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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ З ВРАХУВАННЯМ

ПОТОЧНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ
Павленко Ю.О., Синецька Г.В.

Національний університет фізичного виховання та спорту України

Анотація. Представлено методичний підхід до індивідуалізації
передзмагальної підготовки фехтувальників з врахуванням результатів
поточного  обстеження спортсменів.

Ключові слова: передзмагальний мезоцикл, поточний контроль,
фехтування.

Аннотация. Павленко Ю.А., Синецкая А.В. Индивидуализация
предсоревновательной подготовки фехтовальщиков с учётом текущего
состояния  спортсменов.  Представлен методический подход к
индивидуализации предсоревновательной подготовки фехтовальщиков с
учётом результатов текущего обследования.

Ключевые слова: предсоревновательный мезоцикл, текущий
контроль, фехтование.

Annotation. Pavlenko Y.A, Sinetskaia A.V. Individualization of
precompetitive preparation of fencers considering present condition of sportsmen.
Methodical approach for the individualization of precompetitive preparation of
fencers is presented considering the results of current investigation.

Keywords: precompetitive mezocycle, current control, fencing.

Актуальність проблеми індивідуалізації тренування, її практичне
значення неодноразово підкреслювалась у роботах багатьох спеціалістів, де
було показано, що індивідуалізувати процес підготовки спортсменів можливо
лише на засадах точного погодження тренувальних навантажень із станом
атлета [2, 3].

У спеціальній літературі з фехтування знайшли відображення окремі
аспекти проблеми, які пов’язані з організацією контролю за реакціями
спортсменів на тренувальні навантаження у ході підготовки до змагань[4].

Однак, як показав аналіз практичного досвіду, індивідуальна корекція
поведінки спортсменів у передзмагальному мезоциклі грунтується на
емпіричному підході. Таке положення обумовлене складністю отримання та
інтерпретації інформації про відставлені реакції організму спортсмена на
тренувальні навантаження.

Таким чином, вимоги практики висувають доцільної організації
досліджень, у ході яких обгрунтовувались би засоби контролю, які грунтуються
на застосуванні педагогічних показників, реєстрація яких не відволікала
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спортсменів від тренувального процесу.
Припускалось, що отримати об’єктивну інформацію про поточний стан

кваліфікованих фехтувальників у передзмагальному мезоциклі можливо на
основі диференційованої оцінки результатів виконання спеціального тесту, який
виконується у занятті як тренувальне завдання.

Мета досліджень – індивідуалізація тренувального процесу у
передзмагальному мезоциклі підготовки кваліфікованих фехтувальників з
врахуванням результатів поточного контролю.

У роботі застосовувались наступні методи досліджень: аналіз
спеціальної та науково-методичної літератури, педагогічні спостереження та
експеримент, тестування, хронометрія, пульсометрія, методи математичної
статистики. У дослідженнях прийняли участь 14 спортсменів, серед яких:
майстрів спорту – 9 та кандидатів у майстри спорту – 5 чоловік.

Результати досліджень. Поточний стан фехтувальників вивчався у
ході їх підготовки  до Чемпіонату України. Для оцінки стану фехтувальників з
тестів, які пропонуються у спеціальній літературі, було обране завдання, яке
містить основні технічні дії у фехтуванні, оцінює провідні рухові функції
єдиноборця, не вимагає багато часу, обслуговуючого персоналу та складної
вимірювальної апаратури під час тестування, може використовуватись у занятті
як спеціально-підготовчий засіб [1].

За вимогами тесту, спортсмени виконували три серії вправ, кожна з
яких складалась з п’ятиразового повторення наступного завдання: із вихідного
положення бойової стійки виконати крок уперед, стрибок, випад з нанесенням
уколу у мішень (коло з діаметром 10 сантиметрів) та повернутись на вихідну
позицію кроками назад. Дистанція, яку повинен був пройти фехтувальник,
складала 4 метри, відпочинок між серіями – 15 секунд. Фіксувались: загальний
час виконання трьох серій вправи, кількість влучних уколів у мішень, ЧСС
після виконання тесту та час повернення ЧСС до вихідного рівня.

У динаміці поточного контролю спостерігались значні різниці у
реакціях окремих фехтувальників на тренувальні завдання одного типу та у
змінах різних показників, які були зареєстровані у одного того ж спортсмена
між днями передзмагальної підготовки. Це свідчило про потребу індивідуальної
щоденної корекції тренувального процесу передзмагального мезоциклу у
залежності до поточного стану спортсменів.

Для полегшення результатів поточних обстежень були розроблені
диференційовані шкали визначення інтегральної оцінки, яка утворювалась у
результаті складання оціночних балів за показники тестування і дозволяла
оцінити рівень поточного стану фехтувальника як “відмінний”, “добрий”,
“задовільний” або “незадовільний” (табл. 1).
1. Були визначені інформативність та надійність показників тестування в
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умовах поточного контролю. Інформативність обумовлювалась на основі
порівняння щоденної динаміки результатів тестування з пульсовою
вартістю навантаження попереднього дня та відсотком виграних уколів на
тренувальному занятті. Критеріями надійності інтегрального показника у
умовах поточного контролю були рівень відтворення значень у повторних
вимірах, які проводились в один день та достовірність різниці результатів
тестування між днями.

Таблиця 1
Диференційовані шкали для показників поточного стану

Визначені взаємозв’язки показали, що сумарне значення даних
тестування має більш високу інформативність у порівнянні з окремими
показниками, також про можливість застосування інтегральної оцінки для
прогнозування спеціальної працездатності фехтувальника на тренувальному
занятті(табл. 2).

Відтворення результатів тестування оцінювалось шляхом розрахунку
коефіцієнтів кореляції між двома значеннями, які реєструвались з інтервалом

Показник,
одиниця виміру

Оцінка,
бали

Межи
рівнів

Кількість
спостережень
у спортсменів

Відсоток від за-
гального числа

 обстежень

Час виконання
тесту,  с

1
2
3
4

=46
44-46,9
42-43,9

<42

40
75
82
43

16,6
31,3
34,2
17,9

Кількість попа-
дань у мішень,
рази

1
2
3
4

=6
7-9

10-12
=13

39
80
83
38

16,3
33,3
34,6
15,8

ЧСС після вико-
нання тесту,
уд./10 с

1
2
3
4

=29
27-28
25-26
=24

42
70
77
51

17,5
29,2
32,0
21,3

Час повернення
ЧСС до вихідно-
го стану, с

1
2
3
4

>90
61-90
31-60
=30

38
86
81
35

15,8
35,8
33,8
14,6

Інтегральна оці-
нка рівня поточ-
ного стану, сума
бали

незадові-
льний
задовіль-
ний
добрий
відмінний

<8
8-10

11-13
>13

35
71
86
48

14,6
29,6
35,8
20
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30-40 хвилин. Визначена висока стабільність інтегральної оцінки.
Порівняння двох дисперсій (між інтегральними показниками, які були

отримані за результатами тестування у різні дні передзмагального мезоциклу
та між інтегральними показниками, які були одержані у різних спортсменів у
один день) показали, що інтегральна оцінка має значні щоденні коливання.

Таблиця 2
Інформативность та надійность показників тестування в умовах

поточного контролю

У педагогічному експерименті порівнювалось два підходи до
поточного управління тренувальним процесом спортсменів у фехтуванні.
Корекція тренувальних впливів у контрольній групі проводилося з врахуванням
суб’єктивної оцінки стану спортсменів, що є характерним для практики. У
поточному управлінні в експериментальній групі враховувалась інформація,
яка отримувалась за значеннями інтегральної оцінки стану спортсменів.

Визначено, що завдання, яке пов’язано з підведенням до старту
спортсменів у стані підвищеної працездатності, більш успішно було вирішено
в експериментальній групі. Так, у день змагань “відмінний” рівень стану
визначався у 71,4 відсотка представників експериментальної групи і у 57,1
відсотка представників контрольної групи, а інтегральна оцінка у перших була
в середньому на 7,7 відсотки більше і характеризувалась більшою однорідністю
(p < 0,05), ніж у представників контрольної групи.

Показники

Критерії надійності та
інформативності

Ча
с 
ви
ко
на
нн
я

те
ст
у

К
іл
ьк
іс
ть

 п
оп
а-

да
нь

 у
 м
іш
ен
ь

ЧС
С

 п
іс
ля

 в
и-

ко
на
нн
я 
те
ст
у

Ча
с 
по
ве
рн
ен
ня

ЧС
С

 д
о 
ви
хі
д-

но
го

 с
та
ну

Ін
те
гр
ал
ьн
а

оц
ін
ка

Коефіцієнт кореляції з пульсовою вар-
тістю навантажень попереднього дня 0,446 -0,236 0,380 0,523 -0,612

Коефіцієнт кореляції з відсотком ви-
граних уколів на тренувальному за-

нятті
-0,632 0,597 -0,425 -0,392 0,788

Коефіцієнт відтворення результатів у
повторних вимірах 0,894

Достовірність різниці результатів тес-
тування між днями, p < 0,001

Достовірність різниці результатів тес-
тування між спортсменами, p < 0,05
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Виконання великого обсягу спеціальних засобів без негативних
післядій для організму та своєчасний вихід стану спортсмена на рівень
підвищеної працездатності сприяли успішному виступу на змаганнях
представників експериментальної групи. У середньому вони мали на 8 більше
(p < 0,05) виграних уколів у порівнянні зі спортсменами контрольної групи.

Висновки. У динаміці поточного контролю спостерігаються значні
різниці у реакціях окремих фехтувальників на тренувальні завдання та у змінах
різних показників, які зареєстровані у одного того ж спортсмена між днями
передзмагальної підготовки. Для полегшення результатів поточних обстежень
розроблені диференційовані шкали визначення інтегральної оцінки, яка має
більшу інформативність у порівнянні з окремими показниками тестування.
Застосування індивідуальної інтегральної оцінки поточного стану спортсменів
для корекції тренувального процесу дозволяє підвищити ефективність
перезмагальному підготовки фехтувальників
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
“ВАЛЕОЛОГІЯ” У ЛДІФКу

Чорнобай І.М.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Розглянуто програмний зміст навчальної дисципліни
“основи валеології” та “валеологія” для підготовки студентів зі спеціалізації
“валеологія”. З метою вдосконалення валеологічного навчання запропоновано
розробляти нові навчальні модулі.

Ключові слова: навчання, зміст, студент, валеологія.
Аннотация .  Чорнобай И .Н.  Содержание  обучения по

специализации “Валеология” в ЛГИФК. Рассмотрено программное
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содержание учебной дисциплины “основы валеологии” и “валеология” для
подготовки студентов по специализации “валеология”. С целью
усовершенствования валеологического обучения предложено разрабатывать
новые учебные модули.

Ключевые слова: обучения, содержание, студент, валеология.
Annotation. Chornobay I.N. The contents of training on specialization

“Valeology” in LSIFK. The program content of “the essentials of the healthy mode
of life” (valeology) and “valeology proper”  are considered with the am of training
the students in this subject. With view of improvny the valeologycal treachery new
didactic module are suggested.

Keywords: training, contents, student, valeology.

Однією з  додаткових спеціалізацій, які обирають студенти
спеціальності “фізичне виховання” у ЛДІФКу є валеологія.

Як базовий курс для всіх студентів викладаються “основи валеології”
в обсязі 54 години, з яких 18 лекційних, 18 семінарських і практичних, 18
годин надається на самостійну роботу студентів, яка полягає у написанні
реферату на валеологічну тематику та оформленні паспорту здоров’я (схема1).
Лекційні, семінарські заняття проводяться за темами:

- Поняття про здоров’я та його розвиток.
- Здоров’я і  освіта.  Суспільна  діяльність  у сфері культури здоров’я.
- Фактори негативного  впливу  на  здоров’я  та тривалість життя

людини.  Шляхи їх усунення.
- Хвороби та пошкодження,  як наслідки порушень культури здоров’я.
- Показники здоров’я. Паспорт здоров’я.
- Оздоровчі фактори, природні й соціальні.
- Українські народні традиції оздоровлення, відродження традицій

здорового способу життя.
- Рухова  активність, загартовування і зміцнення здоров’я людини.

- Системи оздоровлення людського організму (йога та інші). Очищення
людини (духовне, фізичне).

Схема 1
ЗМІСТ ОСHОВHИХ РОЗДІЛІВ ПАСПОРТУ ЗДОРОВ’Я

1. Загальні паспортні дані  (прізвище,  ім’я,  по-батькові; вік, стать).
2. Анамнез здоров’я та його порушень. Генетичне здоров’я, онтогене-

тичний розвиток здоров’я; хвороби, пошкодження; шкідливі звички; теpмін
часу без захворювань, пошкоджень;  дані  медоглядів, медична група.

3. Стан (досягнення) фізичного добробуту. (Дослідження та аналіз
показників досягнень фізичного добробуту).
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3.1. Показники досліджень різних систем та органів, їх стану, морфо-
функціональних резервів (самопочуття; соматоскопія, антропометрія; серцево-
судинна, дихальна, нервова, ендокринна, кpов’яна, травна, видільна та інші
системи), адаптаційних можливостей. Встановлення відсутності захворювань,
пошкоджень.

3.2. Показники фізичної працездатності  організму; фізичної
підготовленості, в тому числі розвитку рухових якостей у сенситивні вікові
періоди; загартованості (Державні тести  та  програмні тести; індекс
загартовування).

3.3. Засоби, методи, системи фізичного оздоровлення протягом
попередніх років, сезонів, тижнів.

4. Стан (досягнення) психічного, духовного добробуту. Дослідження та
аналіз показників досягнень психічного добробуту.

4.1. Показники досліджень стану психіки (на основі бесід, тестувань,
інструментальних,  лабораторних методів  досліджень).  Відсутність
захворювань, пошкоджень. Показники розвитку інтелекту, стану емоційної
сфери, свідомо-вольової регуляції, світогляду. Адаптаційні можливості та
працездатність.

4.3. Засоби, методи, системи психічного, духовного оздоровлення (ауто-
тpенінг, гіпноз, медитація, релігійна молитва, пощення, сповідь, бесіда тощо).

5. Стан (досягнення) соціального добробуту. Дослідження та аналіз
показників досягнень соціального добробуту.

5.1. Характеристика матеріальних, екологічних, санітарно-гігієнічних,
економічних умов відповідно до юридичної бази у сферах життєдіяльності
людини: побуті; навчанні; праці; відпочинку, громадській діяльності (Не нижче
державних стандартів).

5.2. Розпорядок дня, його оздоровчі складові (буденного, вихідного,
святкового).

5.3. Санітарно-гігієнічна характеристика харчування (калорійність, набір
продуктів; їх доброякісність; збалансованість, адекватність. Не нижче
державних стандартів).

5.4. Ціннісна орієнтація. Особиста активність, відносини у соціальному
середовищі; творча реалізація особистих якостей, вмінь, потреб у сферах
життєдіяльності (громадській, виробничій, навчальній, родинно-побутовій).

5.5. Характеристика екологічних,  матеріальних, санітарно-гігієнічних,
економічних умов відповідно до юридичної бази для фізичного оздоpовлення
(занять фізичними вправами, гартувальними, гігієнічними, фізіотерапев-
тичними  процедурами) у сферах життєдіяльності людини: побуті, навчанні,
праці, відпочинку, громадській діяльності (Не нижче норм державних
стандартів).
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5.6. Характеристика умов та відносин у суспільстві для психічного,
духовного розвитку здоров’я у сферах життєдіяльності людини (побуті,
навчанні, праці, відпочинку).

6. Висновки. Діагноз  здоров’я. Аналізуючи   дані  анамнезу; медоглядів;
показників функціональних резервів  систем, органів; адаптаційних
можливостей та працездатності, досягнень фізичного,  психічного і  соціального
добробуту, визначити розвинуті та пригнічені ланки здоpов’я.

7. Рекомендації щодо корекції психічного; фізичного;  соціального
здоров’я і попередження хворіб та пошкоджень.

8. Дата обстеження. Валеолог (прізвище,  ім’я по-батькові, місце праці,
посада, підпис).

Навчальний курс зі спеціалізації “валеологія” розроблений, виходячи
з кредиту 162 год., з яких лекційних занять - 54  год., семінарських і пpактично-
методичних - 48 год., самостійної роботи студентів - 60  год.

Визначення поняття здоров’я, як “стану повного фізичного, психічного
і соціального добробуту…”, а також аналіз літератури [1-6 та ін.], вказує на
необхідність розробки і впровадження у навчальний курс спеціалізації
“валеологія” навчальних тем з питань зміцнення, розвитку здоров’я (а не
лікувально-профілакитичних, тобто, медичних, гігієнічних); а також, на
розширення кола практичних занять.

У 2001-2002 навчальному році, поряд з темами, які розглядалися у
минулі роки:

- шляхи оздоровлення людини (сутність здоров’я; складові здоров’я,
здорового способу життя; основні природні системи оздоровлення);

- довкілля і здоров’я;
- харчування і здоров’я;
- рухова активність і здоров’я;
- запобігання шкідливим звичкам;
- сімейне життя і здоров’я;
- системи психо-емоційного оздоровлення;
- педагогічна валеологія як наука;
- валеологічна парадигма в педагогічній діяльності вчителя;
- валеологічні основи стратегії і тактики педагогічної майстерності

вчителя;
- валеологічна освіта у дошкільному осередку;
- валеологічна освіта у молодших та середніх класах школи;
- валеологія в старших класах середньої школи, метод систематизації

отриманих знань і умінь;
- школи здоров’я та індивідуального розвитку дітей.
Цьогорічний навчальний курс зі спеціалізації “валеологія” доповнено
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темами:
• природні фактори оздоровлення;
• харчові додатки, продукти бджільництва, їх оздоровча дія;
• фізіотерапевтичні способи оздоровлення;
• розслаблення, розтягування, збільшення зросту, оздоровлення очей;
• гаpтування в сауні, лазні. Масаж “шіацу”;
• системи оздоровлення людського організму. Йога, ДСДФН  Г. Цибізова,

стретчинг;
• правильне дихання. Системи Бутейка П.К., Стрельникової Г.М.,читання

рецептів;
• оздоровчі фармацевтичні засоби;
• психологічне, духовне оздоровлення;
• українські народні способи фізичного та психічного оздоровлення;
• про оздоровлення майбутнім батькам. Сучасні популяpні методики

оздоpовлення;
• види споpту оздоpовчого спpямування, їх вплив на організм. Самоконтроль

оздоровлення (Схема 2);
• оцінка стану і pівня здоpов’я. Паспоpти здоpов’я Волкової С.С., Дубогай

О.Д., Апанасенка Г.О. та ін.
З метою кращого засвоєння окремих тем, розроблені завдання для

самостійної роботи студентів:
- проаналізувати денний раціон за параметрами кількості спожитих

білків, жирів і вуглеводів; кількості спожитих продуктів, що належать
до груп  злакових, овочевих, фруктових, м’ясних, молочних; їх
калорійністю з висновками раціональної побудови харчування;

- підібрати вправи для тренування уваги, мислення, запам’ятовування,
емоційного оздоровлення;

- виконати вправи йоги;
- провести гаpтування в сауні (лазні), апробувати масаж “шіацу”;
- апробувати за вибором способи очищення дихальних шляхів (вправи

пранаями, промивання носоглотки), шлунково-кишкового тракту
(добове голодування, промивання шлунку, кишківника);

- ознайомитися з сучасними оздоровчими фармацевтичними
препаратами з літературних та інших джерел інформації, у
фармацевтичних закладах;

- підготувати до заняття на вибір українські народні жарти, бувальщини,
пісні, твори мистецтва, що мають оздоровчий психологічний вплив;
апробувати укpаїнські народні хpистиянські способи психологічного
оздоровлення (молитва, сповідь,  пощення, благодійництво);
підготувати на вибір українську народну страву, оздоровчий засіб;
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Д ат а П ока зни к и  зд ор о в ’я ,
о здо р ов ч і  н ав ан таж ен н я  і  в ід н ов лен ня

В ели чи н а
чи  як іс т ь
по к азн и к а

С ам о по ч ут тя :
П си хо ло гіч н ий  на ст р ій ,  б а дьо р іс ть ,  “м ’я зе ва  р а д іс ть ” , а пе ти т ,  с он ,
п ер е ох ол одж ен ня ,  пе р ег р іва н н я ,  п ітл и в іс ть ,  пр аце зд ат н іс ть ,  б іль ,
в том а ,  п ер ев то м а  тощ о ;
К іль к іс ть  д н ів  п іс ля  пе р ен ес ен и х  за х во рю вань ,  п ош ко дж ень
С ом а то ско п іч н і  п о ка зн и ки :
Ш кір а ,  с лизо в і,  о ч і ,  во ло сс я ,  ж и ро в і в ід к лад ен ня  тощ о
А н тр о пом е тр ич н і по к а зн ики  та  с та н  о по рн о -р ух ов о го  а па р ат у :
зр іс т ,  м ас а  т іла ,  о б ся г  і  ро зм ір и  гр уд н о ї  кл ітки , ч а сти н  т іла ;
п ос та ва ,  к ін ц ів ки ,  с то па ;  м ’я зе ва  м а с а ,  б іль  м ’я з ів ,  кос те й ,
ко нтр а к т ур а ,  р о зтя г нен ня  тощ о
П о ка зн и ки  ста н у  с ер ц ев о -с уд и н но ї  си ст ем и :
Ч СС  с п окою  леж ачи  зра н ку  п іс ля  сн у ,
Ч СС  с п окою  вв еч о р і ;
Ч СС  п ід  ч а с  н а ван таж ен ь
Ч СС  п ід  ч а с  в ідн о вл ень  п іс л я  на ван таж ень ,
Е К Г ,  інш і  ф ун кц іон а льн і пр о би  та  с п о со б и  в изн а чен н я  с та н у
кр ов о об ігу
П о ка зн и ки  ста н у  с ис тем и  д их ан ня
Ч Д  у  сп о ко ї  зра н ку ,  п іс ля  на ван таж ень ,  в ве чо р і
Ж Є Л ,  інш і  п о ка зн ик и
П о ка зн и ки  ста н у  н ер во в о ї с ис тем и :
Ш видк іс ть  р еа кц ії ,
К о о рд и нац ія  р у х ів ,
П о ка зн и ки  си ст ем :

-  тр ав ленн я ,
-  ви д іле нн я ,
-  кро в і  та  інш и х ,

-  т ем п е ра т ура  т іла  тощ о
П р аце зда т н іст ь :
-  ф ізич н а
-  п сих іч на
Ф ізич на  п ід го то в лен іс ть  за  т ес там и :

-  гн уч к ість ,
-  ш ви д к іс т ь ,
-  сп р ит н іс ть ,  коо р ди н ац ія  р ух ів
-  стр и б уч ість ,
-  си ла ,
-  ви тр и ва л іс ть ,
-  во ло д ін н я  р ухо в им и  н а ви ч к ам и ;
-  заг ар то ван іс ть

П си хо ло гіч на  п ідг от ов лен ість  за  п о к азн и к ам и  те ст ів :  ем о ц ії ,
ін т е лек т ,  св ід о м ість ,  в ол я
У м о ви ,  м ісц е  д л я  за н ять :
-  ф ізич н им и  вп р ав ам и ,
-  п сих о ло гіч н им и  в пр ав ам и ;
-  г ар т ува ль н им и  пр о цед ур ам и ;

-  г іг ієн іч н им и  пр оц ед ур ам и ;
З ап лан о ван і  і в и ко нан і п сих о ло гічн і , д у хо в н і  вп р ав и : - м о ли тв а ,

-  зам ов лян ня ,
-  сам о на в ію в анн я ,  м едитац ія ,
-  ід е ом от ор н е  тр ен у ван ня ,

-  г іпн о з  т ощ о
З ап лан о ван і  і в и ко нан і ф ізич н і в п ра ви  ( ін те н сив н іс ть ,  о б ’єм ) :

-  гн уч к ість ,
-  ш ви д к іс т ь ,
-  сп р ит н іс ть ,  коо р ди н ац ія  р ух ів ,

Схема 2
Щоденник самоконтролю
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- скласти план-конспект та провести самостійно на вибір оздоровче
заняття з легкої атлетики; плавання; ігоp; лижного спорту; атлетичної
гімнастики; шейпінгу; туpизму;

- оцінити стан своєї пам’яті, інтелекту, застосувавши відомі тести;
- визначити рівень здоров’я учня за паспортом Г. Апанасенка.

Розробити оздоровчі рекомендації.
Пропозиції, перспективи: З метою покращення змісту навчального

матеріалу зі спеціалізації валеологія доцільно розробляти і впроваджувати у
навчальний курс спеціалізації валеологія модулі:

а) валеометрія;
б) відродження українських народних способів оздоровлення людини;
в) розвиток психічного, духовного здоров’я у родинно-побутовій,

виробничій, навчальній, відпочинковій, громадській сферах життєдіяльності
людини;

г) розвиток соціального здоров’я у сферах життєдіяльності людини;
д) застосування фізіотерапевтичних і фармакологічних засобів

оздоровлення;
е) способи, системи психофізичного оздоровлення людини;
ж) практика з валеології у навчальних та оздоровчих закладах.
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
І.ГЕРДЕРОМ ТА І.ФІХТЕ

Малько А.О.
Харківська державна академія культури

Анотація. Досліджуються формування теорії соціального виховання
німецькими просвітниками, становлення ідеї загальнолюдського (глобального
) виховання, взаємовплив культури і виховання, фізичного розвитку нації та її
незалежності.

Ключові слова: соціальне виховання, виховання людства, національне
виховання.

