26 ос.). У статті 
теоретично обґрунтована можливість 
використання тенісу як однієї з ефек-
тивних моделей розвитку олімпійських 
видів спорту в умовах комерціаліза-
ції й професіоналізації; проведено 
історико-теоретичний аналіз розвитку 
професійного тенісу у світі (3 періоди); 
аналіз його організаційно-правових і 
економічних форм на міжнародному та 
національному рівнях.

Борисова О.В. Теннис: история и со-
временность. Цель – обоснование путей 
развития профессионального спорта в 
Украине (на материале тенниса). Пер-
вичная информация получена путем ана-
лиза научно-методической литературы 
и документальных источников, данных 
официальных сайтов организационных 
структур тенниса (АТР, WТА, ITF, конти-
нентальных  и национальных федераций, 
организационных комитетов теннисных 
турниров, теннисных академий и т.д.) (бо-
лее 450 источников); применя лся метод 
экспертных оценок (квалифицированные 
специалисты, судьи, тренеры, научные 
работники – 26 чел.). В статье теоретиче-
ски обоснована возможность использова-
ния тенниса как одной из эффективных 
моделей развития олимпийских видов 
спорта в условиях коммерциализации и 
профессионализации; проведен историко-
теоретический анализ развития профес-
сионального тенниса в мире (3 периода); 
анализ его организационно-правовых и 
экономических форм на международном и 
национальном уровнях.

Keywords:
sports, organisation, management, 
commercialization, professionalization 
tennis, model.

спорт, організація, управління,  
комерціалізація, професіоналізація, 
теніс, модель. 

спорт, организация, управление,  ком-
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Introduction. 1

Prompt growth of popularity of sports on international 
scene, increase of the political importance of performanc-
es of sportsmen as factor of national prestige, profession-
alization and commercialization Olympic sports cause ne-
cessity of optimization of a management system of sports 
in the country. It is characteristic, that an orientation to 
the maximum social and economic efficiency, an esthetics 
and staginess today are not less important components of 
sports, than sports result. Change of relative density of a 
professional component in the general system of sports 
predetermines necessity of special attention to all kinds of 
maintenance of sports preparation: organizational-admin-
istrative, economic, legal, personnel, material, scientifi-
cally-methodical, medical, etc. 

One of the basic tendencies of development of a 
modern society is globalization owing to which defining 
features of functioning of modern sports are: integration 
into market economy system, migration of sportsmen and 
coaches, formation of the powerful transnational market 
of the sports equipment, information and ideological mea-
surements [1, 4, 9, 10, 12]. 

The radical changes occurring in modern sports of the 
higher achievements, cause necessity of working out of 
its strategy of development at national level according 
to universal tendencies. In a special measure it concerns 
the Post-Soviet countries having enormous historical and 
practical experience of construction of an effective man-
agement system and preparation of sportsmen in Olym-
pic sports, but practically absent – in professional sports 
[5-7]. 

© Borisova O. V., 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97379

Thereof, today there was a sharp necessity for the anal-
ysis of tendencies of development of professional sports, 
and also possibility of use of the American and West Euro-
pean experience for the purpose of development of national 
systems [2].  The special attention by methodology of pro-
fessionalization Olympic kinds and development of kinds 
of sports which traditionally have the status professional, is 
involved with long-term history of development of tennis 
as professional kind of sports. 

Communication of work with scientific plans, 
themes. 

Work is executed within the limits of a theme 1.2. 
«Modern professional sports and ways of its develop-
ment in Ukraine» «Consolidating plan of research work 
in physical education and sports sphere for 2011-2015» 
the Ministries of Ukraine of affairs of a family, youth and 
sports (number of the state registration 0111U001715).

 Research objective – a substantiation of ways of de-
velopment of professional sports in Ukraine (on a tennis 
material).

Methods and procedures. 
The methodological basis of research was made by 

the dialectic approach based on comprehension of uni-
versality of interrelations of social processes and the phe-
nomena, adequate reflexion of reality. Knowledge also is 
put in a basis of methodology of research and the experi-
ence, saved up in sphere of the Olympic and professional 
sports, stated in works of domestic and foreign experts 
[3, 5, 8, 11]. 

Results and discussion. 
As the model of development of sports in the country 

can explain universality of tennis from following posi-
tions (fig. 1).
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Fig. 1. Aspects of consideration of tennis as models of development of sports in the country

Fig. 2. Stages of globalization of tennis

Fig. 3. Dynamics of development of tennis from the Ancient world to the present

Presence of knowledge about 
development and functioning 

Olympic and professional 
directions

The independent object of 
research in the various the 

historical periods

Tennis as model

Carrying over of knowledge from the 
international experience (global and 
national levels) on country with the 
account socially -economic, legal 

relations and traditions

Practical check of the received 
by means of model of knowledge 

and them use for construction 
the generalizing theory (concept) 

developments of sports, its 
transformation or managements

Development of  
capitalist relations 

Occurrence of the first  
international tournaments  
(personal and command)

The leisure form  

Creation of  
universal 
structure Formation of the international  

sports organizations (Olympic  
and professional)

Tennis structurization   
taking into account an  
economic component

Commodity  
market formation

Strengthening of a 
role of the  person of 

the tennis player

Transnationalism Cosmopolitization

Ancient world   

I   

ІІІ century before 
our era   

II   

Middle ages   

III 

Present stage

Century   

our era ІV c.    XIII c.                             XVII c. XIХ c.   On the present 
time   In

di
ca

to
rs

 o
f d

ev
el

op
m

en
t o

f t
en

ni
s 

  

I  -   The period of origin of tennis;   
II  -  The period of formation of bases;   
III - The formation and development period   



121

2012

11

Globalization in sports is an objective consequence of 
an aggravation of insoluble problems at the state level and 
contradictions, develops irrespective of activity of nation-
al social institutes and is caused by the external reasons 
for them. Tennis globalization provides both natural as-
sociation and a corporate reconstruction (fig. 2). 

The analyzes of dynamics of development of tennis, 
since the Ancient world and finishing the present which 
allows to assert, that a major factor of development of a 
kind of sports was interest of the upper class (kings, the 
nobility, presidents), and features of functioning at vari-
ous historical stages – a kind elitism, absence sports ori-
entations (entertainment) and professionalization, provid-
ing both criterion of a social accessory, and reception of 
material compensation (fig.3). 

In history of development of modern tennis 5 periods 
are allocated: 1875-1895; 1896-1925; 1926-1967; 1968-
1987; 1988 – on the present time, caused by basic influ-
ence of set sociopolitical, business factors and factors of 
development of sports movement. Origin of tennis in the 
conditions of formation of free market relations, its ex-
ception of the program of the Olympic Games for the long 
period (from 1928 to 1988), an era of “open tennis” (since 
1968). Fast rates of development and popularization of a 
professional direction in the world have defined profes-
sionalization and commercialization an amateur direction 
and, as consequence, creation of uniform international 
system of competitions. The essential factor which has af-
fected development of modern tennis, returning to it of 
the status of an Olympic kind of sports, the admission of 
professionals to participation in Olympic games that pro-
moted not only to progress of professional tennis practi-
cally in all member countries of the international Olympic 

movement (207 national federations), has affected fea-
tures of a sports labor market and regulation in it of labor 
relations, but also became a source of the best practices 
for professionalization other kinds, search of perspective 
ways of an exit from the contradictions which have devel-
oped between Olympic and professional sports.

Today in tennis development take part more than 200 
countries of the world, each of which differs a public and 
political system, national signs, legal and organizational 
systems. For increase of efficiency of organizational-legal 
regulation we will allocate object and a subject. As object 
tennis on global (international) and national (the separate 
countries-participants) levels acts. As a subject activity 
and behavior of people – subjects of the market (heads, 
functionaries, sportsmen, coaches etc.), and also relations 
between the international and national, public and state 
organizations of a various orientation (sports, commer-
cial, scientific, medical etc.) the world countries (fig. 4).

Development of world professional tennis occurs 
according to the laws inherent in difficult systems. The 
commercial organizations form the markets of the finance 
and work, manufacture and sale of sports-entertainment 
services and the consumer goods, the mechanism of 
free prices, etc. Accessory of system of professional 
tennis to business sphere causes atmosphere of a rigid 
competition in all its structural formations, dictated by the 
market, that, on the one hand, makes active processes of 
monopolization in the system, with another – provides its 
further development. Thus in a prize there are practically 
all subjects of market relations: tennis players, their agents, 
coaches, organizers   of tournaments, firms-sponsors, 
spectators (sellers and buyers of sports-entertainment 
services), etc. (fig. 5).

Fig. 4. Elements of a standard component of modern tennis
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Fig. 6. Market communications of tennis

Fig. 5. The basic components and communications of the industry of professional tennis
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The modern system of the organization of professional 
tennis in the world represents transnational association 
with global level of the management, which activity is di-
rected on transformation of a kind of sports to the profit-
able commercial enterprise with culture of «super states» 
dominating in it (mainly to the USA), where the result of 
work (a product – a show) is sale more than in 200 coun-
tries. Tennis globalization in economic, organizational, 
legal, technological, information, scientifically-techno-
logical, social, political and other displays has caused for-
mation of structure of the world tennis bourgeoisie united 
corporate (first of all economic) interests. It is necessary 
to carry to them: firms-manufacturers of the goods, ser-
vices and entertainments (including mass-media); the 
international sports organizations; leading tennis players-
professionals (fig. 6).

