


1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

(ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ)

Видається з січня 1998 року

№11

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ХАРКIВ 2002



2

ББК                                                                                          УДК 796.072.2
75.0+75.1

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. -
Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. - №11. - 100 с.

(Укр., рос, анг. мов.)

У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології
фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного
виховання, тренерів і спортсменів.

Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної академії
дизайну і мистецтв (Харківського художньо-промислового інституту) [протокол
№ 4  від  27.12.1996 р., протокол № 7  від  23.04.1999 р., протокол № 8  від
29.03.2002 р.].

Збірка затверджена ВАК України і входить до переліку наукових видань,
в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт:

«Фізичне виховання і спорт» - постанова ВАК України від 09.06.1999р.
№1-05/7. - Бюл. ВАК України, 1999. - №4. - С. 59;
«Педагогічні науки» - додаток до постанови президії ВАК України від
11.04.2001р. №5-05/4. - Бюл. ВАК України, 2001. - №3. - С. 6;
«Біологічні науки» - постанова президії ВАК України від 11.10.2000р.
№2-03/8. - Бюл. ВАК України, 2000. - №6. - С. 7.

Редакційна колегія:
1. Бізін В.П. доктор педагогічних наук, професор;
2. Дмитренко Т.О. доктор педагогічних наук, професор;
3. Єрмаков С.С. (гол.ред.) доктор педагогічних наук, професор;
4. Золотухіна С.Т. доктор педагогічних наук, професор;
5. Корягін В.М. доктор педагогічних наук, професор;
6. Максименко Г.М. доктор педагогічних наук, професор;
7. Друзь В.А. доктор біологічних наук, професор;
8. Клименко А.І. доктор біологічних наук, професор;
9. Лапутін А.М. доктор біологічних наук, професор;
10. Романенко В.О. доктор біологічних наук, професор;
11. Ткачук В.Г. доктор біологічних наук, професор;
12. Веріч Г.Є. доктор медичних наук, професор;
13. Сак Н.М. доктор медичних наук, професор;
14. Ложкін Г.В. доктор психологічних наук, професор.

©С.С. Єрмаков, 2002;
©Харківська державна академія

дизайну і мистецтв, 2002



3

АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ШКАЛ
Шандригось В.І.

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

Анотація. У статті аналізуються алгоритми створення
оціночних шкал фізичної підготовленості школярів. Акцентується увага
на поширеному застосуванні останнім часом перцентильного методу,
його перевагах над методом сигмальних відхилень у порівняльних нормах
фізичної підготовленості.

Ключові слова: види норм, сигмальні відхилення, перценилі,
оціночні шкали.

Аннотация. Шандригось В.И. Алгоритмы создания оценочных
шкал. В статье анализируются алгоритмы создания оценочных шкал
физической подготовленности школьников. Акцентируется внимание на
распространённом применении в последнее время перцентильного
метода, его преимуществах над методом сигмальних отклонений в
сравнительных нормах физической подготовленности.

Ключевые слова: виды норм , сигмальное  отклонение ,
перцентыли, оценочные шкалы.

Annotation. Shandrigos V.I. Algorithms of creation of estimated
scales. In the given article the autor characterises the norms of physical
preparation. He pays attention to spread usage of percentile method nowadays,
its advantages over method if sigmal deviations in comparative norms of
physical preparation.

Keywords: kinds of norms, sigmal deviation, percentiles, evaluative
scales.

Статистична обробка експериментального матеріалу на сьогодні
є важливим складовим елементом досліджень у будь-якій галузі науки,
не виключаючи і фізичної культури та спорту.

У ході дисертаційного дослідження передуючи створенню
оціночних шкал учнів 7-10 років Тернопільської області перед нами було
поставлене завдання проаналізувати і узагальнити алгоритми створення
оціночних шкал.

Одним із важливих питань в оцінці фізичного стану є розробка
норм фізичної підготовленості, яка сьогодні ще не повністю задовільняє
практику фізичного виховання. Це можна в певній мірі пояснити
відсутністю єдності в підходах оцінки результатів вибіркової сукупності.