Аннотация Малько А.А. Развитие теории социального воспитания
И.Гердером и И. Фихте. Исследуются формирование теории социального
воспитания немецкими просветителями, становление идеи общечеловеческого
(глобального) воспитания, взаимовлияние культуры и воспитания, физического
развития нации и ее независимости.

Ключевые слова: социальное воспитание, воспитание человечества,
национальное воспитание.

Annotation. Malko A.A. The development of the theory of social education
by Herder and Fichte. The author the development of the theory of social education
by the German teachers, the formation of the idea of the global education, the
mutual influence of culture and education, physical development of a nation and its
independence.

Keywords: social education, education of mankind, national education.

Німецьке Просвітництво відіграло визначальну роль у формуванні
філософських основ соціального виховання індустріального суспільства.
Слідом за І.Кантом, визначившим соціоцентричні цінності виховання окремої
людини і людства на науково-філософській основі, свій внесок зробили його
молодші співгромадяни І.Г.Гердер (1744-1803) та І.Г.Фіхте (1762-1814)

Вони акцентували увагу на тому, що у вихованні людства, як і окремої
людини, культура одного народу не завжди позитивно впливає на розвиток
культури іншого і тому потрібна гармонізація цінностей людства через
виховання (І.Г.Гердер), та на ролі і значенні суспільства, його культури  у
вихованні людини і зворотному впливі виховання на розвиток культури нації
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(І.Г.Фіхте).
В “Ідеях до філософії людства” (1784-1791) І.Г.Гердер продовжує

традицію сперечання з Ж.-Ж.Руссо про фактори розвитку людини, наполягаючи
на соціальних у вихованні духовності індивіду: “Подібно до того як людина не
народжується фізично із самої себе, також  мало вона є самородком у
користуванні своїми духовними силами”(2;243). Він доводить, що людина –
похідне культури людства (“Якщо би людина все видобувала з самої себе і
розвивала все це без зв’язку з зовніми речами, то, правда, була б можлива історія
людини, а не людей, не всього роду людського”(2;243)) і саме від виховання
протягом всього життя залежить її людяність: “Але наш специфічний характер
є саме в тому, що, народжені майже без інстинктів, ми лише шляхом вправ
протягом всього життя виховуємося до рівня людяності, і на цьому базується
наша здібність як до вдосконалення, так і до зіпсуття, і до розкладання”(2;244).
Потреба в фізичному розвитку тіла не є вродженою, отже теж потребує
відповідного виховання.

І.Г.Гердер ставився до виховання людства більш реально, практично,
ніж І.Кант. Перший розумів, що в умовах нерівномірності культурного розвитку
людства та інтеграції економічного життя народів, освоєння європейцями
території майже всієї Землі, не уникнути виховного впливу народів один на
одного, тому пропонував розглядати  історію людства “єдиним цілим, тобто
ланцюгом спілкування і виховної традиції від першого до останнього
кільця”(2;244). І.Г.Гердер зауважував, що виховання людського роду стає в
подвійному смислі “генетичним і органічним”: “генетичним через передачу,
органічним через прийняття та застосування, того що передали”(2;244),  це
стосується як людства, так і окремої людини, як фізичного, так і духовного
виховання. Для особи, за І.Г.Гердером, життя і спокій “в тому, що ти приймаєш
і даєш, тобто в обох випадках – у своєму діяльнісному становленні” (2;245).
Тому найважливим виховним впливом на розвиток людини і загалом народу
він вважав культуру: “якщо людина залишається серед людей, то вона не може
уникнути культури, що розвиває або нівечить: традиція оволодіває нею, формує
її мозок і розвиває члени тіла. Яка ця традиція і наскільки ці останні піддаються
впливу, - такою стає людина”(2;245). Отже, на думку І.Г.Гердера, творення
людини є ніщо інше, як “традиція виховання, яка веде до якій-небудь визначеній
форми людського благополуччя й образу життя”. Звідси він вважає, що
вихованню – цьому другому народженню людини, що проходить через все її
життя – можливо дати назву, “пов’язану, або з обробкою землі –“культура”,
або образом світу – “просвіта”(2;244-245). Таким чином, німецький просвітник,
слідом за Я.А.Коменським та І.Кантом підкреслює виховну функцію культури,
а виховання розглядає як процес трансляції культури між народами,
поколіннями та людьми в часі і просторі через ідеали людського благополуччя,
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образ життя, традиції.
Але на відміну від попередніх, І.Г.Гердер не одноразово зауважує, що

виховний вплив культури може бути не лише позитивним, але і негативним.
Він справедливо критикує європейську культуру, обурюючись жорстокістю
іспанців, жадібністю англійців, холодним нахабством голландців в Ост- та Вест-
Індії, в Африці та на мирних островах Південної півкулі: “наша частина світу
повинна би мати назву не наймудрішої на землі, а найзухвалої, найнастирливої,
найгендлярської; не культуру несла вона цим народам, а знищення зачатків їх
власної культури, де й як це було можливо!”(3;293). В “Листах до заохочення
гуманності”(1793-1797) він закликає до справедливого оцінювання внеску
культури того чи іншого народу у виховання людства. Наприклад, І.Г.Гердер,
як і більшість його сучасників, захоплювався культурою Античності; він
усвідомлював значення давніх греків як народу, що створив мистецтво, “яке
знало, шанувало і любило людство в людині”(2;290), виявило “механіку і
статику душевних сил людини в будові її тіла”(3,291), створило “ідеал виховання
людини в його найчистіших формах”(3;290) і все це завдяки “культурі
людяності”, але він підкреслює, що ті ж  самі греки з їх славетними колоніями
несли іншим народам далеко не культуру: “Хто в силах описати лихо, яке
принесли прямо чи опосередковано – всій земній кулі завоювання греків та
римлян?”(3;292). І.Г.Гердер виступає за те, щоб поважати будь-яку культуру,
оскільки, кожна так чи інше важлива для виховання людства, а різниця “між
культурними і  некультурними народами – не в специфіці, а лише в
ступені”(2;244). Отже, за І.Гердером, процес виховання людства (як і окремої
людини) теж потребує керування та вдосконалення і на цьому рівні об’єктами
соціального (глобального за суттю) виховання виступають вже окремі народи,
регіони світу, людство в цілому.

Однак, якщо Г.Е.Лессінг констатує виховання людського роду через
поступову зміну його цінностей, І.Кант розробляє теорію його вдосконалення
через розвиток моральної волі індивіду, яка спирається на соціальний закон,
то І.Г.Гердер пропонує розвиток людства через цілеспрямований розвиток
ціннісних орієнтацій людства, тобто виховання останнього через керування
вдосконаленням його духовності. “Рід людський, в тому вигляді, в якому він
існує зараз і яким він, мабуть, ще надовго залишиться, в своїй більшості взагалі
не має гідності. Його можливо скоріше жаліти, ніж поважати. В ньому слід,
однак, виховувати характер, і тим самим цінність і гідність. …Гуманність
складає основу характеру роду людського”(3;285-286). Ці слова німецького
філософа свідчать про необхідність збільшення активності у вдосконаленні
виховання людства, головною цінність якого має стати гуманність, через яку
люди зможуть усвідомити свою єдність. Гуманність І.Г.Гердер називає
скарбницею, нагородою і мистецтвом нашого роду, вважає виховання
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гуманності людства проявом божественного: “Виховання гуманності є справа,
якою слід займатися безперервно; в іншому випадку ми всі, як вищі, так і нищи
верстви, повернемося до тваринного стану, до скотських грубощів”(3;286).

Гуманність, на думку І.Г. Гердера, має запанувати на землі через
навіювання людям мирних переконань: через відразу до війни, через меншу
повагу до завойовничої військової слави, через внутрішнє усвідомлення
патріотизму (“Кожна нація має навчитися відчувати, що вона стає великою,
прекрасною, шляхетною, багатою, організованою, діяльною та щасливою не в
очах інших, не у вустах нащадків, а лише у середині самої себе, сама по собі, і
що тільки в цьому випадку з’являється повага сусідів та нащадків …”(3;296)),
через відчуття спільності (справедливості стосовно інших, об’єднання націй
проти загарбників), через торгівлю, яка об’єднує людей, через загально корисну
діяльність.

І.Г.Гердер передбачає глобальну єдність людства хоча б  вже з
розпочатої інтелектуальної інтеграції: “Чи була коли-небудь уся земля так
цілковито пов’язана докупи … як зараз? …Якщо раніше мудрість була завжди
лише вузько національною …, то як широко розходяться зараз її проміні!
…Майже весь світ вже сяє вольтерівською ясністю”(1;280). І саме це
передбачення примушує його  наполягати на вихованні гуманності людства,
щоб воно об’єднувалося на позитивному, на творенні, а не на руйнуванні.
Виховання ж це необхідне з огляду на те, що гуманність, хоча і є основою роду
людського, але закладена лише як “здібність і повинна, власне, бути вихованою.
Вона не народжується з нами на світ у готовому вигляді, але має, коли ми вже
з’явилися на світ, стати метою наших прагнень, сумою наших зусиль, нашою
гідністю”(3;286).

На нашу думку, в І.Г.Гердера людина і людство як об’єкти соціального
виховання більш рівноцінні і спрямовані один на одного, ніж у І.Канта (розвиток
індивіду задля вдосконалення людства). Так, з одного боку, І.Г.Гердер вважає,
що метою людства має бути створення найкращих умов, зокрема  фізичного та
духовного розвитку, для кожної людини (“Те, що являє собою кожна людина і
чим вона може стати, - це і повинно бути метою роду людського”(2;245)), а, з
іншого, кожна людина має прагнути до гуманізації характеру людства (“Що
стосується характеру роду людського, то будь-який можливий його розвиток і
вдосконалення – це та мета, яку ставить перед собою гуманна людина… . Тому
що рід людський має сам зробити з себе все, чим він може і повинен стати, то
ні один з тих, хто до нього належить, не сміє при цьому залишатися бездіяльним.
Він має принести в жертву генію роду людського свою частину розуму, свою
долю діяльності”(3;287)).

На противагу І.Канту, І.Г.Гердер активізує увагу на національному
вихованні, саме через нього він вбачає можливість виховання людства: “Всяке
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людське вдосконалення визначається національними особливостями, пов’язане
зі своєю епохою і, при ближчому розгляді, індивідуально”(1;275). На
національному рівні провідним фактором соціального виховання, відповідно
до І.Г.Гердера, теж є цінності (“з юнацтва виховувалися у римському дусі, вони
діяли відповідно до цього духу”(3;275)). Національне виховання має таке
значення тому, що “природним станом людини є суспільство: в ньому вона
народжується і виховується”(2;246), а найпоширенішою суспільністю є
національна. Німецький філософ цілком справедливо підкреслює, що в
національній формі суспільного виховання існує проблема не протистояння
суспільства і людини (людина не виховується поза суспільством), а  людини –
влади: “навіть найкращий спосіб правління стає тягарем для людей через
декілька поколінь”(2;251). Найголовним засобом національного виховання і
найбільшою його загрозою є традиція. Без неї неможлива була б трансляція
духовної культури, але вона стає духовною отрутою для держави і людини,
коли починає гальмувати вдосконалення і прогрес людського розуму в практиці
державного устрою та у вихованні (2;252). З цим неможна не погодитись,
дійсно, давні греки подолали традицію і пішли вперед, а за ними весь Захід.
Азія залишилася рабою традиції і закружляла “по колу”, вдосконалюючи
минуле, а з нею і весь Схід.

І.Г.Гердер не розвінчує розум, він пов’язує його з людяністю, вважає,
що біда людства не в розумі,  а в складності оволодіння ним. Чим скоріше
розум розпізнає свої помилки, тим активніше прийметься за їх виправлення,
тим далі він просунеться, тим більше розвинеться в ньому людяність, а без
останньої він буде знемагати під тягарем власних провин. (2;271)

Національне виховання за методом має бути, на думку І.Г.Гердера,
обов’язково суспільним: “Ми можемо стати тим, чим ми повинні стати, не
інакше як завдяки самим собі та іншим, випробуючи їх вплив і впливаючи на
них, то наша гуманність неминуче зливається з гуманністю інших людей, а все
наше життя становиться її школою, полем її діяльності”(3;287), “Всі людські
заклади, всі науки і мистецтва, якщо вони відповідають своєму призначенню,
не можуть  переслідувати іншої мети, крім тієї, щоб нас гуманізувати, тобто
творити з нелюдських чудовиськ і напівлюдей людей у власному смислі і надати
роду людському, спочатку в невеликій його частині, ту форму, яку схвалює
розум, яку вимагає обов’язок, до якої прагнуть наші потреби” (3;288).

І.Г.Фіхте, переконаний прихильник філософії І.Канта, слідом за
І.Г.Гердером продовжує формування основ національного соціального
виховання. Він переконаний, що саме любов індивіда до нації єднає його не
лише з національним цілим, але через останнє  і в цілому з людським родом,
що через  самобутній розвиток культури нації ,  вдосконалюється
загальнолюдська культура. Отже, розвиток національного виховання є, в той
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же час, кроком до розквіту виховання людства, аналогічно з тим, як
вдосконалення виховання індивідів є новим рівнем вихованості нації.

І.Г.Фіхте висуває питання про єдине для всій нації понадстанове
соціальне виховання, а саме виховання соціальності (“соціального інстинкту,
на якому грунтується держава”). Користь такого загально-національне
виховання пояснюється німецьким філософом, з одного боку, формуванням
цінних для держави ідеальних громадян і тому воно має охоплювати виключно
всіх осіб країни, з іншого боку, кращими умовами життя людини у суспільстві,
що об’єднане єдиними цінностях (“ми ж новим вихованням бажаємо об’єднати
німців у єдине ціле, яке в усіх його членах жвавішало і керувалося одним і тим
же інтересом”(5;453)). Отже, І.Г.Фіхте у “Промовах до німецької нації” (1806)
підкреслює, що говорить  “не про особливе народне виховання, а про виховання
загально-національне”, тобто про соціальне, об’єктом виховання якого є весь
народ, а предметом - соціальні складові його духовності.

В німецьких умовах відсутності суспільно-громадської єдності,
І.Г.Фіхте пропонує впроваджувати таке виховання владою і коштом держави
через всі її важелі, зокрема і через суспільну політику, і через особливі виховні
заклади.

Фіхтівське нове, соціальне за змістом, виховання індивіда дещо
відрізняється від кантівського, хоча і базується на ньому. Так, воно має
“створити в особі тверду, стійку волю до добра, що не знає вагань та сумнівів”.
Однак, воля у І.Г.Фіхте не самоціль, вона лише засіб, що реалізує добро, але
потрібно ще й сформувати мотив  - любов до добра: “Людина може бажати
лише те, що любить. …Ми лише тоді створимо у вихованця постійну, стійку в
добрі волю; коли виховаємо в ньому любов до добра, внутрішню насолоду
добром”(5;443). Та найцінніше, що пропонує автор “Промов до німецької нації”
через соціальне виховання – це розвиток в людині здібності до творення ідеалів.
Він критикує “старе” індивідуалістичне виховання, його неефективність, саме
через те, що воно давало образи громадянського, морального і релігійного
порядку, але вони не викликали в людині діяльнісного співчуття, оскільки були
для неї чимось зовнішнім, стороннім. “Навпаки, образи власної творчості
збуджують глибоке співчуття (насолоду) не лише самі по собі, але й як вираз
власної духовної діяльності: в них ми відчуваємо свою творчу силу”(5;445).

Ми не погоджуємося з істориком педагогіки П.Соколовим, що нове
виховання І.Г.Фіхте (ідеально-творча самодіяльність ума, любов і діяльна
насолода добром, непохитна воля до добра), як цілісний розвиток розуму,
почуттів і волі людини близьке до розуміння сутності виховання І.Канта та
І.Г.Песталоцці. На наш погляд, він просунувся значно далі. Якщо І.Кант
пропонує соціальний розвиток, виходячи з соціального закону, то І.Г.Фіхте
передбачає розвиток здібностей для самостійного творення цінностей
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індивідом, тобто самостійну духовну творчу діяльність, підвалинами якої є
розвинуті воля, почуття, розум. Отже, він пішов на крок далі виховних систем
Аристотеля, І.Канта і всіх своїх сучасників. І це не випадкове для І.Г.Фіхте –
можливо першого культуролога Просвітництва (на жаль не зрозумілого за тих
часів). Здібність до ідеально-творчої діяльності – основа культуротворення
людини, а через нове (соціальне) виховання він намагався відновити культуру
німецького народу, підсилити її соціоцентричні цінності.

Безумовно, духовність людини має спиратися на соціальні закони, але
таке усвідомлення І.Г.Фіхте права людини на вибір (творення) власних
цінностей є, на нашу думку, відкриттям не лише педагогічним, але і
філософським, що має загальнолюдське значення, на рівні Аристотеля, Канта.
“Нове виховання, не потребуючі у зовнішніх збуджувальних засобах: обіцянках,
нагородах і покараннях, буде мати одне спонукання духу – любов до духовної
діяльності заради неї самої, любов до вищого пізнання її законів заради самого
пізнання”(5;448). І.Г.Фіхте своїм новим вихованням демонструє, що духовність
грунтується на розвинених волі, почуттях, розумі, але коли вона сформована,
саме вона є їх керманичем, тобто цінності спрямовують волю, почуття, розум
на їх (цінностей) реалізацію в дійсності.

Щодо реалізації своєї виховної системи стосовно нової генерації, то
узагальнюючи сучасний йому досвід, і захоплюючись при цьому педагогічним
досвідом І.Г.Песталоцці (присвятив його системі майже главу в “Промовах до
німецької нації”), І.Г.Фіхте запропонував схожі “особливі виховні заклади”.
Однак, на відміну від притулків Песталоцці для бідних селянських дітей,
організованих за сімейним типом, його виховні заклади були поза станові та
мали виглядати як “маленька виховна держава” зі всіма елементами справжньої
держави. Особлива увага в цих закладах приділялася економічно-господарській
складової, як превенції  споживацьких нахилів та розвитку самостійності дітей.
Через дитяче суспільне життя І.Г.Фіхте пропонував виховати суспільну людину.
“Нове виховання ставить вихованців у справжні, реальні умови ідеального
порядку і життям цього порядку виховує в них діяльнісні ідеальні настрої і
волю”(5;453). І.Фіхте в запропонованих закладах спеціально не виділяє напрям
фізичного виховання,  він “розчиняє” його в трудовому, передбачаючи при
цьому, що нове виховання готує кожного “до будь-якого можливого
використання фізичної сили, навчає витерплювати будь-які напруження та
втому”. Саме з цим він пов’язує впевненість держави, що її ніхто не подолає.
(5;454)

Таким чином, І.Г.Гердер та І.Г.Фіхте, слідом за К.А.Гельвецієм,
розвинули теорію національного соціального виховання,  і, тим самим, заклали
підвалини для оформлення в Німеччині самостійного педагогічного напряму
– соціальної педагогіки. Ці представники німецької класичної філософії у своїх
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наукових системах вийшли на усвідомлення нового рівня соціального
виховання, а саме – глобального, провідним елементом якого визначили
національне. “Відкриття” німецькими глобального виховання, спрямованого
на розвиток гуманності людства, давало потенційну можливість у  соціальній
нестабільності європейського періоду формування та розвитку національних
держав вирішувати проблеми регіону мирним шляхом, вдосконалюючи
культуру країни, окремих її громадян та верств населення. Одним з чинників
стабілізації міжнаціональних відносин розглядався високий рівень фізичної
культури нації. Німецькі просвітники фактично поклали відповідальність за
глобальне виховання на найрозвинуті за тих часів країни Європи за аналогією
з відповідальністю  інтелігенції країни  за духовний розвиток, соціальну
вихованість її громадян. Філософи значно просунули вперед і теорію
соціального виховання індивіду, а саме вперше обгрунтувавши ідею про
можливість і необхідність розвитку в ньому ціннісно-творчої діяльності,
визначивши право особи на вибір ціннісних орієнтацій, хоча поки і в рамках
соціоцентричних цінностей, визначили взаємозалежність рівня фізичної
культури особи та незалежності нації. Отже, філософія соціального виховання
епохи Просвітництва, зокрема І.Гердера та І.Фіхте, є основою для розуміння
сучасного соціального виховання та підвалинами для створення моделі
соціальної педагогіки інформаційного суспільства.
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СПЕЦИФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ПСИХІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
БОЙОВИХ ЄДИНОБОРСТВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ

ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
Бріскін Ю.А, Садовник О.О.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Робота присвячена виявленню філософських та релігійних



22

аспектів єдиноборств, характерних особливостей східних та європейських
єдиноборств, обґрунтуванню можливості застосування засобів та методів
психічної підготовки східних бойових єдиноборств у сучасних спортивних
єдиноборствах.

Ключові слова: психічна підготовка, східні та європейські
єдиноборства, концентрація, релаксація, аутогенне тренування, медитація.

Аннотация. Брискин Ю.А, Садовник Е.А. Специфические элементы
психической подготовки боевых единоборств в современной системе
подготовки спортсменов. Работа посвящена выявлению философских и
религиозных аспектов единоборств, характерных особенностей восточных
и европейских единоборств, обоснованию возможностей применения средств
и методов психической подготовки восточных боевых единоборств в
современных спортивных единоборствах.

Ключевые слова: психическая подготовка, восточные и европейские
единоборства, концентрация, релаксация, аутогенная тренировка, медитация.

Annotation. Briskin Y.A., Sadovnik Y.A. Specific elements of mental
preparation battle of single combats in modern system of preparation of the
sportsmen. The activity is dedicated to detection of philosophical and religious
aspects of single combats, idiosyncrasies of eastern and european single combats,
substantiation of feasibilities of means and methods of mental opening-up of eastern
battle (dashing) single combats in modern combat sports.

Keywords: mental preparation, eastern and european single combats,
concentration, relaxation, autogenic training, meditation.

У сучасному спорті в умовах жорсткої конкуренції переможець
визначається, як правило, з мінімальною перевагою. При майже однаковій
фізичній, технічній, тактичній підготовленості в умовах змагань перемагає
психічно більш врівноважений та стійкий до збиваючих факторів спортсмен.
У спорті вищих досягнень психічна підготовленість відіграє значну  роль в
досягненні, а тим більше, в утриманні передових позицій (Келлер В.С.,
Платонов В.М., 1992; Платонов В.М., 1997). Але при усвідомленні провідної
ролі цього виду підготовленості, психічній підготовці приділяють надто мало
уваги (Дзен Н.В., Пахомов Ю.В., 1985). Тому надзвичайно важливими є пошук
нових нетрадиційних форм впливу на психічну підготовленість спортсмена,
виділення та впровадження нових засобів та методів, використання яких
дозволить позитивно впливати як на виконання спортсменом тренувальних
навантажень, так і безпосередньо на змагальну діяльність.

Світогляд східних шкіл бойових єдиноборств, в основі яких лежить
світогляд дзен, не подібний до нашого раціонально-матеріалістичного
світогляду. Але східний підхід до дійсності довів свою виняткову практичність,
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і досягнуті на його основі успіхи у сфері виховання та навчання зацікавили
психологів та соціологів, які займаються питаннями психотренінгу та
психорегуляції (Suzuki D.T., 1980).

Духовне виховання та розвиток психічних якостей лежить в основі
східних шкіл єдиноборств. Розкутість свідомості, спонтанність в роботі
характеризує східних майстрів.   Система виховання східних єдиноборств
базується на досконалому оволодінні трьома основами: осмисленими рухами
та позиціями, правильним диханням та особливим станом розуму. При тому в
заняттях 85% часу приділялось психофізичній підготовці і лише 15% фізичному
тренуванню та вивченню техніки.

 Таким чином, метою нашої роботи є теоретичне обґрунтування
використання специфічних елементів психічної  підготовки бойових
єдиноборств у сучасній системі підготовки спортсменів (на прикладі
фехтування).

Завдання: 1. Визначити соціальні філософські та релігійні основи
східних бойових єдиноборств. 2.Визначити соціальні філософські та релігійні
основи європейських єдиноборств. 3.Визначити особливості психічної
підготовки в східних та європейських бойових та спортивних єдиноборствах.
4.Теоретично обґрунтувати можливості застосування засобів та методів
психічної підготовки східних бойових єдиноборств у сучасних спортивних
єдиноборствах (на прикладі фехтування).

Ми передбачаємо, що узагальнення історично-соціального та
філософсько-релігійного досвіду східних та європейських бойових єдиноборств
дозволить виділити змістовно значущі групи засобів та методів психічної
підготовки, потенційно доцільних для впровадження в сучасну систему
підготовки у спортивних єдиноборствах.

Організація дослідження: Нами опитані 17 тренерів з фехтування
Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Київської та Дніпропетровської
областей та 15 тренерів зі східних єдиноборств Львівської та Тернопільської
областей.

Питома вага необхідних у фехтуванні на думку тренерів психічних
якостей  складає: 18% - врівноваженість, 11% - емоційна стійкість, по 9% -
впевненість, сміливість та прагнення перемогти, по 7% - сила волі та вміння
концентрувати увагу,  по 4% - лабільність нервових процесів та
цілеспрямованість. Інші якості (стриманість, рішучість, працелюбність, наглість
та ін.) складають 22%. Відсоткове співвідношення необхідних психічних
якостей для східних єдиноборств становить: 14%-  сила духу, по 13% -
сформована мотивація до досягнення високих спортивних результатів та вміння
контролювати емоції,, по 12% - сміливість та стриманість, 10% - сила волі та
ін.