Feature of modern tennis, and in particular systems of 
competitions, is not only stability of a calendar (carrying 
out terms), but also attachment to sports objects (a carrying 
out place). Today tennis tournament is the independent and 
economic action assuming not only direct carrying out of 
competitions, but also the decision of some organizational 
questions, questions on the property rights, attraction of 
financial assets, participation of players etc. As a bright 
example for that four tournaments of “Grand Slam”.

Stability of organizational-administrative system of 
tennis, absence of the crisis phenomena, characteristic 
for other kinds of sports (mutual relation of players and 
organizers, economic), is predetermined by activity of 
three administrative organizations – ATP, WTA, ITF, the 
competitions forming uniform system, providing balance 
between financial indicators, achievements in sport and 
a corresponding place in Olympic movement, and also 
independence of sportsmen as subjects of the market 
from national structures (state and public), including at 
definition of priorities of the career.  

The basic features of functioning of national structures 
of the professional tennis defining efficiency and equation 
of their activity, are: various schemes of formation of an 
infrastructure of sports, level of achievements in sport of 
leaders and national teams, quality of the organization 
of internal and international competitions, conditions 

for preparation of sportsmen and work of coaches, and 
also the home market and change condition, occurring in 
a society (social, economic, political, etc.). The general 
for all subjects is dependence of development of national 
organizational-administrative structure on the tendencies 
in world system of professional tennis.

The factors having the high importance and defining 
an organizational condition of professional tennis for 
the countries in transitive conditions as for Russia and 
Ukraine are (fig 7.): bases of system of the sports, put 
in pawn during the Soviet period; social and economic 
possibilities; rates of their adaptation to market conditions; 
national traditions. At the same time active participation 
political and statesmen, heads of local administrations, 
prominent representatives of business circles, a science 
and culture, mass media of the Russian Federation in 
tennis development, and also use of the advanced sports 
practice of the strongest western professional commands, 
positive organizational experience of the centralized 
complex preparation of national national teams of the 
USSR (base, a technique, coaches, medicine) and modern 
mechanisms of sports management has allowed Russians to 
occupy in the lead position in youthful sports and is essential 
to strengthen positions in professional tennis.

Conclusions. 
Having studied foreign experience where professional 

tennis already has the developed structure and also opin-
ion of leading domestic and foreign experts in the sports, 
we can design certain model and concept of development 
of tennis in the country. So, the tennis system should rep-
resent uniform system of preparation and the vertically-
integrated system of competitions providing interrelation 
and interaction of Olympic and professional tennis, and 
its structural components are mass, reserve sports and 
sports of the higher achievements. Formation of the orga-
nizational system corresponding to the European model 
of professional sports is the optimal by development of 
professional tennis in the country.

Prospects of the further researches. The received knowl-
edge concerning tennis, experience of its development in 
sports movement can be applied in other kinds of Olym-
pic sports.

Fig. 7. The factors influencing an organizational condition of professional tennis in the 
transitive conditions as for Russia and Ukraine are (results of an expert estimation)

 — bases of system of the sports, put 
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Ocena zmian cech somatycznych i zdolności motorycznych 

gimnazjalistów z Kruszwicy
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Annotation:
Cieslicka Miroslawa, Napierala 
Marek, Stankiewicz Blazej, Iermakov 
Sergii. Evaluation of changes 
somatic features and motor skills 
of high school students from 
Kruszwica. 
Introduction. The study of the 
physical development of children 
and youth have quite a rich tradition. 
Conducted observations show  that 
standard of living is very different 
in different regions of the country. 
The purpose of physical education 
is not only to improve the body of a 
young man, but also providing it with 
the knowledge and skills related to 
physical education.
The aim of this study was to assess 
the state of development of somatic 
children aged 13 – 14 years of high 
school in Kruszwica, determine the 
level of their motor skills and evaluation 
of somatic sexual dimorphism. And the 
answer: if holiday break contributed to 
changes somatic features and motor 
skills of subjects. 
Materials and methods. The study 
was conducted twice: before the 
summer (June) and after the summer 
break, and have them included 72 
students (39 boys and 33 girls) aged 
13 – 14 years. Physical development 
determined on the somatic features: 
height and weight, efficiency of 
the motor, in turn, on the basis of 
level of skills and mobility. Habit of 
body students characterized using 
the Rohrer index. To determine the 
motor of subjects used trials of the 
International Physical Fitness Test.
Results and conclusions. Analysis 
of the results allows to draw the 
following conclusions: After holiday 
break students are  higher and heavier 
than before the holidays. After holiday 
break increased motor skills of both 
sexes in the strength of the abdominal 
muscles, but only in boys increase 
the explosive power in the legs and 
improve their speed.
Boys achieved better results after 
holiday break than girls in testing 
the speed and explosive power tests 
of legs. According to Mollison Index 
compared characteristics of somatic 
and motor skills before summer the 
most varied of agility course and body 
height, after holidays: the explosive 
power of the legs and body height.
The impact of the summer break has 
not affected to changes in somatic and 
motor skills of the young people.

Чеслінська Мирослава, Напієрала 
Марек, Станкевіч Блазей, Єрмаков 
Сергій.  Оцінка змін соматичних 
особливостей і рухових здібностей 
учнів гімназії в Крусзвіцах. 
Вступ. Дослідження фізичного розви-
тку дітей і молоді має досить змістовні 
традиції. З проведених спостережень 
виходить, що рівень життя є дифе-
ренційованим в окремих регіонах кра-
їни. Метою  фізичного виховання є не 
лише вдосконалення тіла молоді, але 
і також передача йому навиків і умінь, 
пов’язаних з фізичною культурою.
Мета дослідження: спроба оцінити 
стан соматичного розвитку дітей у віці 
13-14 років гімназії в Крусзвіцах, визна-
чення рівня їх рухових умінь, а також 
оцінка соматичних особливостей стате-
вого диморфізму. Також – відповідь на 
питання: чи впливає канікулярна пере-
рва на зміни  соматичних особливостей 
і рухових здібностей  досліджуваних.
Матеріал і методи. Дослідження про-
ведене двічі: до періоду канікул (чер-
вень) і відразу після канікул. Всього 
було охоплено дослідженням 72 учні 
(39 хлопчиків і 33 дівчинки) у віці 13-14 
років. Фізичний розвиток досліджуваних 
учнів визначений на основі соматичних 
особливостей: рост і маса тіла, рухові 
здібності на основі рівня рухових умінь і 
навиків. Фізична будова досліджуваних 
учнів визначалася за допомогою  по-
казника Rohrera. До визначення стану 
моторики досліджуваних дітей вико-
ристовувався міжнародний тест фізич-
ного розвитку. 
Результати і висновки. Аналіз резуль-
татів досліджень дає підстави до фор-
мулювання наступних висновків:
По закінченню періоду канікул мо-
лодь стала вищою, з більшою масою 
тіла, чим перед канікулами. Після ка-
нікул зріс рівень рухових здібностей 
хлопчиків і дівчаток в силі м'язів че-
ревного преса. У той же час тільки у 
хлопчиків збільшилася вибухова сила 
нижніх кінцівок, а також покращилась 
їх швидкість. Хлопчики показали кращі 
результати після канікул, ніж дівчатка, 
в тестах швидкості і тестах вибухової 
сили нижніх кінцівок. Відповідно до по-
казників Mollisona порівняння соматич-
них характеристик і рухової здатності 
перед канікулами дуже відрізнялися в 
човниковому бігу, а також в росі. В той 
же час, після канікул спостерігалися 
відзнаки у вибуховій силі нижніх кін-
цівок і рості. Вплив літньої перерви є 
статистично значущим і не впливає на 
зміни в соматичних характеристиках і 
рухових здібностях молодих людей. 

Чеслинска Мирослава, Напиерала Марек, 
Станкевич Блазей, Ермаков Сергей. Оцен-
ка изменений соматических особенностей 
и двигательных способностей учеников 
гимназии в Крусзвицах. 
Введение. Исследование физического раз-
вития детей и молодежи имеет достаточно 
содержательные традиции. Из проведенных 
наблюдений следует, что уровень жизни яв-
ляется дифференцированным в отдельных 
регионах страны. Целью  физического вос-
питания является не только совершенствова-
ние тела молодежи, но и также передача ему 
навыков и умений, связанных с физической 
культурой.
Цель исследования: попытка оценить со-
стояние соматического развития   детей в 
возрасте 13-14 лет гимназии в Крусзвицы, 
определение уровня их двигательных уме-
ний, а также оценка соматических особен-
ностей полового диморфизма. Также – ответ 
на вопрос: влияет ли каникулярный перерыв 
на изменения  соматических особенностей и 
двигательных способностей  исследуемых.
Материал и методы. Исследование прове-
дено дважды: до периода каникул (июнь) и 
сразу после каникул. Всего было охвачено 
исследованием 72 ученика (39 мальчиков и 
33 девочки) в возрасте 13-14 лет. Физическое 
развитие исследуемых учеников определено 
на основе соматических особенностей: рост 
и масса тела, двигательные способности на 
основе уровня двигательных умений и навы-
ков. Физическое строение исследуемых уче-
ников определялось с помощью  показателя 
Rohrera. К определению состояния моторики 
исследуемых детей использовался междуна-
родный тест физического развития. 
Результаты и выводы.  Анализ результатов 
исследований дает основание к формулиро-
ванию следующих выводов:
По истечению периода каникул молодежь 
стала более высокой, с большей массой 
тела, чем перед каникулами.
После каникул возрос уровень двигательных 
способностей мальчиков и девочек в силе 
мышц брюшного пресса. В тоже время толь-
ко у мальчиков увеличилась взрывная сила 
нижних конечностей, а также улучшилась их 
скорость. Мальчики показали лучшие резуль-
таты после каникул, нежели девочки,  в те-
стах скорости и тестах взрывной силы нижних 
конечностей. В соответствии с показателями 
Mollisona сравнение соматических характе-
ристик и двигательной способности перед 
каникулами очень отличались в челночном 
беге, а также в росте. Вместе с тем, после 
каникул наблюдались отличия во взрывной 
силе нижних конечностей и росте. Влияние 
летнего перерыва статистически значимо и  
не влияет на изменения в соматических ха-
рактеристиках и двигательных способностях 
молодых людей. 