24

Щодо заходів психічного впливу, 30% тренерів  з фехтування
висловились за перевагу інтегрованої підготовки, до складу якої входить
психічна, за необхідність окремих заходів психічного впливу віддали свої голоси
24% тренерів і 46% тренерів вважають, що при інтегрованій підготовці, до
складу якої входить й психічна, доцільно застосовувати ще й окремі заходи
психічного впливу.  Серед представників східних єдиноборств 20% висловились
за інтегровану в тренуванні підготовку, 13% - за окремі заходи та 67% надали
перевагу інтегрованим в процесі підготовки заходам.

Питома вага найефективніших засобів психічного впливу у фехтуванні
за даними опитування складає: 30% - бесіди, 15% - навчання аутотренінгу, 14%
- формування мотивації, по 9% - авторитет тренера та спеціальні тренувальні
завдання,  6% складають наочні приклади та їх обговорення, по 3% - аналіз
психологічної літератури, навіювання та роз’яснення безпосередньо після
певних бойових ситуацій, інші засоби складають 7%. Найефективнішими
засобами впливу у східних єдиноборствах є: особистий приклад тренера,
медитація, концентрація – по 11%, техніка дихання -10%,  формування мотивації
– 8%, аутогенне тренування – 13%, розвиток сили погляду та сили крику – 6%
та 4% відповідно, 7% -  ідеомоторне тренування, по 6% - бесіди та розповіді
притч, 4% - наочні приклади та їх обговорення, 3% - демонстрація прийому на
учневі, якого вчать.

Відсоткове співвідношення засобів психічного впливу, які застосовують
тренери з фехтування, складає: бесіди – 38%, формування мотивації – 18%,
індивідуальні завдання – 16%, авторитет тренера – 12% та по 4% - регуляція
передстартових станів, виховання працелюбності та дисциплінованості,
доброзичливо-вимогливе відношення до учнів та навчання концентрації та
релаксації. Представники східних єдиноборств з метою психічного впливу
застосовують медитацію, вплив власним прикладом – по 14%, по 11% -
формування мотивації та навчання концентрації,  демонстрації прийомів
безпосередньо на учнях, яких вчать – 9%, по 7% - навчання силі погляду бесіди
та розповіді притч та по 5% - навчання техніці дихання, наочні засоби та їх
обговорення, навчання релаксації та ідеомоторне тренування.

Результати опитування показали, що тільки 6% тренерів з фехтування
використовують нетрадиційні засоби психічного впливу, такі як елементи йоги
– вправи на концентрацію та релаксацію, навіювання. Тренери зі східних
єдиноборств надають перевагу східним методикам психічного впливу, хоча й
не виключають традиційних для нас методи. 100% тренерів з фехтування
відповіли, що пошук нових засобів психічного впливу є необхідним. В свою
чергу 73% тренерів зі східних єдиноборств погоджуються, що слід шукати нові
засоби впливу, а 27% тренерів вважають, що існуючих на даний момент методик
достатньо, щоб психічно підготувати спортсменів.
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За даними аналізу літературних джерел та опитування тренерів можна
виділити декілька ефективних методик, які сприяють розвитку необхідних для
єдиноборств психічних якостей. Наявність цих якостей сприятиме прояву
максимальних фізичних зусиль в напружених умовах змагань.

Перша методика – аутогенне тренування, спрямоване на оволодіння
релаксацією та концентрацією. Незважаючи на те, що система аутогенного
тренування широко поширена і застосовується в європейських системах
підготовки спортсменів, засоби його – формули – запозичені зі східних систем
підготовки єдиноборств.

Переключаючи увагу з однієї м’язової групи на іншу, не слід
напружуватись ні фізично, ані психічно. Треба спробувати спостерігати за
собою як би зі сторони. Заняття повинні відбуватись в одному з  положень:
лежачи на спині або напівлежачи в кріслі з підголівником та підлокітниками.

Заспокійливі формули:
1. Я розслаблююсь  і заспокоююсь (двічі).
2. М’язи рук розслаблюються.
3. М’язи рук повністю розслабились.
4. М’язи ніг розслаблюються.
5. М’язи ніг повністю розслабились.
6. М’язи тулуба розслаблюються.
7. М’язи тулуба повністю розслабились.
8. М’язи обличчя розслаблюються.
9. М’язи обличчя повністю розслабились.
10.  М’язи шиї розслаблюються.
11.  М’язи шиї повністю розслабились.
12.  Усі мої м’язи повністю розслабились (двічі).

Мобілізуючі формули:
1. Виникає відчуття легкого ознобу.
2. Зі всіх м’язів зникає відчуття важкості та розслабленості.
3. Дихання глибоке.
4. Всі м’язи легкі, пружні, сильні.
5. Я сповнений енергії.
6. Я подібний до стиснутої пружини.
7. Я готовий до дії.
8. Думки виникають швидко.
9. Рішення приймаються миттєво.
10. Миттєво прогнозую ситуацію.
11. Думки та рішення з’являються самі собою.
12. Ситуацію оцінюю повністю та правильно.
13.  Інтуїтивно відгадую думки супротивника.
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14.  Я – хазяїн положення, я – хазяїн ситуації.
15.  Я розслаблений, але мої м’язи скорочуються миттєво, тому мої рухи
блискавичні.

16. Точність моїх ударів ювелірна.
17.  Мої м’язи автоматично розслаблюються і, коли треба, скорочуються.
18.  Мої атаки та захисти миттєві.

Тривалість заняття складає 6-8 хвилин. З часом при систематичних
заняттях кількість формул можна скоротити вдвічі, тому що набуті навички
дозволяють досягнути стану релаксації значно швидше. В процесі занять
необхідно дотримуватись двох вимог: входити у стан контрольованої дрімоти
та повністю концентрувати увагу на розслаблені м’язових груп.

Медитація.
Існують дві форми класичної медитації: медитація сидячи (дзадзен) і

медитація під час ходьби (кінхін). Дзадзен практикується по 2 хвилини на
початку та наприкінці тренування. Правильні поза, дихання та концентрація
допомагають спортсменам вивільнити свідомість і підготувати її до
інтенсивного тренування та компенсувати великі психічні та енергетичні
витрати наприкінці тренування. Кодьба по колу – кінхін – сприяє зняттю
напруженості. Руки слід схрестити на грудях, а пересування проводиться
ритуальним кроком, при якому ноги почергово повільно пересуваються на
півступні вперед. Кожен крок відповідає вдиху та видиху.

Навчання техніці дихання за в’єтнамською дихальною системою
Зионгшинь базується на черевному та грудному типах дихання, які є складовими
комбінованого дихання. Чотирифазне дихання є методом одночасного
тренування нервової, енергетичної та серцево-судинної систем. Сполучення
грудного та черевного типів дихання дозволяє керувати процесами збудження
та гальмування нервової системи.

Ідеовегетатика – метод психічного впливу, який полягає у створенні
ментальних образів, які могли б цілеспрямовано регулювати характер діяльності
внутрішніх органів та ендокринних залоз з метою мобілізувати себе на значне
психічне чи фізичне зусилля. Після розминання треба сісти, заплющити очі і
за допомогою аутотренінгу за 3-5 с досягти дрімотного стану. Потім уявити,
що тіло охопили хвилі бадьорого ознобу, як, наприклад, в момент перебування
під холодним душем. Слід наперед знайти такі образи, які були б здатні значно
підвищити тонус симпатичного відділу вегетативної нервової системи.

Притчі – спеціальні засоби активізації свідомості та формування
латентних настанов.

Висновки:
• психічна підготовка у фехтуванні та східних єдиноборствах суттєво

відрізняється
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• 100% опитаних тренерів з фехтування вважають необхідним пошук нових
засобів психічного впливу

• потенційно перспективним ми вважаємо застосування таких методик:
медитація, навчання техніці дихання, аутогенне тренування, ідеовегетатика
та розповіді притч.
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ПРО ТОЧНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ РУХІВ 6-8-
РІЧНИХ ДІВЧАТОК У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

Дячук А.М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. Метою дослідження було вивчення особливостей точності
відтворення часових параметрів рухів. Виявлено особливості відтворення
точності окремих параметрів руху та визначено оптимальні інтервали
запам’ятовування.

Ключові слова: дівчатка, час, відтворення, запам’ятовування,
оптимальні межі.

Аннотация. Дячук А.М. О точности воспроизведения временных
параметров движений 6-8-летних девочек в художественной гимнастике.
Целью исследования являлось изучение особенности точности воспроизведения
временных параметров движений. Выявлены особенности воспроизведения
точности отдельных параметров движения и определены оптимальные
интервалы запоминания.

Ключові слова: девочки, время, воспроизведение, запоминание,
оптимальные границы.

Annotation: Djachuk A.M. The accurance of the reproductions of times
means activities 6-8-ages girls in the artistics gymnastics. The aim of research is to
study the speciallity of accurance of the reproductions of times means activities.
Reveal the speciallity of the reproductions separate accurance of times means
activities and desicion a hing interval of the remembers.

Key words: girls, time, a reproduction, the remembers, hing interval.
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Спортивна  діяльність гімнастки має складну композиційну
насиченість. Фахівці з художньої гімнастики відмічають, що для того, аби
готували майстрів міжнародного класу, необхідна систематична наполеглива,
добре організована, пов’язана з великими витратами праці навчально-
тренувальна робота, спрямована на ефективне розширення та використання
наявних у гімнасток умінь точно відтворювати параметри рухів.

Важливим чинником, що визначає ріст спортивної майстерності юних
гімнасток, є вміння діяти за суворо заданим часовим інтервалом. Комбінації
вправ та елементів, а також інші дії мають бути виконані у жорстко встановлених
параметрах часу, диктованих специфікою художньої гімнастики, інакше
станеться спотворення кінематичної та динамічної структури руху й
ефективність тренування буде низькою.

Однією з умов ефективного управління тренувальним процесом є
отримання об’єктивної інформації про рухову діяльність гімнасток. Основою
управління руховими діями є рухова пам’ять – м’язово-рухові образи та м’язово-
рухові уявлення про параметри рухів.

У спортивній практиці є такі рухи, успішність виконання котрих
залежить від точності відтворення окремих параметрів цілого руху.
Запам’ятовування рухів лежить в основі набуття рухових навичок, що, у свою
чергу, пов’язане з організацією навчання цих рухів. Зокрема, це може слугувати
основою для вивчення здатностей дівчаток 6-8 років оцінювати часові
параметри, визначення тестів часових параметрів та визначення оптимальних
інтервалів між спробами виконання рухів під час занять.

У зв’язку з цим робоча гіпотеза цього дослідження полягала у
припущенні, що шляхом спрямованого педагогічного впливу можна прискорити
розвиток відчуття часу. Виходячи з цього перед нашим дослідженням було
поставлено завдання – вивчити здатність дівчаток оцінювати часові інтервали,
визначити тести часових параметрів та визначити особливості збереження
точності відтворення характеристик руху, а саме часу.

Для розв’язання цих завдань були проведені дослідження у котрих
моделями рухових дій слугували рухи, сутність котрих полягала у точному
відтворенні часових параметрів. Часова характеристика вимірювалась
секундоміром.

При визначенні  збереження точності  відтворення часової
характеристики іспитовані мали визначити інтервали (2,6 с), виконати точно
за завданим часом гімнастичні вправи (біг на місці за 6 с, п’ять стрибків угору,
три перекиди уперед; стійка на лопатках) з недооцінкою та переоцінкою, а
також при визначенні оптимального часу для запам’ятовування брали інтервали
1,3,5 хв.

Для проведення дослідження було організовано 2 групи по 20 гімнасток
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6-8 років у кожній. Дослідження оптимального часу запам’ятовування
проводилося за схемою: 3 попередні спроби до навчання, 20 спроб-навчання,
3 контрольних спроби одразу після навчання та повторення 3 контрольних спроб
після інтервалів 1, 3 та 5 хв.

Результати дослідження:
1. При дослідження уміння відмірювати (відтворювати) інтервали часу

(2с) середній результат становив 1,7 с, помилка – 0,3 с у 1-й групі та 1,86 с і
помилка 0,14 с – у 2-й групі; відмірювання (відтворювання) 6-секундного
інтервалу становило 4,35 с з відхиленням – 1,65 с у 1-й групі та 4,8 с  з
відхиленням – 1,2 с у 2-й.

2. Диференціювання часових інтервалів при виконанні гімнастичних
вправ за 6 с кваліфікувалася за трьома категоріями:

- виконання вправ за точно завданим часом;
- з недооцінкою;
- з переоцінкою.
Після диференціювання часових інтервалів відсоток точності

відтворення становив у бігу на місці (рис. 1): недооцінка – 50% у 1-й групі;
62,5% - у 2-й; переоцінка – 37,5% у 1-й групі та 25% - у 2-й. Точно за завданим
часом вправу виконали 12,5% і у 1-й і 2-й групах. При виконанні п’яти стрибків
угору (рис.2) завдання виконувалося у зручному темпі, потім на 1 с швидше та
1 с повільніше. Результати 1-ої групи – переоцінка часу у 62,5%, недооцінка –
25%; 2-га група – 25%. Точно оцінили інтервали на 1 с швидше 12,5%. На 1 с
повільніше – 100% у 1-й групі і 62,5% - у 2-й, точно виконали 12,5% іспитованих
у двох групах. Вправу три перекиди уперед і стійка на лопатках виконувалася
за попередньою схемою.

Рис. 1. Біг на місці 6 с (о – точно, і – переоцінка, ї - недооцінка)

При виконанні трьох перекидів уперед (рис.3) із завданням на 1 с
швидше у 1-й групі 50% недооцінили, 37,5% - переоцінили і точно виконали
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завдання 12,5%; у 2-й групі: 50% переоцінили, 25% недооцінили та 25% точно
оцінили. Цю саму вправу, але із завданням виконали на 1 с повільніше у 1-й
групі недооцінили 37,5%; у 2-й групі, відповідно – 50%, 37,5 та 12,5%.

Рис. 2. П’ять стрибків угору: 1 – на 1 с швидше; 2 – на 1 с повільніше (о –
точно, і – недооцінка, ї - переоцінка).

Рис. 3. Три перекиди уперед: 1 – на 1 с швидше, 2 – на 1 с повільніше (о –
точно, і – недооцінка, ї - переоцінка)

Стійка на лопатках (рис.4) із завданням виконали на 1 с швидше у 1-й
групі недооцінили 87,5% і точно виконали 12,5%, а у 2-й групі – 50 і 50%; на 1
с повільніше – у 1-й групі переоцінили 62,5%, недооцінили 12,5% і 25% точно
виконали завдання, а у 2-й групі 100% недооцінили час.

3. Запам’ятовування рухів є основою набуття рухових навичок, що, у
свою чергу, пов’язане з організацією навчання цих рухів. Це може слугувати
основою для визначення оптимальних інтервалів між спробами виконання рухів
на заняттях. Ми припустили, що оптимальними інтервалами між підходами
мають бути такі, за яких кожне наступне повторення відбувається на фоні
кращого збереження сліду попереднього повторення.
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Рис. 4. Стійка на лопатках: 1 – на 1 с швидше,  2 – на 1 с повільнівше (о –
точно, і – недооцінка, ї - переоцінка)

При дослідженні збереженні  точності  відтворення часової
характеристики завдання (2с) середня похибка перших трьох спроб до навчання
варіює у межах від 1,7 до 1,86 с у двох групах. Після навчання (10 спроб)
точність відтворення завдання значно збільшується. Про це свідчить зниження
середньої помилки: у 1-й групі помилка становить 1,5 с, у 2-й – до 1,7 с. Точність
відтворення завдання була такою: після 1-хвилинного відпочинку середня
помилка становила 1,3с, після 3-хвилинного – 1,2 с та після 5-хвилинного –
1,0 с,  що гірше рівня понаучування.

На основі отриманих даних, не обговорюючи причин виявленої
залежності, можна припустити, що найоптимальнішими інтервалами між
підходами під час навчання (t) будуть 1-хвилинний та 3-хвилинний.

Таким чином,  результати цього дослідження показують, що для
гімнасток 6-8 років сприйняття та відтворення часу – важке завдання. Відчуття
часу у них формується повільно і здійснюється через практичну діяльність та
спеціальне навчання. Запам’ятовування часової характеристики залежить від
умов виконання рухів, що справляє вплив на показник збереження точності
руху після коротких перерв.

Література:
1. Белокопытова Ж.А., Тимошенко А.А., Дячук А.М. Методики психодиагностики в

художественной гимнастике. – К.: Науковий світ, 2001. – 45 с.
2. Волков Л.В. Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант. –

Киев: Вежа, 1997. –128 с.
3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1991.-

192 с.
4. Художня гімнастики. Комплексна оцінка та контроль спортивної підготовленості

(для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл Олімпійського

0

20

40

60

80

100

%

ої  ії
1-ша
група

ої  їо
2-га
група

0

20

40

60

80

100

%

ії
1-ша
група

о   і  ї
2-га
група



32

резерву, шкіл вищої спортивної майстерності) Ж.А.Білокопитова, Т.В. Нестерова.
– К.: Науковий світ. 1998. – 129 с.

5. Художня гімнастики: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл
вищої спортивної майстерності / Ж.А .Білокопитова, Т.В. Нестерова.,
А.М.Дерюгіна, В.А. Безсонова. – К.: РНМК, 1999. – 114с.

 Надійшла до редакції 10.05.2002р.

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ВСЕСВІТНІХ ФЕСТИВАЛІВ МОЛОДІ
І СТУДЕНТІВ У РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО

СПОРТИВНОГО РУХУ
Степанюк С.І.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В статті розглянуто питання про роль і значення
Всесвітніх фестивалів молоді і студентів у розвитку студентського
спортивного руху. Наведена хронологія проведення цих заходів.

Ключові слова: фестиваль, студенти, спорт, мир, дружба.
Аннотация .  Степанюк С.И.  Роль и значение  Всемирных

фестивалей молодежи и студентов в развитии студенческого спортивного
движения. В статье рассмотрен вопрос о роли и значении Всемирных
фестивалей молодежи и студентов в развитии студенческого спортивного
движения. Приведена хронология этих мероприятий.

Ключевые слова: фестиваль, студенты, спорт, мир, дружба.
Annotation. Stepanyuk S.I. A role and value of the World festivals of

youth and students in development of student’s sports movement. The present article
a question on a role and value of the World festivals of youth and students in
development of student’s sports movement. The chronology of conducting of these
measures is induced.

Keywords:  festival, students, sports, world, friendship.

Спортивна діяльність на рівні міжнародного спілкування у всьому світі
є пристижною, відповідає духовно-психологічному стану нації та є засобом її
спілкування з іншими народами.

Всесвітні Універсіади за своєю моделлю нагадують Олімпійські Ігри
і проводяться, починаючи з 1959 року, традиційно двічі в Олімпійському циклі.
Разом з тим, участь у Всесвітній Універсіаді для студента будь-якої країни світу
завжди має притягальну силу.

В цій роботі ми поставили собі за мету визначити роль та значення
Всесвітніх фестивалів молоді та студентів у розвитку студентського спортивного
руху.
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Основними методами нашого дослідження були:
· аналіз літературних джерел та статистичної інформації;
· історико-порівняльний аналіз, елементи контент-аналізу та узагальнення.

У складний період зародження й утвердження студентського
спортивного руху на проведення студентських змагань істотно впливали
міжнародні організації студентської молоді.

У 1945 році на Всесвітній конференції молоді в Лондоні була створена
Всесвітня федерація демократичної молоді − ВФДМ . З того часу вона виступає
організатором всесвітніх фестивалів молоді та студентів. Сьогодні ця
організація об’єднує більш ніж 100 молодіжних організацій.

У серпні 1947 року в Празі зібралось більше десяти тисяч юнаків та
дівчат 71 країни світу на перший фестиваль молоді та студентів. Організаторами
фестивалю були: Всесвітня федерація демократичної молоді та Міжнародна
спілка студентів. З того часу фестивалі пройшли в Будапешті, двічі Берліні та
Москві, Гавані, Бухаресті, Варшаві, Відні, Гельсінки, Софії, Пхен’яні та у
Алжирі [8,11]. (табл 1.)

Таблиця 1.
Хронологія проведення Всесвітніх фестивалів молоді та студентів

Починаючи з 1947 по 1959 роки ці фестивалі відбувалися кожні два
роки.

Програма фестивалів передбачала конкурси, огляди співаків,
танцюристів, артистів цирку. На кожному фестивалі важливе місце посідали
обширні за програмою і насичені за змістом спортивні змагання молоді. В
спортивних змаганнях фестивалю брали участь, як правило, спортсмени-

№ Дата проведення Місце проведення
1 25 липня - 16 серпня 1947 р. Прага
2 14-28 серпня 1949 р. Будапешт
3 5-19 серпня 1951 р. Берлін
4 2-16 серпня 1953 р. Бухарест
5 31 липня - 14 серпня 1955 р. Варшава
6 28 липня – 11 серпня 1957 р. Москва
7 26 липня – 4 серпня 1959 р. Відень
8 27 липня –5 серпня 1962 р. Гельсінки
9 28 липня –6 серпня 1968 р. Софія

10 28 липня – 5 серпня 1973 р. Берлін
11 29 липня – 7 серпня 1978 р. Гавана
12 27 липня – 3 серпня 1985 р. Москва
13 1-8 липня 1989 р. Пхеньян
14 14-28 липня 1997 р. Гавана
15 8-16 серпня 2001 р. Алжир
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аматори.
Важливе місце в програмі фестивалів посідало складання норм на

спортивний значок фестивалю, на кожному фестивалі він був різним.
У 1949 та 1951 роках одночасно із спортивними змаганнями ІІ та ІІІ

Фестивалів були організовані Всесвітні студентські ігри, а в 1953, 1955 та 1957
роках проводились відповідно І, ІІ та ІІІ Міжнародні дружні спортивні ігри
молоді, в яких приймали участь національні спортивні організації багатьох
країн світу. Змагання відбувались під керівництвом спеціально створених для
цього оргкомітетів [11].

У серпні 1947 року в Празі в одноборстві із сильними і досвідченими
суперниками молоді гімнасти колишнього Радянського Союзу отримали на
Фестивалі впевнену перемогу і завоювали кришталевий кубок Всесвітньої
федерації демократичної молоді. За відмінну техніку і високі спортивні
результати їм було вручено медаль Тирша. За багаторічне існування цієї високої
спортивної нагороди, створеної на честь засновника гімнастичного товариства
“Сокіл”, вперше нею були визнані гідними іноземці.

14 серпня 1949 року в Будапешті відбулося відкриття ІІ Фестивалю та
Х Всесвітніх студентських ігор.

В змаганнях з 13 видів спорту почесне звання переможців виборювали
представники Франції, Чехословаччини, Польщі, Кореї, Румунії, Болгарії,
Англії, Бельгії, Китаю та інших країн.

Через два роки ІІІ Фестиваль відбувся в столиці  Німецької
Демократичної Республіки − Берліні. В Фестивалі прийняло участь 26 тисяч
чоловік із 104 країн світу. Ці цифри свідчать про широку популярність ідеї
миру серед молоді. Берлінський Фестиваль увійшов в історію як Фестиваль
миру і дружби.

Складовою частиною всесвітнього фестивалю молоді були ХІ
Всесвітні студентські літні спортивні ігри. Це були найбільші спотивні змагання,
які проводились у 1951 році у всьому світі. Про масштаби цих змагань свідчать
дані про кількість країн та спортсменів, які прийняли участь в іграх. В Х
Всесвітніх студентських іграх в 1949 році в Будапешті прийняло участь 900
спортсменів із 19 країн. В цьому ж році в Берлін прибуло більше двох тисяч
спортсменів із 44 країн. Ці цифри свідчать про популярність студентських ігор
під гаслом боротьби за мир [1].

Ще одним важливим показником студентських ігор є відношення
міжнародних федерацій до їх проведення. В цьому році всі федерації дали
згоду на проведення студентських ігор.

В день відкриття Фестивалю над трибунами прозвучали слова клятви:
“Клянусь приймати участь в ХІ Всесвітніх студентських літніх іграх як чесний
борець і поважати умови змагань. В дусі товаристкості та задля честі наших
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країн і університетів ми хочемо внести свій внесок у справу укріплення
взаєморозуміння між студентами всього світу”[1]. Що ще раз доводить
величезне значення Фестивалів для укріплення миру і дружби між народами.

Наступний ІV Всесвітній фестиваль молоді та студентів відбувався з
2 по 16 серпня 1953 року в Бухаресті. У фестивалі прийняло участь 30 тисяч
юнаків та дівчат із 111 країн. Одне із центральних місць Бухарестського свята
юності належало спорту. ІV Всесвітній фестиваль 1953 року знаменний тим,
що в дні його проведення зародились і увійшли в міжнародне спортивне життя
ще одні великі комплексні змагання − міжнардні дружні спортивні ігри молоді.
Сама ідея проведення таких ігор прекрасна. Вона перегукується з шляхетними
ідеями дружби і товаристкості, які закладені в олімпійських іграх [13].

Молодіжні ігри залучили небувалу для змагань на фестивалі кількість
учасників: золоті, срібні та бронзові медалі у вісімнадцяти видах спорту
виборювало 4366 спортсменів із 54 країн світу. Вперше у таких змаганнях
виступили представники США, Канади, Бразилії, Аргентини, Колумбії,
Еквадору, Куби, Ямайки, Нової Зеландії та інших країн.

Спортивні ігри молоді зібрали дуже сильний склад учасників. Серед
них було багато чемпіонів і рекордсменів світу, переможців та призерів ХV
Олімпійських ігор 1952 року в Гельсінки.