Кeywords:
somatic characteristics, motor abilities, 
International Physical Fitness Test.

соматичні характеристики, рухові 
здібності, міжнародний тест фізично-
го розвитку.

соматические характеристики, двигатель-
ные способности, международный тест фи-
зического развития.

Wstęp1

Badania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży mają 
dość bogatą tradycję. Sprawność fizyczna wyznacza 
rzeczywiste miejsce w codziennym bytowaniu człowieka, 
w jego zawodowej działalności i szeroko rozumianych 
© Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Błażej Stankiewicz, 

Sergii Iermakov, 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97327

kontaktach międzyludzkich, jest niezbędnym warunkiem 
zachowania zdrowia, a także zwolnienia procesów 
inwolucyjnych [3,7,4,2]. Poziom sprawności fizycznej 
u ludzi bywa różny, od niskiej u osób pozbawionych 
możliwości ruchu, do wysokiej u sportowców. 
Jednocześnie powinien on być optymalny dla każdego 
człowieka w zależności od płci i wieku. U dzieci i 
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młodzieży jej poziom winien stymulować ich rozwój 
somatyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny. 
Ćwiczenia fizyczne o odpowiedniej częstotliwości, czasie 
trwania i intensywności są jednym z warunków dobrego 
zdrowia, wzrostu odporności organizmu, właściwego stanu 
rozwoju fizycznego i odpowiedniego poziomu sprawności 
motorycznej. Celem wychowania fizycznego jest nie 
tylko doskonalenie ciała młodego człowieka, ale także 
przekazywanie mu wiedzy i  umiejętności związanych z 
kulturą fizyczną. Ruch jest wartością przyczyniającą się 
do potęgowania zdrowia. Poprzez aktywność sportową 
podnosimy właściwości odpornościowe organizmu 
oraz prawidłowy przebieg metabolizmu. Sprawność 
pomaga w uzyskaniu równowagi emocjonalnej, a 
także w przystosowywaniu się człowieka do nowych 
warunków bytowych. Dzięki sprawności człowiek 
łatwiej przyswaja normy społeczne, skuteczniej czerpie 
radość z życia, a także łatwiej odnajduje swoje miejsce 
jako jednostki w społeczeństwie [4]. W pracy podjęto 
próbę ukazania wpływu przerwy wakacyjnej na zmiany 
cech somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży 
na przykładzie uczniów z Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. 
podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, czy przerwa 
wakacyjna wpłynęła na zmiany cech somatycznych i 
zdolności motorycznych kruszwickich uczniów.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono dwukrotnie: przed okresem 

wakacyjnym (czerwiec) oraz po przerwie wakacyjnej, 
zostało nimi objętych 72 uczniów (39 chłopców i 33 
dziewczęta) w wieku 13 – 14 lat z klas I/II Gimnazjum nr 
1 w Kruszwicy.

Do badań zostały wybrane dzieci bez przeciwwskazań 
do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Stan zdrowia badanych 
został oparty na zasadach kwalifikowania uczniów do 
zajęć wychowania fizycznego, opublikowanych przez 
Ministerstwo Oświaty i Wychowania [4].

Rozwój fizyczny badanych uczniów określono na 
podstawie cech somatycznych : wysokości i masy ciała, 
sprawność motoryczną z kolei na podstawie poziomu 
umiejętności i zdolności ruchowych. Pomiary wysokości 
i masy ciała przeprowadzone zostały przez pielęgniarkę 
szkolną w obecności nauczyciela wychowania fizycznego 
z dokładnością 0,5 cm i 0,1 kg. Wysokość badanego 
ucznia odczytywana była od szczytu głowy, natomiast 
masę ciała ważono na wadze – uczeń stawał boso w 
spodenkach gimnastycznych. 

Budowę fizyczną badanych uczniów 
scharakteryzowałem wykorzystując wskaźnik Rohrera   
(wskaźnika smukłości  ciała ) według wzoru :

I = (masa ciała w gramach x 100)/( wysokość ciała w cm)3

x –  1,28          – typ leptosomatyczny
1,29 – 1,49     – typ atletyczny
1,50 – x          – typ pikniczny

Testy sprawnościowe zostały przeprowadzone 
na boisku oraz w hali sportowej znajdującej się przy 
Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy, a do określenia stanu 
motoryki badanych dzieci wykorzystano próby z 
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego,• 

bieg na dystansie 800 m (dziewczęta) i 1000 m • 
(chłopcy),
skok w dal z miejsca,• 
bieg wahadłowy 4 x 10 m,• 
siady z leżenia tyłem (w czasie 30 s).• 

Wyniki przeprowadzonych badań zostały poddane 
analizie statystycznej, w związku z czym dokonano 
obliczenia średniej arytmetycznej, średnie odchylenie 
standardowe, istotność różnic [8].

Wyniki
Rozważania analiz ogólnej charakterystyki badanej 

młodzieży oparto na dwóch podstawowych cechach, czyli 
wysokości i masie ich ciała. 

Jak wynika z powyższej tabeli, wysokość ciała bada-
nych dziewcząt przed okresem wakacyjnym wynosi 162,5 
cm, a po przerwie wakacyjnej – 163,4 cm . Dziewczęta 
po wakacjach są wyższe średnio o 0,9 cm , a różnica nie 
jest statystycznie istotna. Z kolei średni wzrost chłopców 
przed wakacjami wynosi 169,5 cm, natomiast po przerwie 
wakacyjnej  170,5 cm . Różnica w ich wysokościach wy-
nosi 1 cm i także nie jest statystycznie istotna.

Jak wynika z tabeli, masa ciała dziewcząt przed okre-
sem wakacyjnym wynosi 52,5 kg, po okresie wakacyj-
nym 53,5 kg. Badane dziewczęta okazały się cięższe po 
okresie wakacyjnym o 1 kg, a różnica nie jest statystycz-
nie istotna. Chłopcy z kolei  przed wakacjami charakte-
ryzują się masą ciała wynoszącą 54,9 kg, a po wakacjach 
55,5 kg. Różnica wynosząca 0,6 kg także nie jest istotna 
statystycznie.

Kolejne tabele i ryciny przedstawiają typologię 
budowy ciała badanej młodzieży. 

Analiza wartości wskaźnika Rohrera badanych 
wykazała, że wśród dziewcząt jak i chłopców zarówno 
przed, jak i po okresie wakacyjnym najczęściej 
reprezentowany jest typ leptosomatyczny. Wśród uczennic 
przed przerwą wakacyjną zaobserwowano 7 osób o 
budowie atletycznej i 2 osoby o budowie pyknicznej, a 
po przerwie wakacyjnej 8 osób o budowie atletycznej i 2 
osoby o budowie pyknicznej. Z kolei u chłopców – przed 
przerwą wakacyjną 5 osób o budowie atletycznej i 2 osoby 
o budowie pyknicznej, natomiast  po przewie – 5 osób o 
budowie atletycznej i 1 osobę o budowie pyknicznej.

Poziom rozwoju wybranych zdolności motorycznych 
badanych uczniów z Kruszwicy został przedstawiony 
poniżej. 

Jak wynika z badań  średni czas badanych dziewcząt 
w biegu na dystansie 50 m ze startu wysokiego przed 
przerwą wakacyjną wynosi 9,30s, natomiast po przerwie    
wakacyjnej – 9,53 s, co świadczy o tym, iż wyniki  dziew-
cząt po wakacjach okazały się słabsze.  Różnica wynoszą-
ca 0,22 s nie jest statystycznie istotna. 

Jak wynika z tabeli  średni czas chłopców w biegu na 
dystansie 50 m ze startu wysokiego przed przerwą waka-
cyjną wynosi 9 s, natomiast po przerwie wakacyjnej 8,88 
s. Średni czas chłopców po wakacjach okazał się lepszy, a 
różnica wynosząca 0,12 s nie jest statystycznie istotna. 

Analizując tabelę, można łatwo zaobserwować, iż  
średni czas badanych dziewcząt w biegu na dystansie 800 
m przed przerwą wakacyjną wynosi 234,03 s, natomiast 
po przerwie    wakacyjnej 236,03 s. Wyniki  dziewcząt po 
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Tabela 1. 

Liczebność badanych

Klasa Płeć Ilość dzieci Ilość dzieci w  % 

I/II Chłopcy 39 54,20 %
dziewczęta 33 45,80 %

72 100 %

Tabela 2. 
Wysokość ciała badanych  (w cm)

Badanie N X δ D µ

D
zi

ew
cz

ęt
a

Przed przerwą wakacyjną 33 162,5 5,9
0,9 0,63

Po przerwie wakacyjnej 33 163,4 5,6

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 169,5 9,2

1 0,48
Po przerwie wakacyjnej 39 170,5 9,0

Tabela 3. 
Masa ciała badanych  ( w kg)

Badanie N X δ D µ

D
zi

ew
cz

ęt
a

Przed przerwą wakacyjną 33 52,5 8,7
1 0,47

Po przerwie wakacyjnej 33 53,5 8,8

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 54,9 9,6

0,6 0,28
Po przerwie wakacyjnej 39 55,5 9,3

Rycina 1. Wysokość ciała badanych  ( w cm )

wakacjach okazały się gorsze.  Różnica wynosząca 2 s nie 
jest statystycznie istotna. 

Średni czas chłopców w biegu na dystansie 1000 m 
przed przerwą wakacyjną wynosi 234,92 s, natomiast po 
przerwie wakacyjnej 242,56 s. Średni czas chłopców po 
wakacjach okazał się gorszy o 0,12 s ( różnica nie jest 
statystycznie istotna ). 

Analizując tabelę przedstawiającą siłę eksplozywną 
kończyn dolnych, zauważyć można, że przed wakacjami 

dziewczęta skoczyły na odległość 158,32 cm, a po 
wakacjach 149,42 cm .Średnia odległość skoków dziewcząt 
wynosi  8,90 i różnica nie jest statystycznie istotna.

Przedstawiając wyniki skoku w dal z miejsca chłopców, 
widać, że przed wakacjami  chłopcy skoczyli na odległość 
189 cm, a po wakacjach 195 cm, zatem średnia odległość 
skoków chłopców wynosi  6 cm – zatem różnica nie jest 
statystycznie istotna.
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Rycina 2. Masa ciała badanych  (w kg)

Rycina 3. Smukłość sylwetki dziewcząt przed przerwą wakacyjną

Rycina 4. Smukłość sylwetki dziewcząt po przerwie wakacyjnej

. 
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Tabela 4. 

Smukłość sylwetki dziewcząt

Badanie N
Typ

Leptosomatyczny Atletyczny Pikniczny

D
zi

ew
cz

ęt
a

Przed przerwą wakacyjną 33 24 7 2

Po przerwie wakacyjnej 33 23 8 2

Tabela 5. 
Smukłość sylwetki chłopców

Badanie N
Typ

Leptosomatyczny Atletyczny Pikniczny

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 32 5 2

Po przerwie wakacyjnej 39 33 5 1

Tabela 6. 
Bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego dziewcząt (w sekundach )

Badanie N X δ D µ

D
zi

ew
cz

ęt
a

Przed przerwą wakacyjną 33 9,30 1,15
0,22 0,88

Po przerwie wakacyjnej 33 9,53 0,89

Tabela 7. 
Bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego chłopców ( w sekundach )

Badanie N X δ D µ

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 9,00 1,23

0,12 0,42
Po przerwie wakacyjnej 39 8,88 1,27

Rycina 5. Bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego dziewcząt (w sekundach)  
przed i po  przerwie wakacyjnej
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Tabela 8. 
Bieg na dystansie800 m dziewcząt ( w sekundach )

Badanie N X δ D µ

D
zi

ew
cz

ęt
a

Przed przerwą wakacyjną 33 234,03 25,34
2,00 0,32

Po przerwie wakacyjnej 33 236,03 23,96

Tabela 9. 
Bieg na dystansie1000 m chłopców ( w sekundach )

Badanie N X δ D µ

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 234,92 25,49

7,64 1,22
Po przerwie wakacyjnej 39 242,56 29,41

Tabela 10. 
Skok w dal z miejsca  dziewcząt (w cm)

Badanie N X δ D µ

D
zi

ew
cz

ęt
a

Przed przerwą wakacyjną 33 158,32 27,1
8,90 0,21

Po przerwie wakacyjnej 33 149,42 25,5

Tabela 11. 
Skok w dal z miejsca  chłopców ( w cm )

Badanie N X δ D µ

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 189 27,01

6,00 0,91
Po przerwie wakacyjnej 39 195 30,78

Rycina 6. Bieg na dystansie 1000 m chłopców (w sekundach) przed i po  przerwie wakacyjnej

.  
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Jak wynika z tabeli  średni czas dziewcząt w biegu 
wahadłowym 4 x 10 m przed przerwą wakacyjną wynosi 
12,88 s, natomiast po przerwie wakacyjnej 12,94 s. Czas 
dziewcząt po wakacjach okazał się gorszy, a różnica wy-
nosząca 0,06 s nie jest statystycznie istotna. 

Przedstawiając wyniki biegu wahadłowego chłopców, 
widać, że przed wakacjami  chłopcy  osiągnęli  średni 
czas 11,11 s , a po wakacjach 11,57s. Czas chłopców po 
wakacjach okazał się gorszy o 0,46 s, zatem różnica ta nie 
jest statystycznie istotna.

W tabelach nr 14 i 15 przedstawiono zestawienie 
wyników testu „ siady z leżenia tyłem” dziewcząt i 
chłopców, którymi oceniono siłę mięśni tułowia badanych.

Z tabeli wynika, że dziewczęta po przerwie wakacyj-
nej mają silniejsze mięśnie brzucha, ponieważ różnica w 
ilości powtórzeń tych siadów wynosi  1,5  i nie jest ona 
statystycznie istotna.

Przedstawiając wyniki siadu z leżenia tyłem widać, że 
chłopcy  po przerwie wakacyjnej wzmocnili mięśnie brzu-
cha, osiągając lepsze wyniki, zatem różnica wynosząca 2 
powtórzenia jest istotna statystycznie na poziomie 5 %.

W tabelach poniżej została przedstawiona ocena róż-
nic dymorficznych uczniów przed wakacjami i po okresie 
wakacyjnym.

Porównywane cechy somatyczne i zdolności 
motoryczne były korzystniejsze dla chłopców. Przed 
wakacjami najbardziej różni porównywane grupy bieg 
wahadłowy 4x10 m(WM=1,30) oraz wysokość ciała 
(WM=1,18).

Do określenia dymorfizmu płciowego zdolności 
motorycznych przed okresem wakacyjnym wykorzystano 
tabelę punktową wg skali T Międzynarodowego Testu 
Sprawności Fizycznej. Jak widać, dziewczęta uzyskały 
lepsze wyniki w biegu na 50m, oraz wykonując siady z 
leżenia. Łącznie we wszystkich próbach uzyskały 245 
pkt, natomiast chłopcy  – 264 pkt. Różnice dymorficzne 
przed wakacjami okazały się korzystniejsze dla 
chłopców w większości prób: próbie wytrzymałościowej, 
sile eksplozywnej kończyn dolnych oraz biegu 
zwinnościowego, z kolei w próbie szybkościowej i w 
próbie siły mięśni brzucha  dominowały dziewczęta.

Porównywane cechy somatyczne i zdolności 
motoryczne po wakacjach okazały się korzystniejsze 
dla chłopców a najbardziej różni skok w dal z miejsca ( 
WM=1,76 ) oraz wysokość ciała ( WM=1,26 ).

Do określenia dymorfizmu płciowego zdolności 
motorycznych po okresie wakacyjnym wykorzystano 
skalę T  Międzynarodowego Testu Sprawności. Chłopcy 
w większości prób uzyskali lepsze wyniki, natomiast 

Tabela 12. 
Bieg wahadłowy 4 x10 m dziewcząt (w sekundach )

Badanie N X δ D µ
D

zi
ew

cz
ęt

a

Przed przerwą wakacyjną 33 12,88 1,36
0,06 0,18

Po przerwie wakacyjnej 33 12,94 1,28

Tabela 13. 
Bieg wahadłowy 4 x10 m chłopców ( w sekundach  )

Badanie N X δ D µ

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 11,11 1,22

0,46 1,74
Po przerwie wakacyjnej 39 11,57 1,13

Tabela 14.  
Siady z leżenia tyłem dziewcząt ( w czasie 30 s )

Badanie N X δ D µ

D
zi

ew
cz

ęt
a

Przed przerwą wakacyjną 33 22,5 4,01
1,50 1,51

Po przerwie wakacyjnej 33 24,0 4,09

Tabela 15. 
Siady z leżenia tyłem chłopców ( w czasie 30 s )

Badanie N X δ D µ

C
hł

op
cy Przed przerwą wakacyjną 39 24,5 4,07

1,7 2,0*
Po przerwie wakacyjnej 39 26,2 3,42
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Tabela 17. 
Dymorfizm cech somatycznych i zdolności motorycznych według Wskaźnika Mollisona przed wakacjami

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY WMх δ х Δ
Wysokość 162,5 5,9 169,5 9,2 1,18
Masa 52,5 8,7 54,9 9,6 0,27
50 m 9,30 1,15 9,00 1,23 0,26
Skok w dal z 
miejsca 158,32 27,1 189 27,01 1,13
Bieg wahadłowy 
4x10 m 12,88 1,36 11,11 1,22 1,30

Siady z leżenia 22,5 4,01 24,5 4,07 0,49

Tabela 18. 
Dymorfizm w zdolnościach motorycznych – skala punktowa

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
х pkt х Pkt

50 m 9,30 45 9.00 44
800/1000 m 234,03 53 234,92 59
Skok w dal z miejsca 158,32 48 189 55
Bieg wahadłowy 12,88 49 11,11 58
Siady z leżenia 22,5 50 24,5 48
Suma 245 264

Tabela 19. 
Dymorfizm cech somatycznych i zdolności motorycznych według Wskaźnika Mollisona po wakacjach

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY WMх δ х Δ
Wysokość 163,4 5,6 170,5 9,0 1,26
Masa 53,5 8,8 55,5 9,3 0,22
50 m 9,53 0,89 8,88 1,27 0,73
Skok w dal z 
miejsca 149,42 25,5 195 30,78 1,76
Bieg wahadłowy 
4x10 m 12,94 1,28 11,57 1,13 1,07

Siady z leżenia 24,0 4,09 26,2 3,42 0,53

Tabela 20. 
Dymorfizm w zdolnościach motorycznych – skala punktowa

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
х pkt х pkt

50 m 9,53 42 8,88 46
800/1000 m 236,03 52 242,56 57
Skok w dal z miejsca 149,42 44 195 58
Bieg wahadłowy 12,94 48 11,57 54
Siady z leżenia 24,0 54 26,2 52
Suma 240 267

dziewczęta dominowały wykonując siady z leżenia. 
Dziewczęta uzyskały łącznie 240 pkt  natomiast chłopcy 
267 pkt. Różnice dymorficzne po wakacjach okazało 
się korzystniejsze w większości prób dla chłopców, a 
dziewczęta dominowały w próbie siły mięśni brzucha.