В дні фестивалю було встановлено 5 світових, 5 європейськиї та 83
національні рекорди.

Участь найсильніших спортсменів світу в І Міжнародних дружніх іграх
зробила їх центральною подією міжнароднього спортивного життя 1953 року.
Біля одного мільйону глядачів побувало на цих змаганнях [2,12].

В липні 1955 року столицею молоді стала Варшава. На V Всесвітній
фестиваль молоді і студентів зібралось 30 тисяч юнаків та дівчат із 114 країн
Європи, Америки, Африки, Азії та Австралії.

Тут у 1955 році під час Фестивалю відкрились ІІ Міжнародні дружні
спортивні ігри молоді. В них прийняло участь 4 тисячі спортсменів із 48 країн.
Ніколи ще молодіжні спортивні ігри на фестивалях не залучали такої кількості
учасників, серед яких було багато чемпіонів та рекордсменів світу та Європи,
переможців та призерів Олімпійських ігор.

В змаганнях з 23 видів  спорту було покращено більше 100
національних рекордів [3].

В ході спортивної боротьби учасники змагань встановили шість
світових та два європейські рекорди.

Враховуючи велику зацікавленість до спорту, Міжнародний
підготовчий комітет фестивалю включив до його програми багаточисленні
масові спортивні змагання. В них прийняло участь біля 2000 спортсменів, які
представляли спортивні студентські та робітничі організації, які не були
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членами міжнародних федерацій з видів спорту. Особливою популярністю серед
учасників фестивалю користувались змагання по здачі норм на спортивний
значок фестивалю. На пам’ять про св’ято юності отримати красивий сувенір
бажали всі − і початківці і прославлені чемпіони. Більш ніж 14000 юнаків і
дівчат склали нескладні нормативи і в нагороду отримали маленький
позолочений значок з фігуркою дискобола.

З 29липня по 10 серпня 1957 року в Москві під час VІ Всесвітнього
фестивалю молоді та студентів відбулись ІІІ Міжнардні дружні спортивні ігри
молоді. Тут зібралось біля 5000 спортсменів із 50 держав [9].

В програму ігор входили змагання з 24 видів спорту для чоловіків та
15 для жінок. Вперше за всю історію розвитку спорту жінки приймали участь
у змаганнях із стількох видів спорту [10].

Столицею VII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів 1959 року
став Відень.

Порівнюючи з минулим фестивалем в програмі спортивної частини
відбулись зміни: вона трохи зменшена. Однак спорту, як і раніше, приділялась
велика увага.

У 1962 році VІІІ всесвітній фестиваль молоді та студентів відбувся у
Гельсінки.

Всесвітні фестивалі, проведення яких було вперше заплановано в
африканських країнах, не відбулось через здійснення там військових
переворотів (Алжир, 1965; Гана, 1966 роки).

ІХ Всесвітній фестиваль молоді і студентів відбувся у 1968 році в Софії.
У 1973 році Берлін вдруге приймав учасників Всесвітнього фестивалю

молоді [5].
ХІ Всесвітній фестиваль молоді та студентів проходив з 28 червня по

5 серпня 1978 року в Гавані. В роботі фестивалю прийняло участь 18,5 тисяч
юнаків та дівчат із 145 країн світу, що представляли більш ніж 2 тисячі
молодіжних, студентських, дитячих та юнацьких організацій.

Спортивна програма фестивалю передбачала змагання з легкої
атлетики, фехтування, боксу, художньої гімнастики та бігу на традиційну
фестивальну милю (1978 м) [7].

ХІІ Всесвітній фестиваль молоді та студентів відбувся в Москві у 1985
році. На це свято прибуло близько 20 тисяч юнаків та дівчат з 157 країн, понад
20 тисяч молодих туристів.

Як вже відомо, спорт завжди був не незмінним супутником усіх
попередніх фестивалів молоді [4].

На цей раз на засіданні ІІІ Міжнародного підготовчого комітету було
прийнято рішення про те, що цього разу на фестивалі не відбуватимуться
спортивні змагання за участю найсильніших атлетів світу. Це сприятиме
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залученню до спортивних турнірів максимальної кількості учасників і гостей
фестивалю. Крім того, немає рації дублювати Всесвітні студентські ігри, які
пройшли пізніше в Японії [6].

В якості  почесного гостя на фестиваль прибув  президент
Міжнародного олімпійського комітету Хуан Антоніо Самаранч [4].

В спортивну програму фестивалю за традицією увійшов забіг
“Фестивальна миля”. Всього її пробігло 41812 чоловік із 94 країн.

Делегатами одинадцяти минулих фестивалів були понад 260 тисяч
молодих людей. А кількість учасників фестивального руху нараховує мільйони.
Після ХІІІ Всесвітнього фестивалю молоді та студентів в Пхен’яні у 1989 році,
наступила велика перерва. Слідуючий ХІV фестиваль пройшов у липні 1997
року в Гавані і зібрав 12325 делегатів із 131 країни світу. Спортивна програма
не була такою об’ємною як раніше і включала змагання з футболу, волейболу
та ще деяких видів спорту.

Останній − ХV Всесвітній фестиваль відбувся в серпні 2001 року в
Алжирі.

Отже, Всесвітні фестивалі молоді і студентів, які відбуваються і
сьогодні, продемонструють спільне прагнення молодих людей з усього світу,
які представляють різні політичні погляди, розвивати контакти та обміни і
виступати за спільні дії, за мир, свободу і справедливість. А спортивні змагання
були і лишаються незмінним засобом спілкування з іншими народами.
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КООРДИНАЦІЙНА СТРУКТУРА РУХІВ ПРИ ВИКОНАННІ
ТЕХНІЧНИХ ДІЙ СПОРТСМЕНАМИ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ДО І ПІСЛЯ ГІПЕРГРАВІТАЦІЙНОГО

НАВАНТАЖЕННЯ
Носко М.О.

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотація. В статті автор розкриває проблему впливу засобів
гравітаційного тренування на координаційну структуру рухів волейболістів
різних вікових груп. Дослідження дозволили реєструвати частотно-амплітудні
характеристики коливань тіла спортсменів, що знаходяться у вертикальній
позі під час виконання технічних дій.

Ключові слова: гравітаційне навантаження, опорні взаємодії,
технічні дії, фізичні вправи.

Аннотация.  Носко Н.А. Координационная структура движений
при выполнении технических действий спортсменами высокой
квалификации разных возрастных групп до и после гипергравитационной
нагрузки.  В статье автор раскрывает проблему  влияния средств
гравитационной тренировки на координационную структуру движений
волейболистов разных  возрастных  групп.  Исследования позволили
регистрировать частотно-амплитудные характеристики колебаний тела
спортсменов, которые находятся в вертикальной позе во время выполнения
технических действий.

Ключевые слова: гравитационная нагрузка, опорные взаимодействия,
технические действия, физические упражнения.

Annotation. Nosko N.A. Coordination structure of motions at fulfilment
of technical operatings by the sportsmen of high proficiency of miscellaneous
age-grades before and after gipergravitational of load. In the article the writer
uncovers a problem of influencing of means of gravitational training on a
coordination structure of motions volleyball player of miscellaneous age-grades.
The researches have allowed to log frequent - amplitude characteristic of oscillations
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of a body of the sportsmen, which one are in a vertical posture in a run time of
technical operatings.

Keywords: gravity-force load, reference interplays, technical operatings,
physical exercises.

Для більш об’єктивного визначення впливу засобів гравітаційного
тренування, зокрема, гіпергравітаційного костюма на координаційну структуру
рухів волейболістів  була проведена  спеціальна  серія досліджень з
використанням методу стабілографії. З цією метою в спортсменів усіх
досліджуваних вікових груп досліджувалися частотно-амплітудні
характеристики коливань тіла спортсменів, що знаходяться у вертикальній позі
при виконанні блокування, подачі м’яча зверху, передачі м’яча знизу і зверху,
нападаючого удару (динамічна стійкість), а також в умовах застосування
стандартної проби Ромберга й ігрової стійки (статична стійкість) [1, 2, 3].

У результаті досліджень було встановлено, що у волейболістів, розподі-
лених по вікових групах (юнаки, юніори, молодь і чоловіки), при виконанні
блокування в гіпергравітаційному костюмі спостерігалися достовірні зміни
(Р<0,05-0,01) досліджуваних стабілографічних характеристик, зокрема, у
юнаків – у фронтальній площині: середньої амплітудної характеристики Асер.(у)
і загального часу виконання рухової дії t(y); у юніорів – у сагітальній площині –
середніх амплітудних і середньої частотної характеристик Асер.(х), fсер.(х), а також
загального часу виконання t(х)..Достовірними змінами характеризувалася за-
гальна середня амплітудна складова Асер.

У фронтальній площині значних змін не спостерігалося. У молодіжній
групі найбільш виражені зміни спостерігалися в сагітальній площині – Асер.(х);
у фронтальній площині – середня частотна характеристика fсер.(у).

У чоловічій групі всі стабілографічні характеристики при використанні
гіпергравітаційного костюма несуттєво відрізнялися від таких же характеристик
цієї групи спортсменів, що виконували дії в звичайних умовах.

Відсотковий вклад впливів збільшення гравітаційних взаємодій на
стабілографічні характеристики динамічної стійкості тіла волейболістів при
виконанні блокування був помітний як за збільшенням, так і за зниженням
вимірюваних показників [3].

В умовах динамічної стійкості у волейболістів різного віку при
виконанні блокування під впливом засобів гіпергравітації в координаційній
структурі дій спостерігалося визначене процентне збільшення стабілографічних
характеристик у сагітальній і фронтальній площинах.

Так, зокрема, Асер.(х) збільшувалося від 17,16 % до 40,4 %; fсер.(х) – від
-20,86 до -56,08 % (рис. 1 – 3).
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Рис. 1. Амплітудні характеристики тіла волейболістів різних вікових груп
при виконанні блокування.

Рис. 2. Амплітудні характеристики тіла волейболістів різних вікових груп
у гравітаційному костюмі при виконанні блокування.

У юнацькій, юніорській і чоловічій групах максимальна амплітуда
коливань ЗЦМ тіла волейболістів Аmax(x) зменшилися від 2,34 до 35,08%, у
молодіжній групі спортсменів цей показник збільшився на 7,43 %; t(х) – від 9,7
до  113,59 %. У молодіжній групі спостерігався також негативний приріст
показників Асер.(у) на -9,71 %. У юнацькій, юніорській і чоловічій групах
відзначався позитивний приріст цього ж показника від 26,2 до 98,44 %;
зменшення приросту fср.(у) від 28,49 до 71,64 %. Аmax(у)  у юнацькій групі
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збільшувалася на 5,94 %, у чоловічій на 33,87 %, у всіх інших групах за цими
показниками був помітний негативний приріст від 14,08 до 28,49 %; t(у) –
збільшилося в діапазоні від   25,54 до 173,95 %; fср знижувалася в середньому
від 2,55 до 66,45 %; Асер. – у юнацькій, юніорській і молодіжній  групах –
зменшилася  в процентному діапазоні від 12,96 до 30,6 %.

Рис. 3. Частотні характеристики тіла волейболістів різних вікових груп
при виконанні блокування.

Як свідчать результати проведених експериментальних досліджень,
при виконанні блокування волейболістами різних вікових груп в умовах
використання засобів гіпергравітації в них спостерігалося зменшення частотних
характеристик взаємодії тіла, що дозволяє зробити висновок про зниження
при цьому їхньої динамічної стійкості. Це підтверджує гіпотезу, що такі засоби
роблять у рівних умовах значно велике спеціальне силове навантаження на
кісткову мускулатуру спортсменів.

Дослідження впливу засобів гіпергравітації на характеристики
динамічної стійкості волейболістів при виконанні подачі м’яча зверху свідчать
про  зміни (Р<0,05) деяких досліджуваних показників у юніорській і молодіжній
групах.

Виконані  дослідження впливу засобів гіпергравітаційного
навантаження на координаційну структуру рухів вивчалися нами за допомогою
методу стабілографії. В результаті досліджень було встановлено, що при
виконанні деяких технічних дій (блокування) в гіпергравітаційному костюмі
спостерігалися достовірні зміни (Р<0,05-0,01) досліджуваних стабілографічних
характеристик.

За даними кореляційного аналізу знаходимо характер і форми
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залежностей між частотно-амплітудними характеристиками коливань ЗЦМ тіл
спортсменів  і визначення їхнього відсоткового вкладу в  збереження
координаційної структури динамічної і статичної стійкості.

Аналіз кореляційних залежностей вимірюваних показників при
виконанні блокування волейболістами юнацької групи у природних умовах і в
умовах використання засобів гіпергравітації дозволив визначити внесок значень
вимірюваних характеристик у збереження й підтримку координаційної
структури динамічної стійкості при виконанні блокування.

У  природних умовах на  перших двох місцях процентного
співвідношення внеску в збереження координаційної структури динамічної
стійкості волейболістів юнацької групи знаходилися час виконання у
фронтальній площині (ty) – 20,0 % і середнє значення частоти коливань ЗЦМ
тіла у фронтальній площині (f порівн.(у)) – 16,6 %. В умовах гіпергравітації на
перших двох місцях знаходилися загальний час коливань ЗЦМ тіла в сагітальній
площині (t(х)) і середнє значення амплітуди коливань у двох площинах (Асер.) по
14,0 %.

Діапазон відсоткового вкладу стабілографічних характеристик у
збереження координаційної  структури динамічної  стійкості  в
гіпергравітаційних умовах знаходився в межах від 6,25 до 14,0 %, а в природних
умовах від 3,33 до 20,0 %, що свідчить про більш активну участь показників,
визначаючих ступінь стійкості координаційної структури юнацької групи в
умовах гіпергравітації.

У той же час на перших місцях відсоткового вкладу вимірюваних
частотно-амплітудних характеристик у збереження динамічної стійкості
волейболістів юніорської групи при виконанні блокування в природних умовах
знаходилися амплітудні показники коливань ЗЦМ у сагітальній площині (Асер.(х))
і середнє значення цих амплітуд у двох площинах (Асер.) по 13,4 %.

В умовах гіпергравітації на першому місці щодо відсоткового вкладу
в координаційну структуру знаходилося максимальне значення амплітуди
коливань ЗЦМ у фронтальній площині (Аmax(у)) – 13,3 %.

Процентний діапазон внеску в природних умовах при цьому мав межі
від 3,84 до 13,4 %, а в умовах гіпергравітації від 1,66 до 13,3 %.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММ МИКРО- И МЕЗОЦИКЛОВ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФИГУРИСТОВ

Медведева И.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. В данной статье представлены варианты построения
программ микро- и мезоциклов подготовки фигуристов высокой квалификации.

Ключевые слова: тенденция, структура, объем, интенсивность.
Анотація. Медведєва І.М. Побудова програм мікро- і мезоциклів

підготовки кваліфікованих фігуристів. У даній статті представлені
варіанти побудови програм мікро- і мезоциклів підготовки фігуристів високої
кваліфікації.

Ключові слова: тенденція, структура, обсяг, інтенсивність.
Annotation. Medvedeva I.M. Construction of the programs programs of

micro- and mezocycles of preparation qualified figure skaters. In this article
represented variants of construction of programs of micro- and mezocycles of
preparation of high-qualified figure skaters.

Keywords: tendencies, structure, contents, intensity.

Достижение высоких спортивных результатов возможно лишь при
организованной тренировке в течение ряда лет.  Структура процесса
подготовки основывается на объективно существующих закономерностях
становления  спортивного мастерства ,  имеющих  специфическое
преломление в конкретных видах спорта.

Проблема. В связи с тенденциями развития фигурного катания на
коньках и особенностями соревновательной деятельности в настоящее
время возникла  необходимость пересмотра  отдельных положений
построения тренировочного процесса фигуристов высшей квалификации.

Предполагаемая методика (Гришина М.В., 1984 г.) была нами
усовершенствована с учетом современных тенденций развития фигурного
катания на  коньках ,  календаря  международных и национальных
соревнований.

Данная методика позволяет с достаточной степенью точности:
1) рассчитывать объем тренировочной нагрузки, выраженной в

общем количестве элементов и временем тренировочного занятия;
2) определить интенсивность основной тренировочной нагрузки

в соответствии с задачами и этапами подготовки в микро- и мезоциклах,
годичном макроцикле;

3) выявить координационную сложность тренировочных нагрузок.
Индивидуальный план основной тренировочной нагрузки для каждого
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квалифицированного спортсмена, выполнение которого обеспечит требуемый
уровень его функционального состояния и технического мастерства,
необходимый для выполнения на соревнованиях произвольной программы,
целесообразно строить исходя из определения основных количественных
характеристик будущей произвольной программы фигуриста С.А.

Таблица 1
Оценка тренировочных нагрузок в произвольном катании

у фигуристов-одиночников

Примечание: К — общее количество элементов (К); Т — суммарная
сложность всех элементов  в  тренировочном занятии; С — средняя
сложность одного элемента C=T/K (усл. ед.);  t — время тренировочного
занятия; I — средняя интенсивность 5-минутного интервала тренировки и
всего тренировочного занятия — I=K/t (эл.мин); C1 — средняя сложность
одной минуты каждого 5-минутного интервала и всего тренировочного
занятия; C1 = T/5⋅I (усл.ед./мин.); (K, t, T — показатели объема выполненной

Основные показатели нагрузки
№
п/п

Зона
нагрузок

Услов-
ные
обозна-
чения

Оценка
в баллах К Т С t I C1 Σ

1. МК-10 60 150 600 6,8 180 7,25 30,0 360
МК-9 58 145 580 6,6 174 7,00 29,0 348

Макси-
мальных

МК-8 56 140 560 6,4 168 6,75 28,0 336
МК-7 54 135 540 6,2 162 6,50 27,0 324
МК-6 52 130 520 6,0 156 6,25 26,0 312
МК-5 50 125 500 5,8 150 6,00 25,0 300
МК-4 48 120 480 5,6 144 5,75 24,0 288
МК-3 46 115 460 5,4 138 5,50 23,0 276
МК-2 44 110 440 5,2 132 5,25 22,0 264
МК-1 42 105 420 5,0 126 5,00 21,0 252

2. СБ-5 40 100 400 4,8 120 4,75 20,0 240
СБ-4 38 95 380 4,6 114 4,50 19,0 228

Субмак-
симальн
ых СБ-3 36 90 360 4,4 108 4,25 18,0 216

СБ-2 34 85 340 4,2 102 4,00 17,0 204
СБ-1 32 80 320 4,0 96 3,75 16,0 192

3. Больших Б-5 30 75 300 3,8 90 3,50 15,0 180
Б-4 28 70 280 3,6 84 3,25 14,0 168
Б-3 26 65 260 3,4 78 3,00 13,0 156
Б-2 24 60 240 3,2 72 2,75 12,0 144
Б-1 22 55 220 3,0 66 2,50 11,0 132

4. Средних С-5 20 50 200 2,8 60 2,25 10,0 120
С-4 18 45 180 2,6 54 2,00 9,0 108
С-3 16 40 160 2,4 48 1,75 8,0 96
С-2 14 35 140 2,2 42 1,50 7,0 84
С-1 12 30 120 2,0 36 1,25 6,0 72

5. Малых М-5 10 25 100 1,8 30 1,00 5,0 60
М-4 8 20 80 1,6 23 0,75 4,0 48
М-3 6 15 60 1,4 17 0,50 3,0 36
М-2 4 10 40 1,2 11 0,25 2,0 24
М-1 2 5 20 1,0 5 0,10 1,0 12
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нагрузки; I⋅C1 — показатели интенсивности и координационной сложности
тренировочной нагрузки).

Таблица 2
Основные показатели тренировочных нагрузок спортсмена С.А.

(24.09.—29.09.2001 г.)

На основании данных таблицы оцениваем (в баллах) общую
нагрузку в один тренировочный день и отдельно по каждому показателю.

Таблица 3
Оценка (в баллах) тренировочных нагрузок спортсмена С.А.

(24.09.—29.09.2001 г.)

В практике  фигурного катания  на  коньках  наиболее
распространенным  вариантом  ударного 6-дневного микроцикла  в
подготовке квалифицированных фигуристов следующий:

1-й день — средняя нагрузка;
2-й день — большая нагрузка;
3-й день — большая нагрузка;
4-й день — максимальная  нагрузка;
5-й день — средняя нагрузка;
6-й день — большая нагрузка;
7-й день — активный отдых.
На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей

Дни  тре -
нировок Дата t K T пл . С I C 1

1 . 24 .09 .01 75 67 155 2 ,31 0 ,89 2 ,07
2 . 25 .09 .01 80 125 366 2 ,92 1 ,56 4 ,57
3 . 26 .09 .01 60 90 407 4 ,52 1 ,50 6 ,78
4 . 27 .09 .01 95 238 1136 4 ,77 2 ,50 11,95
5 . 28 .09 .01 38 82 171 2 ,08 2 ,01 4 ,50
6 . 29 .09 .01 80 130 490 3 ,77 1 ,62 6 ,12

Баллы поДни
трени-
ровок

Дата t K T С I C1

Σ
балл
ов

Зона нагрузок,
характеристика

1. 24.09.01 25
Бол.

27
Бол.

15
Сред.

15
Сред.

9
Мал.

4
Мал.

95 Средняя (3)

2. 25.09.01 27
Бол.

50
Макс.

37
Субм.

21
Бол.

15
Сред.

9
Мал.

159 Большая
(3—4)

3. 26.09.01 20
Сред.

36
Субм.

40
Субм.

37
Субм.

14
Сред.

14
Сред.

161 Большая
(3—4)

4. 27.09.01 31
Субм.

95
Макс.

114
Макс.

38
Субм.

22
Бол.

24
Бол.

324 Максимальная
(7)

5. 28.09.01 13
Сред.

33
Субм.

17
Сред.

12
Сред.

18
Сред.

9
Мал.

102 Средняя
(3—4)

6. 29.09.01 27
Бол.

52
Макс.

49
Макс.

29
Бол.

15
Сред.

13
Сред.

185 Большая (5)
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тренировочных занятий с большими нагрузками может быть до 4—6 в неделе.
Так, при малой нагрузке за одно тренировочное занятие (90 мин) фигурист
выполняет 40—46 прыжков; при средней 70—78 прыжков, при большой 96—
110 прыжков, при максимальной 130—140 прыжков, что в среднем составляет
65 % общего количества выполняемых элементов.  Опыт показывает, что
ударные микроциклы с ежедневным планированием занятий с большими
нагрузками являются наиболее эффективным средством повышения результа-
тивности при подготовке к высшим спортивным достижениям. Но высокий
тренировочный эффект микроциклов со столь большим  объемом и
интенсивностью тренировочной работы не всегда приводит к желаемому
результату, а возможен лишь при рациональном сочетании занятий с
различными по направленности нагрузками.

В тренировке фигуристов, в зависимости от типа мезоцикла, могут
применяться  микроциклы ,  средства  и направленность которых
способствуют повышению уровня отдельных сторон подготовленности,
осуществлению  интегральной подготовки или восстановлению  и
стимуляции адаптационных процессов после больших объемов нагрузок
предыдущих микроциклов.

При планировании недельного цикла рекомендуется учитывать
следующее:

1. Нагрузки недельного цикла  должны иметь волнообразный
характер.  Цикл следует  начинать  с  малых  и  средних  нагрузок ,
максимальные нагрузки чередовать с малыми и средними. Нагрузки не
должны  быть  одновременно максимальными  и  по объему и по
интенсивности,  хотя доля интенсивных упражнений может быть
максимальной.

2. Индивидуальные закономерности проявляются обычно в двух
направлениях: одним спортсменам целесообразно планировать нагрузки
на первую половину недели, другим — на вторую; одним спортсменам
между максимальными нагрузками необходима пауза в два — три дня,
другим для отдыха вполне достаточно одного дня.

Занятия, направленные на изучение новых сложных двигательных
действий,  совершенствование  техники,  повышение скоростных и
координационных  способностей ,  подряд  планировать  также
нецелесообразно, так как при этом не соблюдаются основные методические
приемы обучения и развития указанных способностей.

Действенным фактором управления процессами восстановления
после занятий с большими нагрузками являются занятия с малыми и
средними  нагрузками.  После  тренировочных  занятий  различной
преимущественной направленности с большими нагрузками наблюдается
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интенсификация процессов  восстановления в  том  случае,  если  в
дополнительных занятиях с малыми или средними нагрузками выполняется
работа принципиально иной направленности, при которой основная
нагрузка приходится на другие функциональные системы.

Для установления  ежемесячных  параметров  основных
тренировочных  нагрузок  у фигуристов-одиночников  в  годичном
макроцикле необходимо выяснить количественные характеристики
будущей произвольной программы.

С этой целью определяются следующие показатели:
Количество основных элементов общее К 16 элементов — 100 %.
Количество прыжков Кпр. 9 прыжков — 56,25 %.
Количество вращений К в 3 вращения — 18,75 %.
Количество прыжков во вращение Кпв 1 прыжок во вращение —

5,12 %.
Количество дорожек Кд 3 “дорожки” — 1,87 %.
Интенсивность произвольной I=K/tпп=16/4.5=3.65 (эл/мин)

произвольной программы (пп).
Суммарная координационная сложность программы Тпр 87 усл. ед.

— 100 %.
Средняя сложность одного прыжка С=Т/К=87/16=5.43 усл.ед -

100 %.
Средняя сложность одной минуты программы (по прыжкам) C1 =

T/tпп=87/4.5=19.3 (усл.ед./мин.) — 100 %.
В табл.  4 представлены (в  % к аналогичным  показателям

произвольной программы) средние значения параметров нагрузки одного
тренировочного дня каждого мезоцикла. По дням недельных микроциклов
эти параметры могут изменяться (пропорционально увеличиваться или
уменьшаться), но их средние значения в мезоцикле подготовки должны
оставаться на уровне показателей, указанных в годичном макроцикле (табл.
5).