Dyskusja i wnioski
Współczesne tendencje i spojrzenia na ukształtowanie 

człowieka uwzględniają obok zdolności motorycznych 
takie elementy, jak np. postawę ciała czy wydolność.
Wielu badaczy opisywało zagadnienia rozwoju 
somatycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 
polskiej. Jednym z badaczy był J. Mydlarski, którego 

wyniki przeprowadzonych badań okazały się przydatne 
do opracowania miernika rozwoju sprawności fizycznej 
młodzieży [6]. Sprawność fizyczna wyznacza rzeczywiste 
miejsce w codziennym bytowaniu człowieka, w jego 
zawodowej działalności i szeroko rozumianych kontaktach 
międzyludzkich, jest niezbędnym warunkiem zachowania 
zdrowia, a także zwolnienia procesów inwolucyjnych 
[3,7,4,2,8]. Poziom sprawności fizycznej u ludzi bywa 
różny, od niskiej u osób pozbawionych możliwości ruchu, 
do wysokiej u sportowców. Jednocześnie powinien on być 
optymalny dla każdego człowieka w zależności od płci i 
wieku. U dzieci i młodzieży jej poziom winien stymulować 
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ich rozwój somatyczny, psychiczny, intelektualny 
i społeczny. Ćwiczenia fizyczne o odpowiedniej 
częstotliwości, czasie trwania i intensywności są jednym 
z warunków dobrego zdrowia, wzrostu odporności 
organizmu, właściwego stanu rozwoju fizycznego i 
odpowiedniego poziomu sprawności motorycznej.

Analiza wyników badań upoważnia do sformułowania 
następujących wniosków :

Po okresie wakacyjnym badana młodzież jest wyższa 
i o większej masie ciała niż przed wakacjami.

Wpływ przerwy wakacyjnej na zwiększenie zdolności 
motorycznych okazał się korzystniejszy u młodzieży obu 
płci w sile mięśni brzucha, natomiast tylko u chłopców 
w zwiększeniu siły eksplozywnej kończyn dolnych oraz 
poprawieniu ich szybkości. W pozostałych próbach 
przerwa wakacyjna miała negatywny wpływ na zdolności 
motoryczne badanej młodzieży szkolnej.

Założona hipoteza, stwierdzająca fakt, iż dziewczęta 
charakteryzują się mniejszą wysokością i masą ciała 
od swych rówieśników została potwierdzona. Jednak  
założenie, że  przyrosty badanych cech po wakacjach są 
większe niż u chłopców potwierdziło się w części, ponieważ 
przyrosty były większe tylko w przypadku ich masy ciała.

Porównując wyniki motoryczności uczniów z 
Kruszwicy, można zaobserwować, iż chłopcy osiągnęli 
lepsze wyniki po przerwie wakacyjnej niż dziewczęta w 
testach szybkości oraz testach siły eksplozywnej kończyn 
dolnych. Z kolei w testach siły mięśni brzucha zarówno 
chłopcy, jak i dziewczęta uzyskali wyniki lepsze niż przed 
okresem wakacyjnym. 

Według Wskaźnika Mollisona porównywane cechy 
somatyczne i zdolności motoryczne przed wakacjami 
najbardziej różniły bieg zwinnościowy, oraz wysokość 
ciała, po wakacjach natomiast siła eksplozywna kończyn 
dolnych i wysokość ciała.
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Statyczna siła mięśniowa u trenujących i nietrenujących studentek
Kopański R.1, Kołaczkowski Z.1, Rynkiewicz T.1, Pryimakov O.2, Kopański D.3, Walczak Z.4
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Annotation:
Kopanski R., Kolachkowski Z., 
Rynkewich T., Pryimakov O., 
Kopanski D., Walchak Z. Static 
muscle strength trained and 
untrained of female students.  
Static muscle strength is one of the 
defining characteristics of human 
motor potential. Standard terms and 
exclude the impact of short-term 
measurement techniques for motion 
and strain measurements, hence the 
widespread use of Mm measurements 
in the assessment of fitness of both 
trained and untrained, healthy subjects 
and patients undergoing a variety of 
reasons the process of rehabilitation. 
The paper deals with static muscle 
strength (dynamometry back of the 
hand) of female students trained (n = 
38) and untrained (n = 213). Examined 
relationships between individual 
measurements and body weight in 
both groups, the degree of asymmetry 
of the palmar and the differences in 
the level of power (at the level of the 
absolute and relative terms) between 
the groups. Disclosed according to 
form the basis of their conclusions.

Копаньський Р., Колачковський 
З., Ринкевич Т., Приймаков О., Ко-
паньський Д., Вальчак З. Статична 
м'язова сила у студенток, що тре-
нуються і не тренуються. Статична 
м'язова сила є одним з ознак, що виз-
начають рухові можливості людини. 
Стандартні умови і короткочасність 
виміру м'язової сили виключають 
вплив техніки руху і стомлення на ре-
зультати вимірів, звідси поширеність 
проведення таких вимірів м'язової 
сили в оцінці стану здорових людей, 
як тих що тренуються, так і не тре-
нуються, а також осіб що піддаються 
процедурам лікувальної реабілітації. 
Робота стосується вивчення статичної 
м'язової сили (станова і кистьова 
динамометрія) у студенток, що тре-
нуються (n = 38) і не тренуються (n = 
213). Вивчені взаємозв'язки між окре-
мими показниками м'язової сили і ма-
сою тіла в обох групах випробовува-
них, ступінь кистьової ассимметрії, а 
також різниця в рівні сили (абсолютні 
і відносні значення) між групами. 
Виявлені залежності склали основу  
для сформульованих висновків.

Копаньский Р., Колачковский З., Рын-
кевич Т., Приймаков О., Копаньский Д., 
Вальчак З. Статическая мышечная сила 
у тренирующихcя и нетренирующихся 
студенток. Статическая мышечная сила 
является одним из признаков определяю-
щих двигательные возможности человека. 
Стандартные условия и кратковременность 
измерения мышечной силы исключают 
влияние техники движения и утомления на 
результаты измерений, отсюда распростра-
ненность проведения таких измерений мы-
шечной силы в оценке состояния как трени-
рующихся, так и нетренирующихся здоровых 
людей, а также лиц подвергаемых процеду-
рам лечебной реабилитации. Работа каса-
ется изучения статической мышечной силы 
(становая и кистевая динамометрия) у тре-
нирующихся (n = 38) и не тренирующихся 
(n = 213) студенток. Изучены взаимосвязи 
между отдельными показателями мышечной 
силы и массой тела в обеих группах испы-
туемых, степень кистевой ассимметрии, а 
также разница в уровне силы (абсолютные 
и относительные значения) между группами. 
Выявленные зависимости составили основу  
для сформулированных выводов.

Keywords:
dynamometry, asymmetry, 
coordination, static force, muscular, 
hand.

динамометрия, асимметрия, ко-
ординация, статическая сила, 
мышечная, кисть.

динамометрія, асиметрія, координація, ста-
тична сила, мышечная, кисть.

Wstęp1

Statyczna siła mięśniowa jest jedną z cech 
określających potencjał motoryczny człowieka [1, 2]. 
Standardowe warunki i krótkotrwały pomiar wykluczają 
wpływ techniki ruchu i zmęczenia na wyniki pomiarów 
[1, 3], stąd też powszechne stosowanie pomiarów Mm 
w ocenie stanu wytrenowania zarówno trenujących i 
nie trenujących, zdrowych osób oraz osób poddanych 
z różnych przyczyn procesowi rehabilitacji leczniczej 
[4-10]. 

Cel badań
Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na 

następujące pytanie badawcze:
- jaki jest związek statycznej siły mięśniowej z masą 

ciała osób trenujących i nietrenujących na poziomie 
bezwzględnych i względnych wartości?

- czy zachodzi statystycznie istotna różnica między 
badanymi wartościami w obrębie badanych cech?

- czy ręczność manifestuje się statystycznie istotną 
różnicą w poziomie statycznej siły mięśniowej między 
dłonią dominującą i dopełniającą?

- czy uprawianie sportu wpływa na zmniejszenie 
poziomu asymetrii ręczności? 

Materiał i metody badawcze
Grupę badaną stanowiły studentki studiów dziennych 

i zaocznych w wieku od 20 do 27 lat trzech uczelni; 
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie 
© Kopański R., Kołaczkowski Z., Rynkiewicz T., Pryimakov O., 

Kopański D., Walczak Z., 2012 
doi: 10.6084/m9.figshare.97376

Wlkp., Pomorskiej Akademii Medycznej – kier. 
Fizjoterapii w Szczecinie i Wyższej Szkoły Edukacji i 
Terapii – Zamiejscowego Wydziału w Szczecinie. Badaniu 
poddano 213 studentek nie trenujących  i 38 studentek  
czynnie uprawiających sport (gry zespołowe – 14, LA 
– 8, fitness – 5, wioślarstwo, sp. walki, taniec sportowy, 
narciarstwo zjazdowe – po 2 osoby, gimnastyka, tenis, 
jeździectwo – po 1 osobie).

Pomiarów statycznej siły mięśniowej dokonano 
za pomocą dynamometru grzbietowego (o zakresie 
pomiarowym od 0 do 1500 N) w standardowej dla 
wszystkich pozycji (w pozycji jaką przyjmuje ciężarowiec 
w momencie poderwania sztangi – drążek dynamometru 
znajduje się na wysokości górnej krawędzi rzepek 
kolanowych) zaś  pomiaru statycznej siły mięśniowej 
ścisku dłoni dokonano za pomocą dynamometru 
dłoniowego o zakresie pomiarowym od 0 do 900N.

Dane pomiarowe poddano analizie wariancji, testom 
Levene’a, Browna i Forsythe’a oraz testem na istotność 
różnic T-Studenta. Ponadto w opracowaniu wyników 
wykorzystano równania prostych regresji i współczynniki 
korelacji.

Wyniki
Otrzymane wyniki poddano analizie wariancji, a 

istotność różnic oceniono testem t-Studenta dla prób 
niezależnych względem zmiennych z wykorzystaniem 
pakietu STATISTICA 10 na poziomie istotności α=0,05. Na 
rysunku 1 przedstawiono graficzną interpretację wyników 
masy ciała kobiet trenujących i nietrenujących.
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Przeprowadzona analiza wykazała jednorodność 

wariancji (tab.1). Nie wykazano istotnej różnicy (p>0,05) 
między średnią masą kobiet trenujących i nietrenujących.

Na rysunkach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 przedstawiono 
wykresy statycznej siły kategorii poddanych ocenie.

Dane zawarte w tab. 2 informują, że najwyższe 
korelacje w badanych pomiarach uzyskały studentki 
zajmujące się sportem natomiast w grupie nietrenujących 
dynamometria grzbietowa posiada ujemną korelację 
z masą ciała. Wprawdzie korelacja ta jest bardzo niska 
i odwrotna od oczekiwanej co jest niezrozumiałe z 
uwagi choćby na liczną grupę studentek nietrenujących 
poddanych pomiarom. 

Taki stan rzeczy (niska korelacja) spowodowany może 
być niską koordynacją śródmięśniową i międzymięśniową 
całego łańcucha biokinematycznego biorącego udział w 

globalnym pomiarze statycznej siły mięśniowej w grupie 
studentek nietrenujących.

W tabeli 3 przedstawiono wyniki porównania 
statycznej siły mięśniowej w pozycji poderwania u 
trenujących i nietrenujących kobiet.

Przeprowadzona analiza wykazała jednorodność 
wariancji na poziomie wartości bezwzględnych oraz 
wykazano istotną różnicę (p˂0,05) między średnim 
poziomem bezwzględnej statycznej siły mięśniowej 
w pozycji poderwania kobiet trenujących i kobiet 
nietrenujących. Na poziomie wartości względnych 
wykazano niejednorodność wariancji, natomiast podobnie 
jak w przypadku wartości bezwzględnych wykazano istotną 
różnicę (p˂0,05) między średnim poziomem względnej 
statycznej siły mięśniowej w pozycji poderwania kobiet 
trenujących i kobiet nietrenujących.

Tab.1. Wyniki testu t-Studenta dla analizowanych średnich

Grupa х Odch. 
Stand. s

Wartość 
testu t

Poziom 
istotności 

p
Wartość 
testu F

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Levene’a

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Browna i 
Forysthe’a

Poziom 
istotności 

p
df

KT* 60,52 ±7,47
-0,0058 0,995364 1,41 0,211 0,896 0,344 0,828 0,363 57,33

KNT** 60,53 ±8,87
*KT-Kobiety (studentki) Trenujące
**KN-Kobiety (studentki) Nietrenujące

Tab.2. Współczynnik korelacji, „siła statyczna – masa ciała” w badanych grupach

Grupa

Pomiar
Trenujący (n=38) Nietrenujący (n=213) Grupa trenujących i 

nietrenujących (n=251)

Dynamometria grzbietowa 
(siła statyczna mierzona w 
pozycji poderwania)

0,5433 -0,0154 0,1337

Siła ścisku dłoni 
dominującej 0,4308 0,3015 0,2386

Siła ścisku dłoni 
dopełniającej

0,4883 0,3650 0,3027

Rys.1. Graficzna interpretacja otrzymanych wyników masy ciała kobiet trenujących  
i nietrenujących w postaci tzw. „skrzynek z wąsami”.

64  

63  

62  

61  

60  

59  

58  

57  
KT [kg] KNT [kg]  

Średnia  
Średnia±Błąd std  
Średnia±1,96*Błąd std   
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Zależności „Siła statyczna – masa ciała” w grupie studentek trenujących.

Rys.2. Wykres rozrzutu statycznej siły w pozycji poderwania względem masy ciała kobiet trenujących 

Masa KT [kg]: Siła statyczna w pozycji poderwania KT [N]: y=225,2744+11,7433*x; r=0,5433; p=0,0004; 
r2 = 0,2952.

Legenda:
KT – kobiety(studentki) trenujące.
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Rys.3. Wykres rozrzutu siły statycznej ręki wiodącej względem masy ciała kobiet trenujących

Masa KT [kg]: Siła statyczna ręki wiodącej KT [N]: y=100,9755+3,6274*x; r=0,4308; p=0,0069; 
r2=0,1856.

Legenda:
KT – kobiety(studentki) trenujące.
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Rys.4. wykres rozrzutu siły statycznej ręki dopełniającej względem masy ciała kobiet trenujących

Masa KT [kg]: Siła statyczna ręki dopełniającej KT [N]: y=34,4249+4,2225*x; r=0,4883; p=0,0019; 
r2=0,2384.

Legenda:
KT – kobiety(studentki) trenujące.
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Zależności „siła statyczna – masa ciała” w grupie nietrenujących

Rys.5. Wykres rozrzutu siły statycznej w pozycji poderwania względem masy ciała kobiet 
nietrenujących 

Masa KNT [kg]: Siła statyczna w pozycji poderwania KNT [N]: y=854,2983-0,3263*x; r=0,0154; 
p=0,8231; r2=0,0002.

Legenda:
KNT – kobiety(studentki) nietrenujące.
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Rys.6. Wykres rozrzutu siły statycznej ręki wiodącej względem masy ciała kobiet nietrenujących

Masa KNT [kg]: Siła statyczna ręki wiodącej KNT [N]: y=174,952+2,0657*x; r=0,3015; 
p=0,00001; r2=0,0909.

Legenda:
KNT – kobiety(studentki) nietrenujące.

Rys.7. Wykres rozrzutu siły statycznej ręki dopełniającej względem masy ciała kobiet 
nietrenujących

Masa KNT [kg]: Siła statyczna ręki dopełniającej KNT [N]: y=125,9417+2,4546*x; r=0,3650; 
p=0,00000; r2=0,1332.

Legenda:
KNT – kobiety(studentki) nietrenujące.
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Zależności „siła statyczna – masa ciała” w grupie trenujących i nietrenujących

Rys.8. Wykres rozrzutu siły statycznej w pozycji poderwania względem masy ciała 

Masa ciała [kg]: Siła statyczna w pozycji poderwania [N]: y=671,549+2,8721*x; r=0,1337; p=0,0339; 
r2=0,0179.

Rys.9. Wykres rozrzutu siły statycznej ręki wiodącej względem masy ciała 

Masa ciała [kg]: Siła statyczna ręki wiodącej [N]: y=201,546+1,6578*x; r=0,2386; p=0,0001; 
r2=0,0569.
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Rys.10. Wykres rozrzutu siły statycznej ręki dopełniającej względem masy ciała

Masa ciała [kg]: Siła statyczna ręki dopełniającej [N]: y=150,726+2,0641*x; r=0,3027; p=0,00000; 
r2=0,0916.

Tab.3. Statyczna siła mięśniowa w pozycji poderwania u kobiet trenujący i nietrenujących

Grupa х Odch. 
Stand. s

Wartość 
testu t

Poziom 
istotności 

p
Wartość 
testu F

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Levene’a

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Browna i 
Forysthe’a

Poziom 
istotności 

p
df

Statyczna siła mięśniowa w pozycji poderwania u trenujących i nietrenujących kobiet  
(na poziomie wartości bezwzględnych)

KT* 936,05 ±161,57 3,126 0,001979 1,354 0,271 1,135 0,287 0,994 0,319 249KNT** 834,54 ±188,06
Statyczna siła mięśniowa w pozycji poderwania u trenujących i nietrenujących kobiet  

(na poziomie wartości względnych)
KT* 15,39 ±2,4

3,16 0,002374 1,972 0,0154 4,613 0,0326 4,224 0,0408 66,19
KNT** 13,96 ±3,37

*KT-Kobiety (studentki) Trenujące
**KN-Kobiety (studentki) Nietrenujące

Tab.4. Statyczna siła ścisku dłoni wiodącej u kobiet trenujących i nietrenujących

Grupa х Odch. 
Stand. s

Wartość 
testu t

Poziom 
istotności 

p
Wartość 
testu F

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Levene’a

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Browna i 
Forysthe’a

Poziom 
istotności 

p
df

Porównanie statycznej siły ścisku dłoni wiodącej u kobiet trenujących i nietrenujących  
(na poziomie wartości bezwzględnych)

KT* 320,526 ±62,94 1,906 0,9057761 1,07 0,739 0,171 0,679 0,167 0,682 249KNT** 300,00 ±60,82
Porównanie statycznej siły ścisku dłoni wiodącej u kobiet trenujących i nietrenujących  

(na poziomie wartości względnych)
KT* 5,27 ±1,00 1,504 0,133736 1,06 0,862 0,114 0,735 0,264 0,607 248KNT** 5,00 ±1,03

Porównanie statycznej siły ścisku dłoni dopełniającej u kobiet trenujących i nietrenujących  
(na poziomie wartości bezwzględnych)

KT* 290,00 ±64,64 1,452 0,147507 1,172 0,484 0,114 0,735 0,532 0,817 249KNT** 274,53 ±59,70
Porównanie statycznej siły ścisku dłoni dopełniającej u kobiet trenujących i nietrenujących  

(na poziomie wartości względnych)
KT* 4,76 ±64,64 0,872 0,383867 1,009 0,924 0,924 0,759 0,917 0,762 249KNT** 4,61 ±59,70

*KT-Kobiety (studentki) Trenujące
**KN-Kobiety (studentki) Nietrenujące
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W tabeli 4 przedstawiono wyniki porównania 
statycznej siły ścisku dłoni wiodącej u kobiet trenujących 
i nietrenujących.