Все величины даны в % к показателям планируемой произвольной
программы, которые приняты за 100 %.

Основные количественные параметры произвольных программ у
всех фигуристов различны, но их соотношения в тренировочном процессе
должны быть в соответствии с данными таблицы 4.

Таким образом,  в июле фигуристом С.  должны соблюдаться
следующие соотношения параметров основной тренировочной нагрузки
(средние за один день): К = 672 %, I = 16 %, Т = 350 %, С =54 %, С1 =
13,6 %, t = 130 мин.
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Таблица 4
Соотношение средних показателей тренировочных нагрузок (в %) и

показателей произвольной программы (одиночное катание)

Таблица 5
Соотношение средних показателей тренировочных нагрузок (в %) и
показателей произвольной программы у фигуриста-одиночника

Смоквина А.

Основные количественные характеристики будущей произвольной
программы фигуриста С. (К = 16 эл., I = 3,6 эл. мин, Т = 87 усл. ед., С = 5,43 усл.
ед., С1 = 19,3 усл. ед.) принимаются за 100 % соревновательной нагрузки в
произвольной программе. Из пропорции 16 элементов — 100 %, Кэл — 672 %
(из табл.  4) находим  среднее количество элементов  для основной
тренировочной нагрузки в один день июля для фигуриста С.:

К=672%⋅16/100%= 107,52 ≈ 108 элементов.
Аналогично определяем:
Iср. июля = 16%⋅3.6/100% = 0,57 эл./мин ≈ 0,6 эл./мин.
Тср. июля = 350%⋅87/100% = 304,5 усл. ед.

Показатели тренировочных нагрузок№
п/п

Период
подготовки Месяц К I Тпр. Спр. C1 tосн.(мин)

1. Июль 672 16 350 54 13,6 130Подготови-
тельный Август 656 24 526 65,2 19,7 136

Сентябрь 396 35,2 340 70,8 30,7 56
Октябрь 280 50,4 239 79 44,8 27

2. Ноябрь 228 69,4 208 87,5 65,7 16Соревно-
вательный Декабрь 192 86 192 95,8 81,1 12

Январь 180 90 192 95,8 81,1 12
Февраль 192 86 192 95,8 81,1 12
Март 192 86 192 95,8 81,1 12

3. Переходный Апрель 180 90 192 95,8 81,1 12
Май 228 16 467 81 46,3 51

Показатели тренировочных нагрузок№
п/п

Период
подготовки Месяц К I Тпр. Спр. C1 tосн.(мин)

1. Июль 108 0,6 304,5 2,72 2,62 130Подготови-
тельный Август 105 0,9 457,6 3,34 2,64 136

Сентябрь 63,3 1,26 296 3,84 4,23 56
2. Октябрь 44,8 1,81 207,9 4,28 8,64 27

Ноябрь 36,48 2,50 180,9 4,75 12,68 20
Соревно-
вательный

Декабрь 30,72 3,09 167,0 5,20 15,65 18
Январь 28,82 3,24 167,0 5,20 15,65 18
Февраль 30,72 3,09 167,0 5,20 15,65 18
Март 30,72 3,09 167,0 5,20 15,65 18

3. Переходный Апрель 28,80 3,24 167,0 5,20 15,65 18
Май 36,48 0,57 167,0 5,20 15,65 52
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Сср. июля = 54%⋅5.43/100% = 2,72 усл. ед.
С1
ср.пр. июля = 13.6%⋅19.3/100% = 2,62 усл. ед.

Зная в будущей произвольной программе фигуриста С. следующее
соотношение основных групп элементов произвольного катания — 100 %:
К = 56,25 % Кпр + 18,75% Квр. + 5,12 % Кпв. + 1,87 Кдор.  определяем их средние
величины в один день июля и находим соответствующий процент от общего
(среднего) количество элементов в июле, т.е. от 108 элементов:

Кпр. = 56.25%⋅108/100% ≈ 61 прыжок;
Кв. = 18.75%⋅108/100% ≈ 20 вращений;
Кпв. = 5.12%⋅108/100%≈ 6 прыжков во вращение;
Кдор. = 1.87%⋅108/100% ≈ 2 дорожки.
В зависимости от задач отдельного занятия  подбирается

количество элементов с различными коэффициентами сложности и число
их  повторений  на  сумму,  которая  не  должна  превышать  для
рассматриваемого нами дня 350 усл. ед. (Тпр.).

Важнейшими факторами успешной подготовки фигуристов
является разнообразие средств  тренировочного воздействия и их
обоснованное чередование или сочетание.

Приведем схему преимущественной направленности учебно-
тренировочных занятий по неделям базового мезоцикла у фигуристов-
одиночников высокой квалификации:

1-я неделя — большая нагрузка — освоение новых сложных
элементов произвольного катания (4 занятия с большими нагрузками);

2-я неделя — значительная нагрузка — совершенствование техники
уже освоенных элементов, качества их исполнения (3 занятия с большими
нагрузками);

3-я неделя — большая нагрузка — совершенствование короткой и
произвольной программы (5 занятий с большими нагрузками);

4-я неделя — восстановительная, малая нагрузка — повторение
ранее освоенных элементов, показательных программ.
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ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСАНКИ ШКОЛЬНИКОВ

Кашуба В.А.
Национальный университет физического воспитания Украины

Аннотация. В статье раскрываются факторы, влияющие на
формирование осанки детей школьного возраста. Предлагаются средства и
методы профилактики нарушений осанки.

Ключевые слова: физическое воспитание, осанка школьников,
биомеханика.

Анотація. Кашуба В.О. Основні детермінанти формування
постави школярів. У статті розкриваються фактори, які впливають на
формування постави дітей шкільного віку. Пропонуються засобі і методи
профілактики порушень постави.

Ключові слова: фізичне виховання, постава школярів, біомеханіка.
Annotation. Kashuba V.A. Main factors of formation of pupils bearing.

The facts which influence upon formation of pupils bearing are opened in the article.
The means and the methods of warning for breach of pupils bearing are proposed
in it.

Keywords: physical education, pupils bearing, biomechanics.

Регуляция вертикальной позы человека относится к числу наиболее
актуальных биологических и социально-педагогических проблем
современности, при этом она рассматривается не только как один из факторов
характеризующих определенное положение тела человека в пространстве, но
и как наиболее существенный показатель состояния его здоровья. Как
свидетельствуют исследования, большинство специалистов предают особое
значение работам в области регуляции вертикальной позы и в частности,
формирования осанки человека. Однако, как правило, многие авторы исследуют
эту проблему только с одной точки зрения, а комплексная, системная же оценка
данного явления в специальной литературе, к сожалению, до настоящего
времени отсутствует. А между тем такие данные, по-видимому, могли бы
существенным  образом  расширить современное представление о
динамических взаимодействиях в двигательном аппарате человека при
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формировании его ортоградного положения. В связи с этим исследование
проблем прогнозирования возможностей формирования правильной осанки
детей школьного возраста приобретает чрезвычайную актуальность.

Проведенные исследования позволяют выделить ряд факторов,
влияющих на формирование  осанки школьников  (рис.1).

Рис.1. Факторы, влияющие на формирование правильной осанки детей
школьного возраста

При изучении формирования нормальной осанки детей школьного
возраста следует учитывать два методических аспекта: рассмотрение вопроса
на проблемном  и на исследовательском уровнях.

В процессе формирования осанки школьников  необходимо
придерживаться ряда общеметодических правил:
ü учитывать возрастные особенности формирования и развития опорно-

двигательного аппарата по признаку окостенения скелета детей школьного
возраста;

ü учитывать сенситивные периоды развития физических качеств школьников
в онтогенезе;

ü адекватно оценивать динамику развития мышечной силы детей;
ü использовать корректные методы и методические приемы для

последовательного формирования позы и правильной осанки школьников
и т.д.;

ü наклон рабочей поверхности парты в зависимости от вида работ должен
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варьировать от 10-20°;
ü ширина рабочей поверхности не должна быть меньше, чем рабочее

пространство в горизонтальной плоскости. Для письменных работ ширина
рабочей поверхности парты должна быть равной 500 мм (380-рабочая зона
и остальное – для бумаг и других материалов), из них 100 мм плоскости
при этом может быть горизонтальной, а остальная часть наклонной.
Профилактика нарушений осанки детей основывается, в первую

очередь, на равномерном и гармоничном физическом развитии, умении
координировать движения, управлять ими. Поскольку с биомеханической точки
зрения процесс формирования правильной осанки школьников
многоструктурен, то её оценка и профилактика должна производится по крайне
мере по нескольким  составляющим, и в частности, по её биогеометрическому
профилю, вертикальной устойчивости тела, а также по упруго-вязким
характеристикам скелетных мышц, участвующих в регуляции ортоградной
позы, что, в конечном счете, позволит установить объективные критерии её
качества и повысить эффективность процесса физического воспитания.

Педагогический контроль формирования осанки школьников в
процессе физического воспитания рекомендуется проводить согласно
разработанной блок – схеме (рис.2).

Эффективность разработанной технологии педагогического контроля
осанки была проверена в процессе превентивной профилактики нарушений
осанки детей 12-13 лет.

Проведенные педагогические эксперименты показали,  что
использование предложенной технологии биомеханического контроля осанки
школьников, позволяет объективно оценивать уровень физического развития
детей и на основании полученных данных вносить коррекции в процесс
физического воспитания.

При контроле осанки школьников нужно обращать особое внимание
на  функциональное состояние их позвоночного столба и мышечного корсета
туловища.

При оценке функционального состояния позвоночного столба
школьников определяют следующие  параметры:  амплитуду движений
позвоночного столба и его отделов в различных плоскостях (с использованием
методов гониометрии, видеометрии и тестовых упражнений); стабильность,
определяемую абсолютной силой, силовой выносливостью и состоянием
связочного аппарата (тестовые задания); устойчивостью вертикальной позы,
характеризуемой  направлением проекции  общего центра масс тела
(стабилография и тестовые упражнения); биогеометрический профиль осанки
в сагиттальной плоскости (визуальный скрининг, гониометрия и видеометрия).
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Рис.2. Технология педагогического контроля осанки школьников

При оценке функционального состояния мышечного корсета
используются различные тесты. Однако, при этом основным критерием
физической подготовленности, по нашему мнению, должно считаться
состояние здоровья школьников, а не только количественные показатели
специальных тестов. Поэтому, на наш взгляд, наиболее важной является
динамика, изучаемых показателей в ходе регулярных занятий и тренировок, а
не сами абсолютные значения в соответствии с возрастом. На начальном этапе
выбора спортивной специализации, у тренеров возникает задача прогноза
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двигательной одаренности ребёнка. Использование знаний о пространственной
организации двигательного аппарата детей, по нашему мнению,  может
значительно повысить прогнозирование положительного результата отбора.
Речь идет не только о рациональном отборе, но и о рациональном выборе
спортсменами весовых категорий в борьбе, боксе, тяжелой атлетике и др. (в
зависимости от геометрии масс их тела), о моделировании в соответствии с
этим рациональных образцов спортивной техники и рекордных результатов,
почти во всех видах спорта, о построении соответствующих программ
тренировки, а также эргономически адекватном подборе спортивного
инвентаря.
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СТРЕТЧИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ

АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Гетманская О. Н., Гаврильченко Л. В.

Херсонский государственный педагогический университет

Аннотация. Физическая, телесная красота столь же самоценна, как
и красота души, помыслов. Говоря о гармоническом развитии человека, мы
делаем акцент на его нравственном облике. еще философ М. Монтень писал:
“ Воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя
расчленять его надвое, нельзя воспитывать и то и другое порознь…”.

Ключевые слова: атлет, стретчинг, гибкость, упражнения,
тренировка.

Анотація. Гетманська О. М., Гаврильченко Л. В. Стретчинг як
ефективний спосіб підвищення рухових можливостей у занимаючихся
атлетичною гімнастикою. Фізична, телесна красота також самоцінна, як
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і красота душі, помислів. Говорячи про гармонійне розвинення людини, ми
робимо акцент на його моральне обличчя. Ще філософ М. Монтень писав:
“Виховують не одну душу і не одно тіло, але всю людину: не можна розчленяти
його на двое, не можна виховувати то і друге порознь…”.

Ключові слова: атлет, стретчинг, гнучкість, вправи, тренування.
Annotation. Hetmanskaya O.N., Gavrilchenko L. V. Stretching as an

effective way of increase of impellent opportunities at, engaged in athletic
gymnastics. Physical and body beauty are the same as beauty of your soul and
thoughts. If we say about the harmonic development of a person we pay attention to
his morality, but in XYI century a French philosopher Monten wrote: “ You should
bring up not only a soul and not only a body, but the whole human being (person):
you shouldn′t separate him into up (educate) his soul and body separately.”

Keywords: athlete, stretching, supple, exercises, training, training.

Растяжки – это гибкость, гибкость – это молодость, молодость – это
здоровье, активность, хорошее настроение, раскрепощенность и уверенность
в себе.

В последнее время все больше людей проявляет интерес к
практическим  возможностям своего не только духовного, а также и
физического совершенствования. А оно в большей мере зависит  от
гармонического развития мышечной системы человека, которая рядом с
другими обеспечивает оптимальное взаимодействие с внешней средой.

Всеобщее физическое развитие и двигательная активность, которые
являются элементами физического усовершенствования человека ,
обеспечивают ее высокую работоспособность и нормальное протекание
жизненно важных функций в разном возрасте.

Сейчас большой популярностью пользуются занятия атлетической
гимнастикой, силовыми видами спорта.

Как часто, к сожалению, приходится видеть атлетов с объемными
мышцами, но совершенно неуклюжих, со скованными движениями, не
разгибающимися руками и ногами, а потому идет такая “гора мышц” по улице
на “полусогнутых”… И как в дальнейшем ни “накачиваться”, а красивого
эстетического вида у такого атлета не будет.

А ведь выступая в бодибилдинге, атлет должен быть элегантен, уметь
красиво двигаться, даже владеть хореографией. Как достичь всего этого?. Ведь
тренировки с отягощениями закрепощают мускулатуру.

Спасительным кругом в данной ситуации и должен служить стретчинг,
а проще говоря, растяжка мышц. Атлету просто необходимо постоянно работать
над гибкостью своего тела. Упражнения на стретчинг должны органично войти
в его тренировку, тем более что регулярная растяжка не только поможет усвоить
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азы хореографии, столь необходимой для выступлений в бодибилдинге, но и
будет непосредственно влиять на рост мышц. Упражнения, развивающие
гибкость, улучшают обмен веществ в мышцах и, расслабляя их, значительно
повышают их тонус. Ведь если мышца чрезмерно закрепощена в покое, то
энергия, которая могла бы идти на восстановление и рост мышц, теряется
впустую. Чтобы этого не происходило, атлету просто необходимо заниматься
стретчингом.

Стретчинг – в переводе с английского “тянуть”, “растягивать” –
прекрасный регулятор тонуса мышц, эластичности сухожилий и связок

Какие же физиологические изменения происходят в мышцах атлета
под влиянием растягивания ? При “растяжке” мышца как бы проходит две фазы:
сначала в результате раздражающего действия растяжение происходит
усиленная трата энергетических веществ; параллельно с этим в мышце
нарастает напряжение, которое возникает рефлекторно. Чем больше
растягивается мышца, тем больше раздражаются чувствительные нервные
окончания, посылая свои сигналы в соответствующие нервные центры.
Благодаря этому ЦНС получает информацию о степени растяжения мышц. В
ответ от нервных центров к растягиваемым мышцам идут импульсы,
вызывающие в них процесс возбуждения, и раздражающее действие растяжения
сменяется защитным охранительным сокращением мышцы. ЦНС держит все
мышцы нашего тела в постоянном непроизвольном напряжении. Это и
называется тонусом мышц. Чем тонус мышц больше, тем меньше они способны
к растяжению. [6]

Как проверить свою гибкость ?
Для всех, а так же для тех, кто никогда не делал упражнения на гибкость,

предлагается несколько тестов, которые помогут определить насколько развита
подвижность ваших суставов и насколько эластичны ваши мышцы и сухожилия.
Однако, даже если результаты будут не слишком хороши, не нужно огорчаться,
а нужно помнить, что гибкость можно развить всегда и в любом возрасте. [5]

Тесты на гибкость шейного отдела позвоночника.
1. Наклонить голову вперед. Подбородок должен коснуться груди.
2. Наклонить голову назад (туловище держать вертикально). Взгляд направлен

точно вверх или немного назад.
3. Наклонить голову влево (вправо). Верхний край левого (правого) уха должен

находиться на одной вертикальной прямой с нижним краем другого.
4. Закрепите на стене метку на уровне носа. Встаньте левым (правым) боком.

Поверните голову в сторону метки (туловище вслед за головой не
поворачивать). Ваш нос должен быть прямо против метки.
Если выполнение тестов дается легко, то гибкость в шейном отделе

позвоночника – отличная, если с трудом – хорошая, совсем не получается –
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плохая.
Тесты на гибкость в плечевых суставах.
Из исходного положения стойки ноги врозь, руки в стороны. Поднять

левую руку вверх и согнуть ее за головой, правую опустить вниз и согнуть за
спиной – коснуться пальцами обеих рук. И выполнить то же, сменив положение
рук. Если упражнение получается легко, то гибкость отличная, с трудом –
хорошая, вообще не получается – плохая.

Тесты на гибкость в тазобедренных суставах.
Из исходного положения основная стойка – выполнить наклон вперед.

Если ладони касаются пола – гибкость отличная, если кончиками пальцев –
хорошая, если чуть ниже колен – плохая.

Тесты на гибкость позвоночника.
Нужно закрепить на стене метку на уровне ваших плеч. Встать спиной

к стене на расстоянии одного шага. Нужно наклониться назад так, чтобы увидеть
метку. Затем встать к стене правым (левым) боком на расстоянии одного шага,
поднимая левую (правую) руку вверх и постараться достать прямой рукой
закрепленную на стене метку. Если упражнения получаются легко – гибкость
отличная, с трудом – хорошая, не получается – плохая.

Тесты на гибкость в голеностопах и коленных суставах.
Встать на колени (ноги развести) и попытаться сесть на пол. Если

садитесь свободно, то гибкость отличная, на 2-3 см от пола – хорошая, выше –
плохая.

Прежде чем приступить к стретчингу, нужно запомнить несколько
правил: 1.Упражнения стретчинга не должны занимать главное место в занятиях
атлетизмом, а служить лишь вспомогательным средством к достижению
наилучших результатов.

2. Выполняя то или иное упражнение на растяжку, необходимо точно
знать, какую конкретно группу мышц оно растягивает.

3. Выполняя упражнения стретчинга в динамическом режиме,
необходимо постепенно увеличивать амплитуду движений.

4. Выполняя упражнения на растяжку, необходимо концентрировать
внимание на правильность его выполнения. Контролем должны служить сами
мышцы и связки, то есть во время выполнения упражнения должны ощущаться
те мышцы и связки, которые подвергаются растяжке.

5. Перед каждым упражнением ставить перед собой цель. Так,
например, при наклоне вперед достать (или удержать позу) кончиками пальцев
сначала стопы ног, затем пола и т. д. Тогда занятие стретчингом станет более
целенаправленным, а амплитуда движений, как правило, при постановке задачи
увеличивается.

6. Ни в коем случае нельзя выполнить упражнения стретчинга до



58

острых болевых ощущений. Ибо если мышцы и связки растянутся до сильной
боли, то во избежание разрыва или другой травмы они будут сокращаться, и
ожидаемого эффекта не наступит, так как они еще больше сократятся.

7. После выполнения каждого упражнения на растяжку полезно сделать
несколько отвлекающих упражнений (потряхивание ног, рук и т.д.)

Если на следующий день почувствуется легкая боль в различных частях
тела, не нужно пугаться. Это значит, что занятие не прошло даром, просто
суставы, мышцы, связки получили определенную нагрузку. [3]

Стретчинг во время разминки.
Любое занятие начинается с разминки. У каждого она индивидуальна,

то есть состоит из отдельных наборов упражнений. Как правило, чем  выше
уровень спортсменов, тем больше внимания он уделяет разминке, тем

разнообразнее она по содержанию и продолжительнее по времени. Обычно
разминка у спортсменов занимает от 5 –7 до 20-30 минут. Иногда для разогрева
организма в нее включают бег, прыжки, но в большей степени она состоит из
упражнений на подвижность в суставах: круговые движения кистями, в
плечевых суставах, наклоны и повороты туловища и т.д. Этот своеобразный
стретчинг выполняется в динамическом режиме, хотя отдельные упражнения
могут выполняться и в статическом режиме. В этом случае стретчинг является
подготовкой к предстоящим большим мышечным нагрузкам, а также
способствует уменьшению вероятности травм, увеличению диапазона
движений при выполнении различных упражнений с отягощениями.

Начинающий атлет, как правило, прорабатывает в одну тренировку почти
все группы мышц. Поэтому ему необходимо особо обратить внимание на
разминку и включить упражнения стретчинга на все части тела. Ну, а более
опытные атлеты чаще всего делят свои тренировки, прорабатывая на каждой
отдельные части тела. Так, например, в одну тренировку атлет может
прорабатывать только пояс верхних конечностей (грудь, спину или руки), на
другой – нижние конечности и т.д. Таким атлетам можно выполнять упражнения
стретчинга для отдельных частей тела. [7]

Предлагаемый примерный комплекс упражнений стретчинга для всех
частей тела, который можно использовать перед тренировкой.
1. И. п.: стойка ноги врозь. Наклоны головы вперед, назад, вправо, влево.
2. И. п.: стойка ноги врозь, руки на поясе. Круговые движения головой вправо

и влево.
3. И. п.: стойка ноги врозь, кисти рук “в замок” перед грудью. Поочередные

круговые движения кистями вперед и назад.
4. И. п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. Сгибание и разгибание кистей.
5. И. п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. Круговые движения в локтевых

суставах внутрь и наружу.
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6. И. п.: то же. Круговые движения руками вперед и назад.
7. И. п.: стойка ноги врозь, в руках гимнастическая палка. Расстояние между

рук шире плеч. Выкруты в плечевых суставах назад и вперед.
8. И. п.: стойка ноги врозь, левая рука на поясе, правая вверху. Наклоны

туловища влево. То же – вправо, сменив положение рук.
9. И. п.: стойка ноги врозь. Пружинящие наклоні туловища к правой, левой,

вперед и в И. п.
10. И. п. – о. с. Пружинящие наклоны вперед, стараясь коснуться ладонями

пола.
11. И. п. – широкая стойка ноги врозь с наклоном вперед руки в стороны. На

каждый счет – поворот туловища влево, затем то же вправо (“мельница”).
12. И. п.: стойка ноги врозь, руки на поясе. Круговые движения туловища

вправо и влево.
13. И. п.: широкая стойка ноги врозь. Выпад вправо – пружинящие приседания

на правой ноге. То же – влево.
14. И. п. – выпад правой, руки на колене. Пружинящие приседания на правой.

То же на левой.
15. И. п. – сед ноги врозь (как можно шире), спина прямая. Пружинящие

наклоны к правой и левой  ноге.
16. И. п. – сед в упоре сзади. Пружинящие наклоны вперед, стараясь достать

грудью коленей.
17.  И. п.: стойка ноги врозь на коленях, руки на поясе. Пружинящие

приседания (стараться тазом коснуться пола).
Стретчинг в процессе тренировки.
Каждый атлет в процессе своей тренировки ставит перед собой, как

правило, следующие задачи: увеличить силу или массу мышц, создать красивый
рельеф, иными словами, добиться определенных сдвигов. Для этого используют
различные средства: рациональное питание (включая витаминные препараты),
специальные режимы тренировок, массаж и др. В результате увеличивается
размер и сила мышцы. Но при повторных упражнениях на одну и ту же мышцу
она быстро “забивается” шлаками, в результате замедляется процесс ее роста.

Упражнения стретчинга, выполняемые во время тренировки, помогут
вам избежать подобных негативных явлений и тем самым повысят ее
эффективность. Растягивающие упражнения стимулируют анаболические
реакции: улучшается перенос глюкозы, увеличивается синтез внутриклеточного
белка. Помимо этого, упражнения на гибкость (растяжку) во время тренировки
прекрасно расслабляют мышцы, помогают избежать состояния из “забитости”,
способствуют переносу кислорода, гормонов и питательных веществ к
работающим мышцам, а также выводу метаболических шлаков (продуктов
распада). В результате мышцы быстрее восстанавливаются как в процесе
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тренировки, так и после нее.
Необходимо обратить внимание на то, что упражнения стретчинга во

время тренировки не должны занимать много места, их необходимо выполнять
в промежутках между подходами (в момент отдыха) по схеме: упражнение –
стретчинг – упражнение. Если атлет выполняет два или серию упражнений
подряд на одну и ту же или различные группы мышц, то следует придерживаться
такой схемы: упражнение – упражнение - стретчинг и т. д. Между подходами
не надо выполнять много упражнений на растяжку, достаточно одного-двух, и
делать их лучше всего в статическом режиме. Длительность каждого
упражнения должна составлять от 5 – 10 до 30 сек. [6]

Тем, кто уже освоил все виды шпагата, свободно делает мостики,
перевороты назад и вперед, интересно не только поддерживать на должном
уровне растяжку, но и совершенствовать ее, предлагается стретчинг (комплекс
для самых подготовленных).  В этот комплекс включены движения повышенной
трудности, где динамический стретчинг чередуется со статическим. Это
позволяет выдерживать большие нагрузки во время тренировки на растяжение.
Дозировка может варьироваться (уменьшаться или увеличиваться).
І.  И. п.: стойка ноги врозь.
1 – наклон голова вперед;
2-3 – удерживать позу;
4 – И. п;
5 – наклон головы назад;
6-7 – удерживать;
8 – И. п.
То же вправо и влево
4 –6 раз.
2. Круговые движения головой влево, затем вправо
    4 –6 раз.
3. И. п. – стойка ноги врозь, кисти рук “в замок” перед грудью.
1-4 – круговые движения кистями вперед;
5-8 – назад.
  4-6 раз
4. И. п. – стойка ноги врозь, руки в стороны.
На каждый счет круговые движения руками
1-4 – вперед ;
5-8 – назад.
4 –6 раз
5. И. п.: стойка ноги врозь, в руках гимнастическая палка.
1-2 – руки вверх;
3-4 – выкрут в плечевых суставах назад;
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5-6 – руки вверх;
7-8 – выкрут в плечевых суставах вперед в и. п.
4 - 6 раз
6. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе.
1-4 – круговые движения тазом вправо;
5-8 – то же влево.
4 6 раз
7. И. п.: широкая стойка ноги врозь.
1 – наклон к левой;
2 – наклон вперед;
3 – наклон к правой;
4 – И. п.
4 6 раз
8. И. п. – стойка ноги врозь.
1-4 – наклоняясь вперед, круговое движение туловища вправо;
5-8 -  то же влево (при наклонах туловища назад, вперед и в сторону – руки
вверх).
4 –6 раз
9. И. п. – стойка ноги врозь.
1-2 наклон вперед, прижаться животом к ногам, голову постараться

просунуть между ног;
3-6 – удерживать это положение;
7-8 – И. п. Дыхание: 1-2 – вдох; 3-6 – задержка; 7-8 – выдох.
4 – 6 раз
10. И. п. – сед ноги врозь, руки в стороны.
1 – наклон к левой;
2 – наклон вперед;
3 – наклон к правой;
4  - И. п.
4 –6 раз
11. И. п.: сед ноги врозь (как можно шире), руки вверх.
1-2 – наклон вперед, касаясь грудью;
3-6 – удержать положение;
7-8 – И. п.
Дыхание: 1-2 – вдох, 3-6 – задержать, 7-8 – выдох.
4 –6 раз.
12. И. п. – широкая стойка ноги врозь, опираясь руками о пол.
1-8 – приседая на левой – пружинящие движения в шпагате;
Тоже на другую.
4-6 раз.



62

13. И. п. – выпад на правую, руки на колене.
1-8 – пружинящие движения в шпагате;
то же на левой.
4 –6 раз.
14. И. п. – сед, руки в стороны.
1-2 – наклон согнувшись, руками за стопы;
3-6 – удерживать положение;
7-8 – И. п.
4 –6 раз
15. И. п. – сед согнув ноги, колени разведены в стороны, стопы соприкасаются,.
руки на стопах.
1-7 – пружинящие разведения колен в стороны;
8 – И. п.
4 6 раз
16. И. п. – сед ноги врозь.
1-2 – согнуть левую ногу и положить стопу на правое бедро;
3-6 – нажимая левой рукой на колено левой ноги, растягивать внутреннюю
поверхность бедра;
7-8 – И. п.
То же другой ногой:
4 6 раз.
17. Сед в упоре сзади.
1 – упор лежа сзади (бедра как можно выше);
2-3 – удержать положение;
4 – И. п.
4 –6 раз.
18. И. п. – сед на пятках, руки за голову.
1-2 – наклон вперед;
3-4 – выпрямиться стоя на коленях;
5-6 – наклон назад, руками к полу;
7-8 – И. п.
4 –6 раз.
18. Лежа на животе, руки согнуты в упоре.
1 – выпрямляя руки, прогнуться назад;
2-3 – удерживать положение;
4 – И. п.
4 –6 раз.
19. Лежа на животе в упоре на согнутых руках, ноги врозь.
1 – выпрямляя руки, прогнуться назад;
2-3 – удерживать положение;
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4 – И. п.
4 –6 раз
20. – лежа на животе в упоре на согнутых руках, ноги врозь.
1 – выпрямляя руки, прогнуться назад, ноги согнуть (стараясь головой коснуться
стоп);
2-3 – удерживать положение:
4 – И. п.
4 –6 раз.
21. – лежа на животе, руки вдоль туловища, ноги разведены.
1-3 – пружинящие прогибания, поднимая плечи. Но не отрывая ног от пола;
4 И. п.
4 –6 раз.
22. И. п. – лежа на животе с захватом руками голеностопов.
1-3 – максимально прогнуться, отрывая колени от пола как можно выше;
4 – И. п.
4 –6 раз.
23.  И. п. – стойка на лопатках.
Опускание и поднимание прямых ног за голову с касанием носками пола.
6 – 8 раз.
24. И. п. – лежа на спине, руки вверх.
1-2 – сгруппироваться, колени прижать к ушам;
3-4 – И. п.
6 –8 раз.
25.  И. п. – стоя на коленях, ноги врозь, руки на поясе.
1-3 – пружинящие приседания касаясь пола;
4 – И. п.
4 –6 раз.

Выводы.
Итак, насколько важно включить в тренировки по атлетической

гимнастике вспомогательные средства – изометрические упражнения и
стретчинг. Они сделают тренировку атлета разнообразнее и эффективней.
Конечно, не стоит увлекаться одной “изометрией” в ущерб динамическим
упражнениям. Однако рациональное использование статических упражнений
поможет атлету достичь большей силы, что немаловажно для выступлений в
силовом троеборье.

Упражнения стретчинга, если их делать между подходами во время
динамических упражнений, будут способствовать росту мышц. К тому же
растяжка необходима для каждого атлета, стремящегося выступать в
бодибилдинге. Она поможет не только избежать “стянутости мышцами”, но и
пластичнее двигаться во время выступлений. Недаром за рубежом
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профессионалы бодибилдинга приглашают специалистов по хореографии для
того, чтобы научиться выгоднее преподнести себя на помосте. Комплексы
стретчинга, а также отдельные упражнения, помогут атлетам быстрее добиться
этой цели.
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

СКОРОСТНОГО ХАРАКТЕРА
Пристинский В.Н., Мельник И.Н., Пристинская Т.Н.
Славянский государственный педагогический институт

Аннотация.  Предлагается один  из эффективных методов
акцентированного воздействия системы педагогических факторов,
направленных на развитие отстающих компонентов в проявлении скоростных
способностей студентов на практических занятиях по физическому
воспитанию.

Ключевые слова: акцентированное воздействие,  мышечная
работоспособность, концентрированные физические нагрузки.

Анотація. Пристинський В.М., Мірошник І.М., Пристинська Т.М.
Особливості м’язової працездатності студентів при виконанні фізичних
вправ швидкісного характеру. Пропонується один з найбільш ефективних
методів акцентованого впливу системи педагогічних факторів, спрямованих
на розвиток компонентів, що відстають у проявленні швидкісних здібностей
студентів на практичних заняттях з фізичного виховання.

Ключові слова: акцентований вплив, м’язова працездатність,
концентровані фізичні навантаження.
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Annotation. Pristinskiy V.N., Melnik I.N., Pristinskay T.N. Features
muscular of serviceability of the students at performance of physical exercises of
high-speed character. It is proposed one the effective methods of the concentrated
influence of pedagogical factors system, directed to the development of the backward
components in the manifestation of the student’s speed abilities of the practical
lessons in physical training.

Keywords: concentrated influence, muscular serviceability concentrated
physical loadings.

Одной из актуальных задач в формировании оптимального уровня
всесторонней двигательной подготовленности является развитие скоростных
способностей человека, как жизненно важных качеств, необходимых ему в
сфере социально обусловленных видов деятельности. Достижение физического
совершенства средствами физической культуры и спорта требует оптимальной
организации целенаправленного педагогического процесса.

В настоящее время на Украине физическое воспитание студентов, к
сожалению, далеко от совершенства и виной тому является ряд объективных
причин, которые были установлены в ходе педагогического исследования. К
наиболее типичным из них необходимо отнести следующие:
ü недостаточное количество обязательных занятий в соответствии с учебным

планом по физическому воспитанию;
ü низкий уровень мотивации к систематическим занятиям физическими

упражнениями;
ü недостаточный уровень применения технических средств концентрации

физических нагрузок в процессе учебных занятий;
ü недостаточный уровень материально-технического обеспечения

практических занятий.
Подтверждением проявления установленных причин явились данные

оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов
I-V курсов семи факультетов Славянского государственного педагогического
института (всего 780 человек).

Анализ полученных результатов исследования свидетельствует о
достаточно низком уровне проявления функциональных возможностей
сердечно-сосудистой системы студентов, что, очевидно, является результатом
их недостаточной двигательной подготовленности, в том числе, и при
выполнении физических упражнений скоростного характера.

Данные оценки состояния сердечно-сосудистой системы студентов (по
индексу Руфье) показывают, что только в среднем 15-17 % достигают уровня
“хорошо”; 58-63% - “удовлетворительно”; 19-37 % - “неудовлетворительно”.
Анализ сложившихся условий в реализации процесса физического воспитания
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свидетельствуют о том , что необходимо на  основе разработанных
теоретических положений анализа, передового педагогического опыта, логико-
смыслового значения особенностей в развитии двигательных способностей,
искать практические пути повышения эффективности учебных занятий по
физическому воспитанию.

Одним из условий повышения эффективности используемых средств
и методов в процессе практических занятий, на наш взгляд, может являться
широкое применение акцентированного воздействия при выполнении
физических упражнений, преимущественно направленных на развитие
двигательных способностей, что и явилось основой педагогического
исследования.

Такой подход позволяет использовать разнообразные физические
нагрузки с выраженным  акцентом  на  развитие комплекса психо-
функциональных и морфологических свойств организма занимающегося, что
позволяет получать эффект концентрированного воздействия физических
нагрузок при развитии скоростных способностей [2].

Концентрированные физические нагрузки дают срочный эффект в
развитии скоростных способностей. Однако, требуется дальнейшее
исследование и обоснование воздействия концентрированных физических
нагрузок на организм недостаточно подготовленных людей. По мнению
Ю.В.Верхошанского [1], концентрированные физические нагрузки оказывают
экстремальное воздействие на организм человека. В связи с этим, при
использовании данного метода, необходимо максимально точное дозирование
физических нагрузок. Метод акцентированного воздействия позволяет
локально влиять на лимитирующие функциональные системы организма,
определяющие уровень развития скоростных способностей человека.
Локально-концентрированное воздействие физических нагрузок, таким
образом, определяет эффективность метода при развитии скоростных
способностей, имеющие существенное значение в трудовой, оборонной и
спортивной деятельности.

Данный метод предполагает использование такой методической формы
организации занимающихся, как “круговая тренировка”, характеризующаяся
предельно высоким уровнем моторной плотности и позволяющая, по своей
структуре, применять в качестве интегрального параметра дозирования
физической нагрузки – количество прохождения циклов. В результате
педагогического эксперимента были полученные данные, позволяющие судить
о повышении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы
студентов экспериментальной группы и выражались в более быстром
восстановлении показателей ЧСС после однократной или суммарной
физической нагрузки скоростной направленности.
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Под скоростными способностями следует понимать комплекс
психофункциональных свойств организма человека, непосредственно и по
преимуществу определяющих скоростные характеристики движений.
Системный подход в исследовании скоростных способностей человека
позволяет выделить компоненты, составляющие основу проявления данного
качества:
ü латентное время двигательной реакции;
ü скорость одиночного сокращения (при малом внешнем сопротивлении);
ü частота движений;
ü тип высшей нервной деятельности.

Проявление скоростных способностей человека в  условиях
двигательной деятельности имеет незначительно выраженный характер
взаимосвязи определенных компонентов. Установленный факт имеет большое
методическое значение в развитии скоростных способностей, так как
ориентирует специалиста на воспитание не элементарных форм быстроты и
скорости в целостных двигательных актах, диапазон вариативности проявления
которых зависит от степени координационной однородности выполняемых
движений, а о понимании методических условий переноса быстроты с одного
упражнения на другое, как функционального потенциала, используемого для
решения разнообразных двигательных ситуаций.

Анализ результатов педагогических наблюдений и обобщение данных
исследования свидетельствуют о том, что более выраженный перенос быстроты
наблюдается, главным образом у недостаточно физически подготовленных
людей, к которым, к сожалению, относятся и студенты педагогических учебных
заведений.

Педагогическая актуальность в формировании оптимального уровня
развития скоростных возможностей человека требует глубокого знания
теоретических и методических основ их воспитания. Понимание современной
методики развития быстроты, на наш взгляд, имеет некоторое внутреннее
противоречие, которое выражается в следующем. Так, с одной стороны, чтобы
повысить скорость в конкретном двигательном действии необходимо
многократное повторение; а с другой стороны  - многократное повторение
приводит к образованию двигательного динамического стереотипа, и в
следствие этого, к стабилизации параметров двигательного действия. С целью
предотвращения нежелательных последствий (эффекта “отрицательного
переноса”) в формировании быстроты следует рекомендовать использование
более широкого многообразия методов развития скоростных способностей,
ведущим отличительным признаком которых должна быть мощность
выполняемых физических нагрузок скоростного характера. Выполнение
физических нагрузок скоростного характера требует проявление большого,
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околопредельного и предельного психического и физического напряжения. В
связи с этим, важно иметь данные об исходном уровне проявления скоростных
возможностей, чтобы обосновано выбрать методы и точно дифференцировать
степень нагрузок.

Анализ литературных источников [1, 2, 3, 4, 5], педагогические
наблюдения, обобщение результатов исследования и педагогического опыта,
свидетельствуют о широком использовании методов, характеризующихся
повторным режимом выполнения специальных физических упражнений с
большой, околопредельной и предельной мощностью (повторный и повторно-
прогрессирующий методы). Адекватность применения каждого из названных
методов, зависит от значения закономерностей мышечной работоспособности
организма  при выполнении физических упражнений скоростной
направленности. Анализ результатов повторного выполнения упражнений
скоростной направленности, применяемых в  ходе педагогического
эксперимента показал, что физическая работоспособность имеет выраженный
фазовый характер с проявлением трех качественных уровней: постепенное
улучшение результата, стабилизация результата, относительное снижение
результата.

Характеризуя особенности проявления физической
работоспособности студентов имеющих низкий уровень двигательной
подготовленности,  при выполнении ими упражнений скоростной
направленности, было установлено, что оптимальным является 3-4-х повторное
выполнение специального упражнения. Такой, достаточно низкий показатель
мышечной работоспособности у исследуемой категории студентов, на наш
взгляд, следует объяснить следующим. Быстрота, в особенности, если она
выражается в максимальной частоте движений и усилий, очевидно, зависит от
скорости переключения действий двигательных нервных центров из состояния
возбуждения в состояние торможения, и обратно. То есть, результат во многом
зависит от подвижности нервных центров, в связи с чем становится понятной
природа низкого уровня мышечной работоспособности скоростного характера
у людей, имеющих недостаточный уровень функциональных возможностей
организма.

Таким образом, полученная в ходе исследования динамика мышечной
работоспособности при выполнении упражнений скоростной направленности,
свидетельствует о низких адаптационных возможностях организма
обследуемых, требующая выбора оптимальных доз физических нагрузок,
адекватных методов и эффективных форм организации занятий по физическому
воспитанию.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ЙОГИ
НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У

ДЕВОЧЕК 7-9 ЛЕТ СО СКОЛИОЗОМ I СТЕПЕНИ
Луценко Н.Г.

Харьковская государственная академия физической культуры

 Аннотация. В статье раскрыто влияние структурального
сколиоза на организм человека. Описаны изменения в костно-мышечном
аппарате и как, следствие, изменения в сердечно-сосудистой системе под
воздействием деформации. Учитывая актуальность данной проблемы, автор
выдвигает свою рабочую гипотезу, цель и задачи исследования, описывает
методы  примененные в работе, раскрывает динамику показателей сердечно-
сосудистой системы  при первичном и повторном обследовании.

Ключевые слова: сколиотическая болезнь, сердечно-сосудистая
система, показатели сердечно-сосудистой системы.

Анотацiя. Луценко Н.Г. Вплив елементів дихальної гімнастики
йоги на стан серцево-судинної системи в дівчинок 7-9 років зі сколіозом I
ступеня. У статтi розкрито вплив структурального сколiозу на органiзм
людини. Описани змiни в кiстково-м’язовому апаратi і, як наслiдок, змiни в
серцево-судиннiй системi пiд впливом деформацiї. Враховуючи актуальнiсть
даноi проблеми, автор висуває свою робочу гiпотезу, мету і задачi дослiдження,
описує методи, що застосовуються в роботi, розкриває динамiку показникiв
серцево-судинноi системи при первинному і повторному обстеженнi.

Ключовi слова: сколiотична хвороба, серцево-судинная система,
показники серцево-судинної системи.

Annotation. Lutsenko N.G. Influence of elements of respiratory
gymnastics of yoga on a condition cardiovascular  of system at the girls 7-9 years
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with scoliotic I degrees.  In  the article there has been revealed the influence of true
scolliosis upon   the human organism, described the changes in the bone-muscular
apparatus and, as one would expect  the changes in the cardiovascular system
under the influence of deformation. Considering the actuality of  the problem, the
author puts out her own working hypothesis, the aim and the tasks of the research,
describes the methods applied in the work, reveals the dynamics of  the indicators
of the cardiovascular system obtained during the first and the second examination.

Keywords: scoliotic disorder, cardiovascular system, indicators of the
cardiovascular system.

 Сколиотическая болезнь является одной из наиболее сложных  и
актуальных проблем современной ортопедии и педиатрии. Ей посвящен целый
ряд фундаментальных исследований отечественных и зарубежных авторов
[1,5,7,10,11].

Вопросы этиологии, патогенеза, лечения и профилактики постоянно
находятся в центре внимания, выносятся на всестороннее обсуждение на
различных симпозиума, научных  сессиях и конференциях. Такое пристальное
внимание к данной проблеме объясняется тем, что сколиотическая болезнь
(истинный сколиоз) - не просто  деформация позвоночника, обезображивающая
тело больных, а общее тяжелое заболевание, которое вызывает значительные
нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой систем, что в свою очередь
приводит к замедлению физического и полового развития, в последующем к
ограничению трудоспособности больных, принося им тяжелые физические и
моральные страдания.

Повышенный интерес к сколиозу  объясняется еще и тем, что у  60% -
80% детей плохая осанка, то есть  функциональный сколиоз; у 5% - 9% сколиоз
истинный. По данным различных информационных источников, только в
Украине этим заболеванием страдает от 40000 до 50000 населения из них 80%
- женщины,   75% в возрасте  до 35 – 46 лет.[9]

Итак, сколиотическая болезнь в современном понимании – общее
тяжелое заболевание, вовлекающее в патологический процесс наиболее важные
системы организма. Это сложная полиэтиологическая  болезнь с наличием
комплекса разнообразных симптомов. Главным из них, определяющим
специфику заболевания, является боковая деформация позвоночника,
приводящая по мере своего развития к нарушениям в органах различной
степени выраженности. Помимо деформации во фронтальной плоскости, при
сколиозе наблюдается также скручивание позвоночника вокруг вертикальной
оси и очень часто возникает искривление его в сагиттальной плоскости
(кифосколиоз и лордосколиоз). Такая сложная многоосевая деформация при
отсутствии своевременного  лечения приводит к изменениям положения ребер,
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грудной клетки и образованию реберного горба. У больных сколиозом кроме
искривления позвоночника и реберного горба появляется асимметрия верхней
части туловища, талии и таза, мышечный валик на выпуклой стороне кривизны,
с дистрофией образующих его мышц.

В результате многочисленных исследований   установлено, что наличие
горба и западение грудной клетки при сколиозе обуславливает ухудшение
функциональных способностей межреберных мышц на стороне вогнутости,
вследствие изменения расстояния между точками их начала и прикрепления.
В  результате, недостаточность вентиляции легких вследствие разницы объемов
грудной клетки с вогнутой и выпуклой сторон [7,9,10]. Одновременно страдает
функция диафрагмы и ограничивается подвижность ребер, что в свою очередь
определяет неравномерность вентиляции легких. F.Horvath и A. Ilaauber
обнаружили, что купол диафрагмы у больных сколиозом  на вогнутой стороне
сглажен и движения его незначительны. Все сказанное, наряду с анатомическим
смещением сердца, перегибом крупных сосудов и дислокацией трахеи и
бронхиального дерева, может стать причиной повышенного давления в системе
малого круга кровообращения и, как следствие, развития правожелудочковой
недостаточности.  Имеются сообщения о гипертензии малого круга
кровообращения при сколиозе[7].

Н.Н. Карташев (1978) в своей работе “Компенсаторные реакции со
стороны сердечно-сосудистой системы у детей школьного возраста при
сколиозе”, пишет “ с развитием сколиоза и увеличением деформации грудной
клетки у больных проявляется недостаточность внешнего дыхания,
сопровождающаяся гипоксемией. Для компенсации этих нарушений
центральная нервная система мобилизует  сердечно-сосудистую систему (ССС),
увеличивая систолический и минутный объем сердца, повышая артериальное
давление и увеличивая скорость кровотока. В результате этого, несмотря на
гипоксемию, т.е. снижение кислородной емкости крови, к клеткам ткани
доставляется почти необходимое количество  кислорода, т.к.  к ним в единицу
времени доставляется большое  количество крови”.

Естественно, что все это не способствует рациональной работе
сердечно-сосудистой системы.

Весьма убедительные доказательства наличия при сколиотической
болезни артериальной гипертензии приводятся в обстоятельной работе А.П.
Кононова  [8]. Используя реографию легких,  поликардиографию и
электрокардиографию, автор установил не только наличие гипертензии, но и
гипертрофию правого желудочка у больных сколиозом.

При более тяжелых деформациях позвоночника у больных сколиозом
наблюдаются нарушения процессов метаболизма в миокарде, тахикардия и
выраженная синусовая аритмия. Тахикардия, в  свою очередь, сопровождается
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уменьшением силы сердечных сокращений [5,8].
Изменение гемодинамики и сократительной функции сердца у

школьников с идеопатичесим сколиозом  указывает на изменения режима
работы левого желудочка и свидетельствует о направленных сдвигах
внутрисердечной гемодинамики и сократительной функции миокарда [1,7].
Один из них, такой как синдром сужения выходного отверстия желудочка,
является противодействием  нарушению  гемодинамики (при  повышении
входного  сопротивления в аорте), т.е.   его компенсацией.

Этот синдром  свидетельствует о гиперфункции сердца
преимущественно по изометрическому типу.

Учитывая  патологические изменения, которые происходят в организме
по мере прогрессирования сколиоза , возникает необходимость в
консервативном лечении. Особенно актуален вопрос консервативного лечения
на ранних стадиях заболевания. Очевидные успехи, достигнутые в изучении и
лечении сколиотической болезни, не должны, однако, создавать впечатление,
что все основные вопросы рассмотрены.

Таким  образом , рабочая гипотеза работы  следующая.  Мы
предполагаем, что:

1.Действие комплексной программы  физической реабилитации на
организм больных  со сколиотической болезнью позволит достигнуть
стабилизации дуги искривления, экономизации деятельности дыхательной
системы, повысить устойчивость организма к гипоксии, увеличить силу
дыхательных мышц, развить адаптационные способности сердечно-сосудистой
системы.

2. Разработка критериев оценки на основе примененных методов
исследования позволит целенаправленно влиять на процесс реабилитации
больных  со сколиозом, приостановит прогрессирование заболевания, расширит
функциональные возможности больных.

Объектом  исследования  является программа   физической
реабилитации, включающая дыхательную гимнастику йоги, у больных со
сколиотической болезнью I степени.

Предметом исследования являются  те изменения, которые
происходят в дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной
системах под влиянием комплексной программы физической реабилитации.

Научная новизна работы заключается в применении комплексной
программы реабилитации с элементами  дыхательной гимнастикой йоги.

Проведенное нами исследование будет иметь практическое и
теоретическое значение для диагностики нарушений функций дыхательной и
сердечно-сосудистой систем при сколиотической болезни, а так же для
обоснования методов и средств консервативного лечения, направленных на
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профилактику и ликвидацию этих нарушений. Полученные данные можно будет
применять в лечебном процессе в специализированных  школах-интернатах и
стационарах для детей со сколиотической болезнью, а также в учебном процессе
для студентов институтов физической культуры по дисциплине “Физическая
реабилитация”.

 Целью данной работы является:  клинико-функциональное
обоснование комплексной программы физической реабилитации, включающая
дыхательную гимнастику йоги, для больных со сколиотической болезнью I
степени в условиях специализированной школы – интерната.

Задачи исследования:
1. Изучить основные подходы к физической реабилитации больных при

начальных степенях  сколиотической болезни.
2. Разработать рациональный комплекс лечебного плавания, массажа,

лечебной гимнастики с элементами дыхательной гимнастики йоги.
3. Выявить динамику показателей физического развития у данного

контингента больных.
4. Оценить эффективность физической реабилитации данного

контингента больных с использованием современных подходов к
врачебно-педагогическому контролю.
Для решения поставленных задач были подобраны следующие методы

исследования: а) анализ литературных источников по изучаемой проблеме; б)
анализ медицинских карт; в) клинические методы исследования (сбор анамнеза,
жалобы, внешний осмотр, пальпация, перкуссия); г) инструментальные методы
исследования (спирография, спирометрия, пневмотахометрия, артериальная
тонометрия, пульсометрия, электрокардиография); д) функциональные пробы
и тесты (гипоксические пробы, проба Мартине); е) антропометрические
исследования (рост, вес, ЭГК, кистевая динамометрия); д) врачебно-
педагогический контроль в ходе занятия.