Przeprowadzona analiza porównania statycznej siły 
ścisku dłoni wiodącej u kobiet trenujących i nietrenujących 
na poziomie wartości bezwzględnych wykazała 
jednorodność wariancji. Nie wykazano istotnej różnicy 
(p>0,05) między średnią bezwzględną siłą statyczną ręki 
wiodącej kobiet trenujących i nietrenujących.

Przeprowadzona analiza porównania statycznej siły 
ścisku dłoni wiodącej u kobiet trenujących i nietrenujących 
na poziomie wartości względnych wykazała jednorodność 
wariancji. Nie wykazano istotnej różnicy (p>0,05) między 
średnią względną siłą statyczną ręki wiodącej kobiet 
trenujących i nietrenujących.

Przeprowadzona analiza porównania statycznej 
siły ścisku dłoni dopełniającej u kobiet trenujących i 
nietrenujących na poziomie wartości bezwzględnych 
wykazała jednorodność wariancji. Nie wykazano istotnej 
różnicy (p>0,05) między średnią siłą statyczną ręki 
dopełniającej kobiet trenujących i nietrenujących.

Przeprowadzona analiza porównania statycznej 
siły ścisku dłoni dopełniającej u kobiet trenujących 
i nietrenujących na poziomie wartości względnych 
wykazała jednorodność wariancji. Nie wykazano istotnej 
różnicy (p>0,05) między średnią względną siłą statyczną 
ręki dopełniającej kobiet trenujących i nietrenujących. 

W tabeli 5 przedstawiono wyniki porównania statycznej 
siły ścisku dłoni kobiet trenujących i nietrenujących

Przeprowadzona analiza porównania statycznej 
siły ścisku dłoni dopełniającej u kobiet trenujących na 

poziomie wartości bezwzględnych wykazała jednorodność 
wariancji. Wykazano istotną różnicę (p<0,05) między 
średnią statyczną siłą ręki wiodącej i dopełniającej kobiet 
trenujących.

Przeprowadzona analiza porównania statycznej 
siły ścisku dłoni dopełniającej u kobiet trenujących na 
poziomie wartości względnych wykazała jednorodność 
wariancji. Wykazano istotną różnicę (p<0,05) między 
średnią względną statyczną siłą ręki wiodącej i 
dopełniającej kobiet trenujących.

Przeprowadzona analiza porównania statycznej 
siły ścisku dłoni wiodącej i dopełniającej u kobiet 
nietrenujących na poziomie wartości bezwzględnych 
wykazała jednorodność wariancji. 

Wykazano istotną różnicę (p<0,05) między średnią 
statyczną siłą ręki wiodącej i dopełniającej kobiet 
nietrenujących.

Przeprowadzona analiza porównania statycznej 
siły ścisku dłoni wiodącej i dopełniającej u kobiet 
nietrenujących na poziomie wartości względnych 
wykazała jednorodność wariancji. Wykazano istotną 
różnicę (p<0,05) między średnią względną statyczną siłą 
ręki wiodącej i dopełniającej kobiet nietrenujących.

W tabeli 6 przedstawiono porównanie poziomu 
asymetrii ręczności u kobiet trenujących i nietrenujących 
wyrażoną w procentach. 

Z przedstawionych danych wynika, iż % asymetria 
ręczności u kobiet zarówno trenujących jak i nie 
trenujących plasuje się na podobnym poziomie, około 
5%. Pozwala to na stwierdzenie, iż uprawianie sportu nie 
wpływa znacząco na poziom asymetrii ręczności. 

Tab.5. Porównanie statycznej siły ścisku dłoni u kobiet trenujących i nietrenujących

Grupa х Odch. 
Stand. s

Wartość 
testu t

Poziom 
istotności 

p
Wartość 
testu F

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Levene’a

Poziom 
istotności 

p

Wartość 
testu 

Browna i 
Forysthe’a

Poziom 
istotności 

p
df

Porównanie statycznej siły ścisku dłoni wiodącej i dopełniającej u kobiet trenujących  
(na poziomie wartości bezwzględnych)

RWx 320,52 ±62,94 2,085 0,040456 1,054 0,872 0,000009 0,9976 0,012 0,912 74RDxx 290,00 ±64,64
Porównanie statycznej siły ścisku dłoni wiodącej i dopełniającej u kobiet trenujących  

(na poziomie wartości względnych)
RWx 5,27 ±1,0056 2,256 0,026981 1,055 0,869 0,025 0,873 0,000628 0,980 74RDxx 4,76 ±0,978

Porównanie statycznej siły ścisku dłoni wiodącej i dopełniającej u kobiet nietrenujących  
(na poziomie wartości bezwzględnych)

RWx 300,00 ±60,82 4,361 0,000016 1,037 0,786 0,025 0,872 0,0031 0,955 424RDxx 274,53 ±59,70
Porównanie statycznej siły ścisku dłoni wiodącej i dopełniającej u kobiet nietrenujących  

(na poziomie wartości względnych)
RWx 5,00 ±1,03 3,999 0,000075 423 1,13 0,374 0,248 0,618 0,278 0,597RDxx 4,61 ±0,974

xRW- Ręka wiodąca kobiet (studentek) nietrenujących
xxRD- Ręka dopełniająca kobiet (studentek) nietrenujących

Tab.6. Porównanie poziomu asymetrii ręczności u kobiet trenujących i nietrenujących [%]

Ręka wiodąca Ręka dopełniająca Różnica ręki wiodącej i 
dopełniającej

% asymetria ręczności u kobiet trenujących
52,5 47,5 5

% asymetria ręczności u kobiet nietrenujących
52,21 47,78 4,43
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Wnioski
Powyższa analiza wyników pomiarów pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków:
obserwuje się zdecydowanie wyższą korelację między • 
badanymi cechami a masą ciała u studentek zajmujących 
się sportem;
statystycznie istotną różnicę między badanymi grupami • 
obserwujemy jedynie w poziomie statycznej siły 
mięśniowej mierzonej w pozycji poderwania co jest 
wynikiem wytrenowania osób uprawiających sport 

ponieważ grupy nie różnią się statystycznie istotnie 
między sobą masą ciała
obserwuje się statystycznie istotną różnicę między • 
średnią siłą ścisku dłoni wiodącej i średnią siłą ścisku 
dłoni dopełniającej w obydwu grupach badanych co 
oznacza, że ręczność manifestuje się statystycznie 
istotną różnicą siły ścisku między dłońmi
nie potwierdzono hipotezy o tym, że uprawianie sportu • 
zmniejsza poziom asymetrii ręczności
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The model characteristics of jump actions structure  

of high performance female volleyball players
Stech M., Skrobecki J., Wnorowski K.

Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

Annotation:
The purpose of this study was to 
develop generalized and individual 
models of the jump actions of skilled 
female volleyball players. The main 
prerequisite for the development of the 
jump actions models were the results 
of our earlier studies of factor structure 
of jump actions of 10 sportswomen of 
the Polish volleyball team “Gedania” 
(Premier League) in the preparatory 
and competitive periods of the annual 
cycle of preparation. The athletes 
age was 22.0 ± 2.9 years, the sports 
experience – 8.1 ± 3.1 years, body 
height – 181.9 ± 8.4 years and body 
weight – 72.8 ± 10.8 kg. Mathematical 
and statistical processing of the data 
(the definition of M ± SD and significant 
differences between the samples) was 
performed using a standard computer 
program «STATISTICA 7, 0». Based 
on the analysis of the factor structure 
of 20 jump actions of skilled women 
volleyball players determined to within 
5 of the most informative indexes and 
their tentative values recommended 
for the formation of a generalized 
model of this structure. Comparison 
of individual models of jump actions of 
skilled women volleyball players with 
their generalized models in different 
periods of preparation can be used 
for the rational choice of means and 
methods for the increasing of the 
training process efficiency.