Для выявления функционального состояния сердечно-сосудистой
системы наиболее широко применяется электрокардиографическое
исследование. Оно позволяет выявить наличие или отсутствие перегрузки и
гипертрофии правых отделов сердца, нарушений автоматизма, возбудимости,
проводимости и сократимости сердечной мышцы у больных детей.

Функциональная проба с дозированной нагрузкой (20 приседаний за
30 секунд), которую мы используем в своей работе, дает возможность оценить
адаптационные возможности ССС у детей с начальными степенями
сколиотической болезни.

Исследование проводилось на базе школы-интерната № 13 г. Харькова.
В исследовании принимают участие дети 7-9 лет со сколиотической болезнью
I степени, а также здоровые дети соответствующего возраста. Под наблюдением
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находятся 70 девочек 7-9 лет, имеющие I степень деформации, с грудным и
грудопоясничным сколиозом (при которых по данным Г.М. Капустиной,
отсутствуют различия в тяжести нарушений функций внешнего дыхания и
гемодинамики). У 85% был обнаружен диспластический сколиоз, у 15%
идеопатический сколиоз. По клиническим проявлениям обе эти формы
сколиоза, как указывают В.Д. Чаклин и Е.А. Абальмасова, имеют большое
сходство. Контрольная группа составила 40 девочек этого же возраста (средняя
школа № 154).

93,9 % обследованных детей перенесли различные инфекционные
заболевания  (корь, ветряная оспа, паротит и т.д.), 6,9 % больных девочек имели
травмы опорно-двигательного аппарата (исключая позвоночник).

Продолжительность основного заболевания (сколиоз), согласно
данным анамнеза, - 1-2 года.

При расспросе 44,8 % больных предъявляли жалобы на повышенную
утомляемость  и одышку, неприятные ощущения  в области сердца при
физической работе, и в ряде случаев, на боли в позвоночнике.

В первые годы жизни 67% девочек росли и развивались нормально,
33% - отставали в росте и развитии; 86% больных детей имели хорошие или
удовлетворительные условия быта, а 14 % - неудовлетворительные.

При объективном обследовании у всех больных обнаружены
асимметрия плеч, лопаток и треугольников талии. У  64,9% наблюдались
отчетливо выраженные мышечный валик и реберные взбухания. У 39,2 % детей
выявлена асимметрия движений грудной клетки при дыхании, уменьшение их
на стороне искривления реберного горба и увеличение на вогнутой стороне
искривления.

Перкуторно у всех больных отмечался ясный легочный звук над всей
поверхностью легких. Нижние границы легких находились в пределах
возрастных норм. У 8% девочек перкуторно определялось увеличение границ
сердца вправо на 0,5 см.

При аускультации у 38,7% больных было выявлено ослабленное
везикулярное дыхание на стороне выбухания и усиленное дыхание на стороне
западения.

До первичного обследования больные дети не лечились и подавляющее
большинство из них (83,3%) не находились под постоянным наблюдением
ортопеда.

Как уже упоминалось ранее, оценить  адаптационные  возможности
ССС  можно по одномоментной функциональной  пробе. В нашей работе – это
20 приседаний за 30 секунд. Эта функциональная проба доступна для различных
возрастных контингентов, и поэтому, была использована нами  при
исследовании состояния аппарата кровообращения детей, страдающих
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сколиозом.
В таблице 1 представлены значения пульса и артериального давления

до и после нагрузки у больных и здоровых девочек. Согласно этим данным
(таблица 1), частота пульса, систолическое и диастолическое давление у
больных сколиозом 1 степени при первичном обследовании до нагрузки были,
соответственно, равны 15,70 ± 0,42 ударов за 10 с, 89,70 ± 3,87 мм, 58,68 ± 1,62
мм.  У здоровых  детей эти показатели  равнялись соответственно, 13,80 ± 0,22
ударов за 10 с, 93,70 ± 2,15 мм, 59,62 ± 0,75 мм.

Таблица 1
 Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку девочек
7-9 лет со сколиотической болезнью 1 степени при первичном и повторном

обследовании в сравнении со здоровыми детьми.

Таким образом, только частота пульса в покое при первичном
обследовании отличалась (Р < 0,01) у больных и здоровых детей.

Под  влиянием физической нагрузки пульс, систолическое и
диастолическое давление у детей  с 1 степенью сколиотической болезни
достигли соответственно, уровня 21,20 ± 0,56 ударов за 10 с, 100,30 ± 1,88 мм,
57,20 ±1,89мм. У здоровых детей эти показатели равнялись, соответственно,
18,70 ± 0,24  ударов  за 10 с, 103,30 ± 1,20 мм, 57,84±0,79 мм. Как показано в
таблице 1 достоверных различий в показателях  между данными показателями
после нагрузки у больных и здоровых детей не было.

Более продолжительным было и восстановление частоты пульса у
больных детей по сравнению со здоровыми. У больных этот показатель
приходил к исходному уровню в течение 141,10 ±8,15 с. у здоровых в течение
118,00 ± 6,70 с. (Р < 0,05).

Замедление частоты пульса  и артериального давления после
дозированной нагрузки, отмеченное рядом авторов [2,5,11], расценивается ими
как один из важных признаков ухудшения состояния сердечно-сосудистой
системы, нарушения ее приспособляемости к более трудным условиям
деятельности.

Больные сколиозом 1 степени Здоровые дети Достоверные различия между
средними

№
п/п

Показатели ССС обследование

Х± m δ Х  ±m δ t P
1 Частота пульса за 10 сек до

нагрузки
Первичное
повторное

15,70 ± 0,42
14,27 ± 0,23

1,73
1,36

13,80 ± 0,22 0,95 3,90
1,50

<0,01
>0,05

2 Частота пульса за 10 сек
после нагрузки

Первичное
повторное

21,20 ± 0,56
20,36 ±0,28

2,31
1,63

18,70 ± 0,24 1,17 4,09
4,49

<0,01
<0,01

3 Время восстановления
частоты пульса, в сек

Первичное
повторное

141,10 ± 8,15
125,90 ± 3,79

33,62
26,26

118,00 ± 6,70 28,28 2,20
1,04

<0,05
>0,05

4 Максимальное АД в мм   до
нагрузки

Первичное
повторное

89,70 ± 3,87
33,21 ± 1,63

15,95
9,51

93,70 ± 2,15 9,39 0,90
0,20

>0,05
>0,05

5 Максимальное АД в  мм
после нагрузки

Первичное
повторное

100,30 ± 1,88
100,41 ± 1,40

7,77
11,18

103,30 ± 1,20 5,24 1,40
1,60

>0,05
>0,05

6 Минимальное АД в  мм до
нагрузки

Первичное
повторное

58,68 ± 1,62
56,18 ± 1,73

9,34
11,15

59,62  ±0,75 7,68 0,50
1,80

>0,05
=0,05

7 Минимальное АД в  мм
после нагрузки

Первичное
повторное

57,20 ± 1,89
57,88 ± 1,92

11,05
11,18

57,84 ± 0,79 8,12 0,30
0,02

>0,05
>0,05
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При повторном обследовании, проведенном нами после курса лечения,
показатели функциональной пробы больных детей приблизились к показателям
здоровых. Так частота пульса до нагрузки, максимальное и минимальное
артериальное давление у больных  сколиозом 1 степени равны соответственно,
14,27 ± 0,23 ударов за 10 с, 93,21 ± 1,63 мм, 56,18±1,73 мм. После нагрузки эти
показатели равны, соответственно, 20,36± 0,28 ударов за 10 с, 100,41±1,40 мм,
57,88±1,92 мм. Достоверных различий между показателями больных и
здоровых девочек не было, кроме показателя за 10 с после нагрузки (Р< 0,01).

Время  восстановления у больных сколиозом 1 степени , при повторном
обследовании равно 125,90  3,79 с. Этот показатель приблизился к показателю
здоровых детей. Достоверных различий не было.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что функциональная  проба
с приседаниями дает весьма ценную информацию об адаптационных
возможностях ССС детей с 1 степенью сколиотической болезни. Она
показывает что уже при сравнительно небольшой нагрузки обнаруживаются
первые признаки приспособляемости аппарата кровообращения
проявляющемся в замедлении восстановления частоты пульса  и артериального
давления после работы. Замедление восстановления, будучи связанным, не
только с основным заболеванием, но и в значительной мере с гиподинамией,
не сопровождалось, как следовало бы ожидать, большим, чем у здоровых,
учащением пульса с повышением артериального давления при нагрузке.

Важным критерием, с нашей точки зрения, показывающим ухудшение
реакции ССС на дозированную нагрузку у детей с 1 степенью сколиоза, является
нарушение нормальной динамики продолжительности после рабочего
восстановления сердечной деятельности.

Заключение.
1. Сколиоз является одним из наиболее сложных заболеваний опорно-

двигательного аппарата детей, приводящим, по мере своего развития, к
нарушению функций систем организма, замедлению физического развития.

2. Наиболее распространенным подходом к лечению детей с начальной
степенью сколиотической болезни является консервативный, включающий
ортопедическое лечение,  ЛФК,   массаж,   лечебное плавание,
физиотерапевтические процедуры и другое.

3. В результате проведенных исследований было выявлено, положительное
влияние разработанной нами программы физической реабилитации для
девочек младшего школьного возраста  с начальной степенью
сколиотической болезни на функцию сердечно-сосудистой системы,
физическое развитие, на коррекцию и стабилизацию деформированного
позвоночника.

4. Критериями эффективности разработанной и примененной нами
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программы  физической реабилитации у данного контингента больных
для сердечно-сосудистой системы является:

5. развитие адаптационных способностей сердечно-сосудистой  системы к
дозированной физической нагрузке (урежение ЧСС в покое, стабилизация
систолического и диастолического давления, ускорение восстановления
этих показателей после нагрузки).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
БАСКЕТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Окипняк В.Г.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация.  На современном  этапе  развития  баскетбола
специалисты увязывают свои прогнозы не с достаточным уровнем
специальной физической и технической подготовленности, а, в основном, с
вариативным содержанием тактической, обеспечивающей интегральное
проявление в ходе соревнований всех других видов подготовленности
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спортсменов. Создание в процессе тактической подготовки баскетболистов
условий, максимально приближенных к игровым, “просчет” вариантов
взаимодействия партнеров и сопротивления соперников, расширение
диапазона вариантов действий создает предпосылки для уменьшения
проблемных ситуаций и уменьшает временные параметры для выполнения
двигательной задачи,  что в свою  очередь влияет на повышение
эффективности соревновательной деятельности.

Ключевые  слова: баскетбол, тактическая  подготовка,
соревновательная деятельность.

Анотація. Окіпняк В.Г. Удосконалювання системи підготовки
баскетболістів високої кваліфікації. На сучасному етапі розвитку баскетболу
спеціалісти пов’язують свої прогнози не з достатнім рівнем фізичної та
технічної підготовленості, а, в основному, з варіативним змістом тактичної,
яка забезпечує інтегральний прояв в ході змагань усіх інших видів
підготовленості спортсменів. Створення в процесі тактичної підготовки
баскетболістів умов, максимально наближених до ігрових, “прорахунок”
варіантів взаємодії партнерів та опору суперників, розширення діапазону
варіантів дій створює передумови для зменшення проблемних ситуацій і
зменшує часові параметри для виконання рухового завдання, що в свою чергу
впливає на підвищення ефективності змагальної діяльності.

Ключові слова: баскетбол, тактична підготовка, змагальна
діяльність.

Annotation. Okipnyak V.G. Perfection of system of preparation basketball-
player of high qualification. At the modern stage of basketball development
specialists do not link their predictions with sufficient level of special physical and
technical fitness but rather with variational content of tactical fitness providing an
integral manifestation of all other types of athletes’ fitness in the course of
competitions. Creating in the process of tactical training of basketball players
conditions as close as possible to competitive ones, “calculating” variants of partner
interactions and opponent opposition, expanding the range of variants of actions
provide prerequisites for reduction of the number of problem situation and decrease
temporal parameters of motor task execution which, in its turn, influences the increase
of competitive activity efficiency.

Keywords: basketball, tactical preparation, competitive activity.

Эффективность игровой деятельности баскетболистов высокой
квалификации во многом зависит от качества учебно-тренировочного процесса,
содержание которого, в основном, определяется реальными запросами
соревновательной деятельности, целенаправленного, научно-обоснованного
планирования подготовки игроков и команд, применяемых средств и методов
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реализации различных программ тренировочного воздействия (4, 7).
Современные требования к тренировочному процессу в баскетболе

выражаются в том числе и в определенных соотношениях между видами
подготовки (физической, технической, тактической, психологической и
теоретической) при доминирующей роли тактической, определяющей
направленность всей подготовки и ее разделов (4, 6).

При сравнении с другими спортивными играми, развитие тактики
баскетбола отличается наибольшими изменениями. Это связано, прежде всего,
с серьезной конкуренцией как среди профессионалов, так и среди любителей,
наличием больших премиальных фондов за призовые места; обменом опытом
подготовки и соревновательной деятельности как внутри стран, так и между
странами; профессионализацией и коммерциализацией баскетбола;
стремлением  усилить зрелищность вида спорта . Все это вызывает
необходимость постоянного поиска дополнительных резервов в подготовке
спортсменов с целью повышения эффективности соревновательной
деятельности. Как один из путей повышения эффективности соревновательной
деятельности спортсменов рассматривается проблема совершенствования
тактической подготовки баскетболистов.

Тактическое мастерство взаимосвязано с развитием техники,
физических и психических качеств. Так, например, комплектование команды
во многом определяется тактическими концепциями современной игры.
Специальная физическая подготовка должна осуществляться с учетом
необходимости эффективного выполнения приемов на протяжении всей игры,
согласовываясь с требованиями реализации тактики игры команды.

Поведение баскетболистов, как и других представителей спортивных
игр, определяется особенностями психических процессов: интенсивно
распределенное и быстро переключаемое внимание, быстрота реакции выбора
и точность реакции антиципирования, сенсомоторная координация, быстрота
оценки обстановки, “усматривание” конечного решения в цепи решения,
прогнозирование наиболее вероятных изменений ситуаций в последующие
моменты (5, 8).

В действиях баскетболистов основной эффект пространственно-
временной ориентации проявляется в точности сенсорно-перцептивного
предвосхищения направления и скорости перемещения мяча, передвижения
соперников и партнеров по команде (3).

Известно, что различное сочетание свойств нервной системы образует
типы высшей нервной деятельности. Эмоциональный фон может быть
значительно изменен в процессе подготовки и деятельности. Исходя из
вышеизложенного, тактические действия в спорте представляют собой
комплексную деятельность спортсмена, обусловленную перцептивными
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интеллектуальными и психомоторными способностями, знаниями, умениями
и навыками. В практике наблюдается широкий арсенал тактических действий,
способность к быстрой врабатываемости, варьирование тактики в зависимости
от игровой ситуации, совместимости действий с различными,  даже
противоположными по своим индивидуальным показателям партнерами. Такое
положение предполагает организацию тренировочного процесса ,
учитывающего особенности принятия решения и выполнение двигательной
задачи в проблемных ситуациях (1, 2).

В спортивных играх интеллект определяет тактическое мышление,
оперативное принятие решений, которые нельзя отрывать от механизмов
психологической деятельности. Эффективность игровой деятельности в
баскетболе определяется условиями, в которых она происходит: дефицит
времени на восприятие, оценку и принятие решения, дефицит времени на
выполнение двигательной задачи, выполнение необходимых действий при
непосредственном контакте с соперником и при его активном противоборстве,
необходимость своевременных решений и действий при большом диапазоне
вариативности взаимодействий с партнерами, понимание их замыслов,
предвосхищение направления развития игровых ситуаций, организация
совместных действий, большая психологическая напряженность игры (7).

Все это создает определенную трудность в реализации потенциала
отдельного игрока и, тем более, группы игроков при групповых и командных
действиях.

Вот почему тактическая подготовка в тренировочном процессе должна
быть адаптирована к реальным запросам соревновательной деятельности.

Управление системой тренировки в баскетболе не мыслимо без четкого
количественного выражения показателей соревновательной деятельности, без
знаний тенденций развития игры, результатов научных исследований в области
спорта и смежных дисциплин (4, 7).

Анализируя соревновательную деятельность (СД) мы, прежде всего,
пытались ответить на вопрос - действительно ли проблема тактической
подготовки реально существует.

В связи с этим было проведено исследование, в ходе которого
сравнивалось число допущенных ошибочных действий технического и
тактического характера  в ходе реальных условий игры. Результаты
представлены в таблице 1.

Как показывают результаты обследования соревновательной
деятельности (ОСД) квалифицированных баскетболистов, они совершают в
среднем за игру значительно больше ошибочных действий тактического
характера, чем технического - соответственно 50,1 ± 3,3 и 11,3 ± 1,4 (t = 10,83,
n = 60, р < 0,001). Аналогичные данные получены и при сравнении числа
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ошибочных действий, допускаемых спортсменами при игре в нападении и в
защите. Полученные данные свидетельствуют, что проблема повышения уровня
тактической подготовленности баскетболистов реально существует в практике
соревновательной деятельности.

Таблица 1
Соотношение тактических и технических ошибок, совершаемых

баскетболистами в среднем за игру (n = 60)

Подтверждением актуальности избранного нами направления
исследования являются полученные результаты динамики числа тактических
и технических ошибок в течение матча (табл. 2).

Таблица 2
Динамика ошибочных действий, совершаемых баскетболистами в ходе

игры

Результаты, представленные в табл. 2, свидетельствуют о значительном
приросте количества ошибочных действий тактического и технического
характера, допускаемых баскетболистами по мере увеличения их времени
участия в игре. Положительную динамику ошибочных действий в ходе встречи
можно объяснить влиянием возрастающего утомления.

Дифференцированный анализ ошибочных действий позволил
установить, что с увеличением времени участия баскетболиста в игре прирост
тактических ошибок по сравнению с техническими значительно выше.

Так, наблюдается достоверное увеличение числа тактических ошибок:
а) во второй десятиминутке игры, по сравнению с первой (t = 5, р < 0,001), б)
в третьей десятиминутке, по сравнению со второй (t = 3,39, р < 0,001), в
четвертой десятиминутке, по сравнению с первой (t = 8,37, р < 0,001) и во
второй (t = 4,32, р < 0,001).

Что же касается числа  технических ошибок,  допущенных
спортсменами по ходу игры, то их число увеличивается к концу встречи, в
такие же временные интервалы, но недостоверно (соответственно по 10-ти

Тактические ошибки Технические ошибкиОшибочные
действия к-во % к-во %

В среднем за игру 50,1 ± 3,3 81,6 11,3 ± 1,4 18,4
В нападении 26,3 ± 2,7 52,5 8,1 ± 0,75 71,7
В защите 23,8 ± 2,1 47,5 3,2 ± 0,26 28,3

Временные интервалы (мин)Ошибочные
действия 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40

Тактические 6,8 ± 0,55 11,5 ± 0,75 15,2 ± 0,8 16,6 ± 0,92
Технические 2,4 ± 0,25 2,7 ± 0,32 2,9 ± 0,36 3,3 ± 0,52



82

минутным отрезкам:  2,4 ± ,25; 2,7 ± 0,32; 2,9 ± 0,36; 3,3 ± 0,52).
Вышеизложенные результаты позволяют заключить,  что влиянию
нарастающего утомления в большей степени подвержены параметры
тактической, чем технической подготовленности баскетболистов.

С нашей точки зрения, это можно объяснить двумя причинами: во-
первых, тактическая деятельность спортсменов является более
высокоорганизованной, по сравнению с технической. Баскетболист в процессе
игры сталкивается с необходимостью решения многих частных задач,
связанных с быстрой и точной оценкой игровых ситуаций, прогнозированием
возможных действий партнеров и соперников, анализом и коррекцией своей
деятельности с учетом вышеизложенного.

Нестандартные условия игровой деятельности требуют от спортсменов
высокой организованности, концентрации внимания, творческого мышления,
оперативной памяти - концентрации всех тех процессов, функционирование
которых определяется высшими психическими функциями. Именно поэтому
они в первую очередь подвержены влиянию нарастающего утомления.

Во-вторых - относительной неразработанностью методов
совершенствования тактической подготовки баскетболистов, по сравнению с
технической. В практике подготовки баскетболистов, в настоящее время,
существует достаточно количество методов и средств целенаправленного
совершенствования техники выполнения различных приемов игры. Вместе с
тем, целесообразность и своевременность их выполнения, выбор правильного
направления и способов взаимодействия с партнером формируется чаще всего
спонтанно, нецеленаправленно, а именно это и определяет тактическое
мастерство игрока и команды в целом.

Практическая значимость полученных результатов исследования
состоит в том, что они позволяют направить внимание тренеров на конкретные
компоненты подготовленности баскетболистов, совершенствование которых
позволит повысить надежность деятельности игроков и команды в
экстремальных условиях.

С этой точки зрения совершенствование тактической подготовки
баскетболистов и ее составной части атакующей деятельности требует
пристального внимания в работе тренеров.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ

ПЕЧАТИ УКРАИНЫ
Дерепа М.С.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. Проанализированы материалы украинских спортивных
изданий — “Команда”, “Спортивная газета”. На основании собственных
исследований даны практические рекомендации по улучшению качества
информации в спортивной прессе Украины.

Ключевые слова: спортивная пресса, спортивный журналист,
совершенствование уровня освещения спорта, читательская аудитория.

Анотація. Дерепа М.С. Основні  напрямки удосконалення
освітлення спорту в періодичних виданнях України. Проаналізовані
матеріали українських спортивних видань (“Команда”, “Спортивна газета”).
На основі особистих досліджень подано практичні рекомендації по
покращенню якості інформації.

Ключові слова: спортивна преса, спортивний журналіст, освітлення
спорту, читацька аудиторія.

Annotation. Derepa M.S. The main directions of improvement of sports
coverage on the Ukrainian press pages. The materials of the Ukrainian press
publications are analyzed in this article. Practical recommendations for improvement
of information quality on the basis of our own research are given.

Keywords: sport press pages, sports journalists, sport coverage, readers.
Средства  массовой информации играют главнейшую роль в

своеобразной рекламе спорта, как в национальном, так и в международном
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масштабе, а также являются самыми доступными, массовыми и оперативными
средствами освещения спортивных событий, происходящих в мире. Кроме
этого средства массовой информации способствуют совершенствованию
деятельности всей сферы физической культуры и спорта. Пресса, как одно из
наиболее значимых средств массовой информации, формирует общественное
мнение, ценностные ориентации читателей, популяризируя современный спорт
и спортсменов.

Украинская пресса сыграла, несомненно, важную роль в освещении
побед спортсменов нашего государства на крупных соревнованиях, таких как
Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы. Однако нас не могут не
беспокоить проблемы,  которые возникают при освещении спорта  в
периодической печати Украины. Среди которых непропорциональность
освещения различных видов спорта, поверхностность освещения спортивных
событий.

Нам представляется, что проблемно-теоретическое содержание
спортивных материалов прессы еще недостаточно совмещается с реальным
значением тех или иных направлений и проблем в области спорта, а также с
потребностями этой сферы.  Практически не рассматриваются такие актуальные
в современных условиях темы, как экономическое регулирование данной
сферы, социальные аспекты деятельности спортсменов, тренеров и других
участников спортивной работы, в частности статус спортсмена, нравственные
характеристики спортивного поведения, проблема применение спортсменами
допинга  и многие другие.

В связи с этим целью нашей работы является разработка направлений
совершенствования уровня освещения спорта в периодической печати
Украины.

Объектом нашего исследования стали самые популярные украинские
спортивные издания “Команда”, “Спортивная газета” за 2000—2002 гг.

В результате исследования спортивных газет Украины был выявлен
целый ряд недостатков качества информации:

- зачастую спортивные новости публикуются без всяких комментариев,
то есть освещение спорта носит чисто информативный характер (о
новостях гораздо быстрее читатели могут узнать из сообщений по
телевидению или по радио, читателей гораздо больше интересует как
раз комментарий новостей);

- практически не публикуются научные,  методические,
консультационные материалы;

- спортивная информация не дифференцируется по направленности и
задачам.
Во многом это связано с обстоятельством, что констатация, описание
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являются главными способами организации журналистского материала, в том
числе и тех, где представляется проблема. Это, естественно, ограничивает
возможности спортивного журналиста, как в области анализа ситуации, так и
выдвижения конструктивных идей, составляющих прагматическую структуру
журналистского материала.

Анализ характеристик спортивной информации позволил определить
наиболее очевидные негативные качества спортивной информации.
Существеннейшая из них заключается, на наш взгляд, в том, что в большинстве
материалов тематическое решение не совмещает в себе оптимально проблему
как отражение существенного социального противоречия и конкретную
ситуацию, в которой происходит опредмечивание данного противоречия и
выражающей его проблемы. Зачастую проблема лишь заявляется в материалах
на уровне весьма высокой абстрактности и неопределенности социального
адреса, причем тональность предъявления проблемы не соответствует, по сути,
ее остроте.

В исследуемых нами газетах,  к сожалению,  очень четко
просматривается отсутствие гармонического соединения двух тенденций,
характерных для освещения спорта.  Первая — это стремление к
документальности, точной передаче событий, достоверности и вторая —
стремление не просто назвать события, но и как-то осмыслить их, обобщить,
проанализировать.

Иными словами отсутствует единство двух начал информационного и
аналитического. При неоправданном преобладании любого из них нарушается
гармония целого. Это хорошо видно на примере репортажей сугубо
информационного плана, которые преобладают в спортивной прессе Украины.
Журналисты в данном случае не комментируют, не анализируют увиденное и
услышанное ими, не выражают свое отношение к происходящему. И поэтому
репортаж, в котором не находится места для рассуждений автора по поводу
события, превращается по сути дела в фотографию происходящего.
Преобладание информационных элементов в ущерб публицистичности и
аналитичности превращает репортаж в  обыкновенную констатацию факта.

В настоящее время резко возрастают требования к характеру
спортивной информации. Основными ее чертами должны стать актуальность
и новизна, глубина и конструктивность, аргументированность и эмоциональная
открытость. Осуществление этих требований к спортивной информации
позволяет, во-первых, эффективно осуществлять предметно-тематическую
направленность спортивных изданий и разделов, а во-вторых, преодолевать
ряд отрицательных свойств коммуникации с аудиторией.

В настоящее время актуально и по-новому встает вопрос о характере
и содержании информационной политики спортивной прессы, о том, каков
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наиболее эффективный путь ее формирования и осуществления. Спортивная
пресса должна стать не только информатором, который сообщает о результатах
спортивных соревнований, но и естественным центром формирования,
коррекции, проверки в реальных условиях новых подходов в спорте.
Естественно, она должна при этом действовать на основе имманентно
присущих ей способов функционирования, то есть информационным путем.

Это ставит перед спортивной прессой первоочередную задачу
активизировать участие в  ее работе всех социальных субъектов ,
заинтересованных в развитии украинского спорта. Необходимо обеспечить как
плюрализм различных групп, так и плюрализм мнений и суждений,
представленных на страницах печати.

Проанализировав украинские спортивные прессу, мы пришли к выводу,
что на страницах газет практически не представлены в качестве авторов
материалов ученые, специалисты, судьи, тренеры, сами спортсмены. В то время
как сегодняшняя информационная политика спортивной прессы должна
предусматривать постановку таких проблем и в такой форме (дискуссия,
полемика), которые являлись бы своеобразным  социальным и
коммуникативным детонатором,  вели бы к широкому проявлению
общественного мнения, а, следовательно, и к формирования определенной
программы разрешения ситуации.

Материалы газеты только выиграли бы, если бы актуальные проблемы
поднимались не только в связи с освещением тех или иных видов спорта, но и
послужили бы темой для специального и содержательного разговора с
читателем с приглашением ведущих специалистов и заинтересованных лиц.

Практика убедительно доказывает, что в большинстве случаев
периодические издания имеют лучшие по сравнению с методической
литературой возможности обеспечивать систематическое и, что особенно
важно, своевременное распространение передового опыта, данных науки,
новых методических установок и концепций.

Еще одной из самых важных негативных сторон освещения спорта на
страницах украинской прессы стало разрушенное двуединство, когда пресса
формируют интересы любителей спорта и болельщиков, а читательские
интересы, формируют задачи прессы.

Это нашло отражение в актуальной проблеме — непропорциональном
освещении различных видов спорта, стоящей перед украинской спортивной
прессой сегодня. До 80 % газетной площади посвящено футболу. И дело здесь
не только в огромной популярности этого вида спорта в Украине. Как данные
социологических исследований, в Украине есть почитатели практически всех
существующих сегодня видов спорта. Причина в отсутствии профессионализма
у спортивных журналистов, знания истории различных видов спорта, лучших
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его представителей, особенностей техники и тактики,  подготовки и
соревновательной борьбы. Информационные материалы, статистика и
фактографическое воспроизведение спортивных событий не могут активно
влиять на формирование широкого интереса к спорту в нашей стране.

Необходимо отметить и тот факт, что в Украине существует огромное
количество специальных изданий, посвященных футболу, регулярно выходят
в эфир передачи радио и  телевидения. Наблюдается гипертрофия в освещении
этого вида, что, безусловно, влияет на внимание прессы к другим видам спорта.
В данном случае роль прессы сводится к удовлетворению уже существующих,
развернутых потребностей. Однако ясно, что ее значение должно определяться
также в формировании интересов и потребностей населения, которые бы
способствовали бы интересам государства.

Спортивные журналисты должны всячески содействовать развитию
всех видов спорта, а не игнорировать их. К сожалению, все сегодня в Украине
знают кто такой А.Шевченко, С.Ребров, О.Лужный и далеко не все читатели
знают украинских чемпионов мира и Европы по другим видам спорта. Отдавая
предпочтение тому или иному виду спорта пресса должна учитывать два самых
важных фактора: популярность вида спорта в стране и участие в состязании
украинских спортсменов.

Анализируя украинские спортивные газеты, мы пришли к выводу, что
издание, которое не осуществляет время от времени каких-нибудь изменений
в своей структуре, выглядит анахронизмом в глазах новых поколений читателей,
что может стать преградой на пути более широкого распространения газеты.
Таким образом, необходимо периодически корректировать тематическую
структуру газеты с целью создания нового “лица” издания, которое динамично
развивается и приспосабливается к новым обстоятельствам. Новые темы и идеи
в газете, оригинальный подход к старой теме, свежая форма подачи приведут
к увеличению читательской аудитории.

Увеличение количества публикаций аналитического плана, различных
прогнозов, обзоров спортивных событий с разных точек зрения приведет к
повышению уровня читательского интереса. К этому же эффекту приведет и
расширение тематики публикуемых материалов.

Еще одним не менее важным направлением совершенствования
освещения спорта является серьезный подход к выбору тем на страницах газет,
затрагивающих коренные вопросы дальнейшего развития спорта в Украине,
социально значимые проблемы.

 Коммерциализация и более широкое освещение спортивной и около
спортивной жизни в прессе Украины, особенное выделение ее негативных
сторон, касающихся скандальных и неприглядных ситуаций, связанных с
изобличением спортсменов в употреблении допинга, подкупа судей и
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спортсменов, жестокости, использования запрещенных правил должно
органически соединяться с освещением положительных сторон спорта. Среди
которых ценности олимпийского движения, пропаганда олимпийских идеалов,
олимпийское образование.

Учитывая необходимость пропаганды идей и принципов олимпизма
среди населения, с одной стороны, и довольно широкий охват аудитории прессы
— с другой, следует признать, что периодическая печать может быть
действенным средством олимпийского образования. Для эффективного ведения
данной работы надо активно развивать и повсеместно поддерживать опыт
сотрудничества прессы с теоретиками практиками в области олимпийского
движения. Это позволит сделать информацию, цель которой олимпийское
образование населения, более содержательной и достоверной.

С помощью материалов спортивной прессы необходимо прививать
культуру понимания спортивного поединка аналогично культуре восприятия
музыки, искусства. Это связано, прежде всего, с тем, что спортивный поединок
по его педагогическим, эстетическим и другим ценностям в существенной мере
является сокровищницей умственного труда ученых, тренеров, врачей,
психологов и самих спортсменов.  А самая лучшая награда  за  эти
интеллектуальные усилия — глубоко квалифицированная оценка спортивного
поединка аудиторией.

В освещении спорта необходимо активнее использовать его ценности,
возможности в формировании интереса к спорту, чтобы эти сообщения имели
образовательный характер, который бы способствовал решению практических
задач, заинтересовал читателя, заставил человека заниматься тем или иным
видом спорта. Такие материалы есть в исследуемых нами газетах, однако,
частота публикаций таких материалов крайне  невысока.

Кроме этого, пресса и спорт — это мощные средства воздействия на
умы подрастающего поколения, и ориентация прессы  на формирование
одностороннего интереса к спорту, использованию лишь его информационного
пространства, отсутствие в публикациях его реальных ценностей, несомненно,
снижает эффективность материалов на спортивную тематику.

Однако  необходимо отметить тот факт, что повышению читательского
интереса к материалам спортивной прессы будет способствовать умение
журналиста освещать наиболее актуальные проблемы спорта с разных сторон
и с максимальной глубиной.

То есть рост внимания периодических изданий к актуальным
проблемам спорта должен происходить как за счет увеличения количества
публикаций по данной тематике, так и в большей степени путем улучшения
качества содержания публикуемых материалов, профессионализма их авторов.
Это позволит глубже затрагивать актуальные проблемы спорта, более



89

основательно подходить к их решению.
Точность, последовательность, фактическая полнота, высокий

познавательный заряд, динамичность и яркость образов материалов спортивной
прессы должны соединяться с авторским отношением к событиям в материалах.
Кроме этого публикации с эмоциональными и философскими размышлениями
усилят интерес читательской аудитории к газетам.

В результате исследований мы пришли к заключению, что читатели
отдают предпочтение тем материалам, при подготовке которых учитываются
такие особенности привлечения внимания, как динамичность, интенсивность,
направленность, сосредоточенность спортивных репортажей.

Спортивную тему можно подать в любом жанре. И задача журналистов
— шире использовать жанровую разнообразность материалов и тем самым
обязательно добиться, чтобы читатель не утратил интерес к обговариваемой
проблеме. Очень важно в каждом конкретном случае выбрать для публикации
ту или иную форму в зависимости от значительности публикуемых фактов,
масштаба обобщений и, главное задачи, которая стоит перед журналистом.
Однако часто бывает так, что там, где было бы достаточно короткой заметки,
печатают статью, а важная, злободневная тема, иногда, освещена поспешно и
поверхностно.

Спортивные журналисты должны уходить от чисто информационных
докладов в углубленное исследование. Потерянная острота событийной основы
репортажа должна возмещаться осмыслением событий, компетентным
комментарием, умением журналиста приобщать читателя к атмосфере
спортивных событий, богатством его личных впечатлений и эмоций. В
репортаж должны органически входить спортивные и околоспортивные
“страсти”, расчеты, прогнозы и т.д. Читателю должны становиться близки и
понятны радости, надежды, огорчения, без которых рассказ о соревнованиях
превратиться в скучную регистрацию цифр.

Обилие цифр специфическая черта спортивной публикации. Цифры
комбинируются,  сопоставляются,  противопоставляются.  Их частое
употребление объяснимо — результаты в спорте измеряются цифрами. А
поскольку счет в современном спорте идет нередко не только на десятые, но и
сотые и даже тысячные доли секунды, то и употребляются, естественно, не
округленные значения чисел, а самые точные.

Конечно, статистика нужна. Однако злоупотреблять ее нельзя. В основе
спортивных материалов должны быть не только статистические данные, их
лучше всего помещать в конце материала под рубрикой “Технические
результаты”. Журналистам необходимо помнить, что читатели, прежде всего,
хотят увидеть в газете не цифры по поводу события, а размышления по поводу
цифр.
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Соответственно от достижения единства информационного и
аналитического, их разумного соотношения, во многом зависит глубина
постижения действительности, интерпретация фактов, явлений и, в конечном
итоге, убедительность материала

Говоря о деятельности спортивных журналистов, как основных
субъектов функционирования спортивной прессы, мы считаем, что они должны
не только гнаться за сенсацией и подавать что-то “жареное”, но и стремиться
на здоровой основе учить население этике, философии, гуманистическим
ценностям спорта и физической культуры. Показывать спортивных кумиров,
как образец для подражания молодому поколению, если, конечно спортсмены
того заслуживают, не приукрашивая трудностей и лишений, которым зачастую
спортсмены вынуждены себя подвергать.

Анализируя спортивную прессу мы пришли к заключению, что
олимпийское движение воспринимается журналистами лишь в контексте
Олимпийских игр, а последние лишь как спортивные соревнования
крупнейшего ранга. То есть читательская аудитория ориентирована в основном
только на престиж олимпийских побед и рекордов.  Сама же идея олимпизма,
его глубинная сущность остается вне внимания спортивных журналистов. А,
как известно, дегуманизация окружающей человека среды может быть
остановлена под воздействием многих социально-культурных факторов, в том
числе олимпизма.

Необходимо, к сожалению, отметить тот факт, что сегодня многие
журналисты несколько отличаются от тех спортивных репортеров, которые
стояли у истоков олимпийского движения и понимали, что одна из самых
основных их миссий — способствовать распространению идей олимпизма во
всем мире. Сегодня огромное количество репортажей посвящено событиям,
которые происходят вне спортивных площадок. Журналистов сегодня
интересует, прежде всего, скандалы и желание сделать себе из информации
подобного рода имидж.

Примечателен и тот факт, что, несмотря на значительные успехи
украинских спортсменов-инвалидов на самых крупных международных
соревнованиях, в том числе и на Параолимпийских играх, информация об этих
соревнованиях практически отсутствует в спортивных изданиях или сводится
к перечислению результатов. Спортсмены-инвалиды находятся в сложном
положении из-за отсутствия специализированных спортивных баз, экипировки,
соответствующего финансирования. Именно средства массовой информации,
в том числе и спортивная пресса, может мобилизовать общественное мнение
на изменение этого положения, сыграть роль активного социального регулятора,
который привел бы к активизации работы с инвалидами. Освещение
соревнований, в которых участвуют инвалиды, может не только улучшить
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спортивно-массовую работу с ними, но и сыграть положительную роль в деле
привлечения к занятиям спортом новых групп людей, имеющих различные
заболевания.

На основании представленных результатов можно сделать следующие
выводы:

1. Для повышения качества спортивной информации необходимо:
- расширить тематику газетных материалов, акцентируя внимание на

пропорциональном освещении видов спорта наиболее интересных для
читательской аудитории;

- разнообразить жанры, соответствующие специфике спорта, особое
внимание, уделив аналитической статье;

- увеличить количество аналитических статей, для которых будет
характерна  обстоятельность выводов , глубина обобщений,
разносторонний комментарий событий.
2. Редакциям спортивных газет периодически, один раз в год следует

проводить комплексные исследования читательской аудитории для изучения
читательских интересов,  запросов и степени их удовлетворенности
публикациями читателей.

  3. Совершенствование уровня освещения спорта в периодической
печати Украины невозможно без совершенствования профессиональной
подготовленности спортивных журналистов, их умения анализировать,
выявлять и учитывать актуальные проблемы, знать историю, терминологию,
правила, особенности подготовки и соревновательной деятельности различных
видов спорта.

4. Материалы спортивной прессы должны не только информировать
читателей о тех или иных спортивных событиях, но и формировать
общественное мнение, влиять на решение различных задач, проблем, стоящих
перед украинским спортом.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У МАЛЬЧИКОВ 10 - 14 ЛЕТ
Марек Клоссовски, Владимир Ткачук, Анна Мроз

Академии физического воспитания Й. Пилсудского в Варшаве

Аннотация . Работа посвящена сравнительному  анализу
особенностей возрастного развития детей школьного возраста (10 – 14 лет)
занимающихся и не занимающихся в спортивных классах. Рассмотрена
возрастная динамика избранных антропометрических и физиологических
показателей.

Ключевые слова: школьники, тренировка, физическое развитие.
Анотація. Марек Клоссовскі, Володимир Ткачук, Анна Мроз. Вікові

зміни координаційних здібностей у хлопчиків 10 - 14 років. Робота
присвячена порівняльному аналізу особливостей вікового розвитку дітей
шкільного віку (10 – 14 років) що займаються і не займаються в спортивних
класах. Розглянуто вікову динаміку обраних антропометричних і фізіологічних
показників.

Ключові слова: школярі, тренування, фізичний розвиток.
Annotation. Marek Klossovsky, Vladimir Tkachuk, Anna Mroz. Age

changes of coordination abilities at the boys 10 - 14 years. The purpose of this
study was the compare analysis of age-dependent changes of physical development
in trained non-trained children.

Key words: children, training, physical development.

Введение
Постоянное изменение экологических и социальных условий жизни

человека  неизменно затрагивает важные проблемы, связанные оценкой
глубины и направленности  влияния указанных факторов на уровень
физического развития и физической подготовленности детей и, особенно в
период напряженного физического и умственного развития – в период
школьного обучения [1, 2, 3, 4]. Этому вопросу и посвящена настоящая работа.
Проведен сравнительный анализ проявления двигательного качества
координации (ловкости) в годы переломного (с точки зрения биологии этапа
индивидуального развития школьника) с 10 по 14 лет, т. е. на этапе начала
периода полового созревания, и сравнения показателей не занимающихся
спортом детей и школьников-спортсменов аналогичного возраста.

Проблема координационных способностей ребенка, под которыми мы
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понимаем способность точно выполнять заданные действия в пространстве,
времени и по усилию, одна из актуальнейших проблем общей и спортивной
физиологи, биомеханики, психологии, педагогики, медицины и других наук. К
сожалению, научно-исследовательские работы ведутся в довольно узких
направлениях – исследуются один или, в крайнем случае, два параметра
движения [5], одно состояние организма, одна спортивная дисциплина [6] и т.
д. В реальной же жизни двигательные акты выполняются с использованием
трех тесно взаимосвязанных между собой параметров – пространства, времени
и усилия. В данной работе предпринята попытка исследовать комплексные
изменения точности воспроизведения заданных пространственно-временных
параметров и некоторых функциональных показателей организма ребенка.

Материал и методы исследования
В исследования участвовали мальчики 10-14 лет, обучающиеся в

спортивных классах Объединения школ № 2 г. Варшавы в количестве 64
человека и контрольная группа детей, не занимающихся спортом того же
возраста в количестве 52 человека.

Использована компьютеризированная методика “Selftest” (7, 8).
Регистрировались: дифференциальные пороги проприорецепции при
воспроизведении пространства (100 мм), времени (1 с), максимальная частота
движений, быстрота одиночного движения, аэробная и анаэробная работо-
способность, степень утомления, группа антропометрических показателей.
Преимущество данной методики заключается в том, что все первичные данные
нормализованы и частные, и общие оценки показанных испытуемыми
результатов легко сравнимы между собой и не зависят от единиц измерения
(мм, кг, с).

Для определения статистического различия между тренирующимися
и не тренирующимися детьми, а так же между последовательными годами
развития ребенка использован анализ вариаций ANOVA [9].

Результаты исследований.
Анализ результатов исследования показывает, что тренирующиеся и

не тренирующиеся школьники в возрасте 10 – 14 лет по большинству
зарегистрированных показателей не имеют статистически достоверных
различий (рис. 1).

Как видно из приведенных данных на рис. 1 длина и масса тела у
спортсменов ниже, чем у не занимающихся спортом детей. Но объяснить
однозначно эти результаты трудно т. к. одновременно с воздействием
тренировочного процесса мощное влияние на проявление различных
функционально-морфологических процессов оказывает период биологического
созревания организма, процесс селекции школьников, направленный на отбор
наиболее способных к занятием спортом детей. Отдифференцировать каждый
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из перечисленных факторов, да плюс еще и фактор случайности не
представляется возможным.

Рис. 1. Показатели  длины и массы тела у школьников 10 лет, занимаю-
щихся и не занимающихся спортом.

Рис. 2. Показатель глубины утомления при динамической физической
нагрузке у школьников 10 лет занимающихся  и не занимающихся  спортом.

Другой исследуемый показатель, отражающий интегральные
функциональные возможности организма человека – степень утомления при
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физической работе – имеет различия у спортсменов и не спортсменов – этот
показатель и лучше у школьников-спортсменов (рис. 2), но они так же не имеют
статистически достоверного отличия.

Подобные изменения наблюдаются у школьников и в других возрастах
– 12 – 14 лет.

Что же касается возрастной динамики изучаемых показателей, то
полученные результаты свидетельствуют, что по мере увеличения возраста
испытуемых наблюдается плавное позитивное изменение изучаемых
показателей (рис. 3).

Рис. 3. Возрастная динамика аэробной выносливости у школьников 10 – 14
лет, занимающихся в спортивных классах  и не занимающихся спортом.

Как свидетельствуют приведенные данные статистические различия
между группами занимающихся и не занимающихся школьников, а так же
между этими же школьниками, но в различные годы изучаемого отрезка жизни,
отсутствуют. При этом  по показателям координационных способной их
возрастные тенденции  неоднозначны – в одни годы они лучше, в другие –
хуже (рис. 4).

Как видно из представленных на рис. 4 данных в возрасте 10 и 14 лет
более высокие показатели имеют дети, занимающиеся спортом, а в возрасте
12 и 13 лет – не занимающиеся спортом школьники.

Кроме того, установлено, что в любом изучаемом возрастном
диапазоне имеются дети, которые преимущественно лучше оценивают либо
пространство (47,3 – 63,9 % от общего количества школьников в одной
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возрастной группе), либо время (12,1 – 17, 3 %) выполнения заданного
движения, а два показателя одновременно хорошо оценивают только 5, 0 – 6,0
% обследованных школьников.

Рис. 4. Возрастная динамика общей оценки координации при воспроизведе-
нии заданного пространства (100 мм) в течение заданного времени (1 с) у
школьников 10 – 14 лет, занимающихся и не занимающихся спортом.

Такой результат натолкнул нас на мысль проверить и соотношение
детей при сравнении их координационных способностей по такому критерию
как уровень координации – высокой или низкой точности воспроизведения
движения (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение количества учеников с высокой и низкой точностью

воспроизведения движения в возрасте 10 – 14 лет

Как свидетельствуют приведенные в табл. 1 данные с возрастом

y = -0,0004x4 + 0,0092x3 - 0,0546x2 + 0,1258x - 9E-12
R 2 = 1 y = 0,0088x4 - 0,1075x3 + 0,4363x2 - 0,6375x + 0,35

R 2 = 1
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наблюдается тенденция к увеличению числа школьников, обладающих
способностью к более высокой точности воспроизведения двигательных актов
по показателям пространства и времени. Если сравнить эти показатели у
школьников, занимающихся спортом и их не занимающихся одногодков, то
можно наблюдать, что тенденции развития координационных способностей
подобные. А среди школьников, не занимающихся спортом к 14 года по
сравнению с их сверстниками меньшее количество детей способных с высокой
точностью воспроизводить движения (на 5 %) и больше детей с низкими
координационными способностями (18,3 %).

Проведенный регрессионный анализ данных показал, что возрастные
изменения координационных способностей,  антропометрических и
функциональных показателей описываются полиномиальным уравнениями
регрессии 3-й – 4-й степени.

Так, возрастная динамика аэробной выносливости может быть
представлена регрессионной моделью третей степени, имеющий следующий
вид (I):

Уав = - 0,0667х3 + 0,435х2 – 0,308х + 6,832     (I),
При R2 = 0,944.
где: Уав – показатель аэробной выносливости школьника,

         Х  - возраст, лет.
А такой показатель, как общая оценка координационных способностей,

в состав которой входят нормализованные оценки за качество воспроизведения
одновременно и пространства, и времени описывается уравнением регрессии
4-й степени (II):

Yок = 0,0088x4 – 0,1075x3 + 0,4363x2 – 0,6375x + 0,35     (II),
При R2 = 1,0.

где: Yок – показатель общей оценки координационных способностей
школьника,

         Х  - возраст, лет.

Это свидетельствует о том, что в очень важный этап биологического
развития ребенка – период полового созревания все процессы, происходящие
в организме в своей возрастной динамике имеют нелинейную тенденцию.

 Судя по результатам регрессионного анализа темпы улучшения
координационных способностей детей в возрасте от 10 до 14 лет различны.
Наиболее высокие они в 10-11 лет и затем плавно начинают снижаться.

      Обсуждение
Постоянное, быстрое и почти всегда негативное изменение экологии
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и значительные перепады социальных условий жизни человека постоянно
затрагивают важные проблемы, связанные оценкой глубины и направленности
влияния указанных факторов на уровень физического развития и физической
подготовленности детей и, особенно в период напряженного физического и
умственного развития – в период школьного обучения. Проведенный нами
сравнительный анализ  развития проявления двигательного качества
координации (ловкости) в разные годы индивидуального развития школьника
и детей не занимающихся спортом, и спортсменов-школьников аналогичного
возраста показал следующее.

По темпам прироста выявлена тенденция, когда максимальный
прирост росто-весовых показателей и координационных способностей
проявляется в возрасте 10 - 12 лет, а затем его темп с возрастом снижается.
Исследования Trześniowski R. [2], А. А. Гужаловского [10, 11], подтверждают
эту тенденцию. Автор в результате многолетних исследований школьников
определил, что сенситивным периодом в развитии силовой выносливости
является возраст 11 - 12 лет.

Учитывая общее положение, что годовой рост свыше 5 % является
существенным, можно принять, что возраст 10 - 14 лет является наиболее
чувствительным в развитии координационных способностей у школьников.

Какие характерные особенности можно отметить при анализе
представленных регрессионных моделей?

Во-первых, все без исключения морфо-функциональные показатели
школьников в возрасте 10 – 14 лет изменяются с возрастом не линейно.

Во-вторых, эти нелинейные изменения не синхронизированы во
времени в разные возрастные диапазоны.

В-третьих, хотя и по ряду изучаемых показателей и наблюдаются
преимущества школьников-спортсменов в целом статистически достоверного
различия не выявлено. Такой результат может быть следствием множества
причин – селекции при отборе детей в спортивные классы, недостаточной
частоты, количества, интенсивности тренировочных нагрузок, применяемых
в процессе тренировки, высокой двигательной активности школьников не
занимающихся спортом и, конечно же, фактора случайности. Поэтому для
поиска ответа на вопрос об эффективности организации спортивных классов
было бы желательно расширить возрастной диапазон от 8 лет до 18 и
обследовать более репрезентативные группы школьников.
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