Стех М., Скробески Я., Вноровски 
Л. Модельні характеристики стриб-
кових дій волейболісток високої 
кваліфікації. Мета дослідження по-
лягала у визначенні узагальнених і 
індивідуальних моделей стрибкових 
дій кваліфікованих волейболісток. Го-
ловною передумовою для цього ви-
значення були результати наших по-
передніх досліджень щодо вивчення 
факторної структури стрибкових дій 10 
спортсменок польської команди «Ге-
данія» «(Прем'єр-ліга) у підготовчому 
і змагальному періодах річного циклу 
підготовки. Вік спортсменок складав 
22.0 ± 2.9 років, спортивний стаж – 8.1 
± 3.1 років, висота тіла дорівнюва-
ла  181.9 ± 8.4 см, а маса тіла – 72.8 
± 10.8 кг. Математична і статистична 
обробка даних (визначення М±SD і іс-
тотність відмінності між зразками) ви-
конувалася за допомогою стандартної 
комп'ютерної програми «STATISTICA 
7, 0». На підставі факторного аналізу 
20 стрибкових дій волейболісток було 
виділено 5 найбільш інформативних 
показників, які були запропоновані для  
утворення узагальненої моделі дослі-
джуваної структури. Зіставлення інди-
відуальних моделей стрибкових дій 
кваліфікованих волейболісток з їх уза-
гальненими моделями в різні періоди 
підготовки може бути використане для 
раціонального підходу до вибору засо-
бів і методів підвищення ефективності 
тренувального процесу спортсменок.

Стех М., Скробески Я., Вноровски Л. 
Модельные характеристики прыжко-
вых действий волейболисток высокой 
квалификации. Цель исследования за-
ключалась в определении обобщенных и 
индивидуальных моделей прыжковых дей-
ствий квалифицированных волейболисток. 
Главной предпосылкой для этого опреде-
ления были результаты наших предыдущих 
исследований относительно изучения фак-
торной структуры прыжковых действий 10 
спортсменок польской команды «Гедания» 
« (Премьер-лига) в подготовительном и со-
ревновательном периодах годичного цикла 
подготовки. Возраст спортсменок составил 
22.0 ± 2.9 лет, спортивный стаж – 8.1 ± 3.1 
лет, высота тела равнялась  181.9 ± 8.4 см, 
а масса тела – 72.8 ± 10.8 кг. Математиче-
ская и статистическая обработка данных 
(определение М ± SD и достоверность раз-
личия между выборками) осуществлялась 
с помощью стандартной компьютерной 
программы «STATISTICA 7, 0». На осно-
вании факторного анализа 20 прыжковых 
действий волейболисток были выделены 
5 наиболее информативных показателей, 
которые были предложены для  формиро-
вания обобщенной модели исследуемой 
структуры. Сопоставление индивидуальных 
моделей прыжковых действий квалифици-
рованных волейболисток с их обобщенны-
ми моделями в разные периоды подготовки 
может быть использовано для рациональ-
ного подхода к выбору средств и методов 
повышения эффективности тренировочно-
го процесса спортсменок.

Кeywords:
female volleyball players, jump 
actions, model characteristics.

волейболістки, стрибкові дії, модель-
ні характеристики.

волейболистки, прыжковые действия, 
модельные характеристики.

Introduction 1

The effectiveness of management training and 
competitive activities can be greatly enhanced through 
the development and use of different models to clarify 
the characteristics of athletic training. Generalized and 
individual models of athlete’s competitive activity and 
fitness are widely used for orientation and correction of 
the training process [1, 2, 3, 4, and 5]. 

In particular, models that characterize different aspects 
of fitness allow observing noticing the distinctive features 
of some outstanding athletes, evaluating their importance 
for achieving of high sport results, and following the 
dynamics of indexes reflecting the state of the physical 
qualities, which determine the success in a particular 
discipline as a whole, and of an individual athlete.

As noted by V. Płatonov [6], the efficiency of use of 
such models is high in the preparation of young athletes, as 
well as adults who have not attained high sporting skills. 
Nevertheless, for the sportsmen of high qualification an 
analysis of individual model characteristics, in particular 
of qualitative characteristics and the structure of their 
motor actions, can be helpful.

In connection with the above the purpose of this study 
was to develop generalized and individual models of the 
jump actions of skilled women volleyball players.
© Stech M., Skrobecki J., Wnorowski K., 2012 

doi: 10.6084/m9.figshare.97377

Material and methods
The main prerequisite for the development of the jump 

actions models were the results of our earlier studies of 
the factor structure of jump actions of 10 sportswomen of 
the Polish volleyball team “Gedania” (Premier League) 
in the preparatory and competitive periods of the annual 
training cycle of preparation [7-10]. The athlete’s age was 
22.0 ± 2.9 years, the sports experience – 8.1 ± 3.1 years, 
body height – 181. 9 ± 8.4 years and body weight – 72,8 
± 10,8 kg. Mathematical and statistical processing of the 
data (determining M ± SD and significant differences be-
tween the samples) was performed using a standard com-
puter program «STATISTICA 7.0».

Results and discussion
The presented in our paper [8] comparative analysis of 

the factor structure of  20 jump action in the preparatory 
and competitive periods of on  annual  training cycle 
indicates, on the one hand, the existence of both common 
features in the structures and, on the other hand, their 
differences. In particular, the competitive period of 
a one- year training cycle is allocated 4, and in the 
preparation period – 3 major factors, whose contribution 
to the total variance of the sample was 83.3% and 85.5 % 
respectively. In this case, the possibility of factor analysis 
as a method of classification and reduction of the data 
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enabled distinguishing from among the twenty studied 
jump characteristics only five of the most informative 
indexes and assessment criteria, which are offered to use 
to create the optimal generalized and individual structure 
models of the jumping actions.

The basis for selection of these indexes was that they 
had the extra weight coefficients in  the whole factor 
structure, as well as the fact that they both individually 
and in various combinations with each other can 
determine the diversity of factor structures depending on 
the level of sports volleyball skills, the training period, 
etc. These indexes and their assessment characteristics are 
as follows:

The maximum height of the hand touching the markup 
at a jump by push of two feet with one-step swoops. As in 
the competitive and in the preparatory periods of a one – 
year cycle this index is the most informative in the factors, 
the significance of which is determined, above all, a body 
length of female athletes. In drawing up the average model 

characteristics for the whole team and individual athletes 
characteristics, the value of this index in a generalized 
optimal model of jump actions may correspond to 300 
cm;

The difference between the above indicator and the 
maximum height of touching the markup by hand extended 
upwards from the place (the actual height of the jump in 
attack). A high ratio value of this index in both periods of 
a one – year training cycle is set in the factors of which 
the efficiency of jumping action is due by interrelation of 
the actual jump height in attack with more pronounced 
involvement in jumping of the plyometric effect. The 
value of this parameter in the generalized optimal model 
of jump volleyball action may correspond the 60 cm;

The factors presented in the previous paragraph can 
serve to characterize the index of power in the vertical 
jump push of two feet after jump from the bench (W·kg-1). 
Its value in the generalized optimal model of jump 
volleyball action may correspond to 33 W·kg-1;

Figure. The team structure models of jump actions with the values of approximate indexes and its 
four individual models for women's volleyball team “Gedania»

(Circumference – team model;                – individual model in the preparatory period of preparation;  
 ........ – individual model in the competitive period of preparation;    

  indexes “1” – “5” – described in the text) 

                                     300 cm                                                                                               300 cm          

  «5»                                                        «2»                                       «5»                                                       «2» 

33 W/kg                                                2%                                            33 W/kg                                              2%    
     «4»                                                  «3»                                             «4»                                             
                                                                                                                                                                         «3» 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                           «1»
                            «1»                                                                                                                     300cm 
                                   300 cm   
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                 «5»                                                   «2»  

 «4»                                                    2%                                                  «4»                                               2%    
            33 W/kg                                                                                                       33 W/kg

33 W/kg                                                     60 cm                                33 W/kg                                                 60 cm    

                                                               «3» 
                                                                                                                                                                        «3»

                                 «1»                                                                                                  «1»   

«5»                                                          «2»                                                                                                                                                                                 60 cm 
 33 W/kg                                                                                             33 W/kg  
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Expressed as a percentage difference between the 

index “1” and an average height of touch the markup 
extended upwards by hand during performing consecutive 
20 maximum vertical jumps by push off two feet with 
one step. In both periods of a one-year cycle this index 
is the most informative among the factors which we call 
factors of jump endurance. The value of this parameter in 
the generalized optimal model of jump actions for top-
level female volleyball players can correspond to its 1% 
reduction; 

Average W·kg-1 in the test with 5 successive maximal 
vertical jumps by push off two feet on a strain-gauge 
track. This index is chosen to analyze the factors in which 
the volleyball jump action is characterized by resistance 
to manifestation of maximum explosive power in the 
vertical jump. Its value in the generalized optimal model 
of jump action corresponds to 1933 W·kg-1.

The above criteria may be to use as guidelines in 
creating both the team and individual model characteristics 
of jump actions of skilled female volleyball players at 
different stages of their preparation (Fig.).

It should be noted that only the rare athlete of high 

sports skill on their data corresponds to the «averaged 
ideal.» An illustrative example of such variation is 
shown in the figure above, which depicts individual 
characteristics of jump action of four female volleyball 
players from “Gedania” team in comparison with the 
generalized model. An analysis of such a variation creates 
favorable conditions for an individual approach to the 
organization of athletes jump training.

A general scheme of the study and the obtained data 
are recommended to be used during research on related 
team sports in which the effectiveness of jump actions is 
given considerable importance. 

Conclusion:
A grounded approach and the proposed criteria to the 1. 
formation as generalized and individual models of the 
jump actions structure of high performance women 
volleyball players, which is based on the results of 
factor analysis of these actions.
The presented data are recommended to be used in the 2. 
preparation of volleyball teams and as well as in re-
search on related team sports in which the effectiveness 
of jump actions is given considerable importance.
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