Нормою у спортивній метрології прийнято вважати величину
результату, яка є підставою для визначення рівня фізичної підготовленості



4

людини. Найбільш поширеними є три види норм: порівняльні,
індивідуальні і належні [1, 3, 6, та ін.]. В практиці фізичного виховання
здебільшого використовуються дослідження з метою розробки
порівняльних норм, рідше індивідуальних та норм належного порядку.

Порівняльні  норми встановлюються після порівняння
досягнень людей, які належать до однієї сукупності. В теорії і практиці
фізичного виховання використовуються порівняльні системи оцінок, що
розроблені за допомогою різноманітних математико-статистичних
методів. Найчастіше обчислення норм виконується на основі методу
сигмальних відхилень. Процедура визначення передбачає: вибір
сукупності людей; визначення рівня досягнень у комплексі рухових
завдань; визначення середньої величини (Мх) і  стандартного
(середньоквадратичного) відхилення (σ); звідси, значення Мх±0,5σ
приймаються за середню норму, а обрані дослідником межові величини
стандартного відхилення, слугують мірою відхилення від середньої
норми.

Проте, значна кількість дослідників не погоджуються з таким
показником середньої норми. Частина авторів пропонують включати в
цю зону 68 % вибіркової сукупності результатів, тобто зону шириною в
одне стандартне (чи сигмальне) відхилення Мх±σ; інші —50 %, тобто
зону шириною х±0,67σ; треті — 38 %, тобто зону шириною х±0,5σ [6, 9,
11, та ін.]. В залежності від ємності “середньої” зони змінюється ємність
і інші оціночні зони. У табл. 1, 2 наведені оціночні зони і їхня ємність за
різними авторами [10].

Н.В. Решетников [10] розрахував інтервали оціночних зон по
декількох варіантах із зоною “середніх” результатів у 38, 50 і 68 %, і дійшов
висновку, що не всі варіанти “середньої” зони виявилися прийнятні. Зона
шириною в 38 % вибіркової сукупності виявилася надмірно вузькою. Зона
шириною в 68 % виявилася надмірно широкою. У неї ввійшли результати,
оцінювані в практиці фізичного виховання трьома оцінками: “погано”,
“задовільно” і “добре”.

В залежності від ємності «середньої» зони змінюється і ємність
інших зон, що ускладнює використання розробок різних авторів для
обгрунтування нормативів з фізичної підготовленості.

В останні роки частіше зустрічаються випадки аналізу результатів
педагогічного тестування, що виконується на основі перцентильного
методу [2, 4, 12 та ін.], який має суттєві переваги над методом сигмальних
відхилень. При цьому нормою прийнято вважати 50 % результатів, що
лежать симетрично щодо середніх значень [11].

Ще у 1967–1973 роках групою вчених [13] розроблена шкала
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оцінки результатів тестування фізичної підготовленості на основі
перцентилів. Дуже низьким вважається результат, який є доступним більш
ніж для 80%, середній – 40–59%, відмінним – менше ніж для 19%
обстежених.

Таблиця 1.
Оціночні зони і їхня ємність в одиницях стандартного

відхилення (z-оцінка)

Таблиця 2.
Оціночні зони і їхня ємність у відсотках

Суть переваг методу перцентилів полягає в тому, що він: дозволяє
розраховувати результат, який відповідає довільній вибірці; враховує всі
значення тестування від низьких до найвищих, а не орієнтує на середні
величини результатів; конкретно розподіляє величини, отримані в

ЗониАвтори
Дуже
низькі

Низькі Нижче
середніх

Середні Вище
середніх

Високі Дуже
високі

Кристле -4,0 −
-1,88

-1,88 −
-1,28

-1,28 −
-0,67

±0,67 0,67 −
1,28

1,28 −
1,88

1,88 −
4,0

Мартин -4,0 −
-2,0

-2,0 −
-1,0

-1,0 −
-0,5

±0,5 0,5 −
1,0

1,0 −
2,0

2,0 −
4,0

Штефко -4,0 −
-2,0

-2,0 −
-1,0

― ±1,0 ― 1,0 −
2,0

2,0 −
4,0

Башкиров ― -4,0 −
-2,0

-2,0 −
-0,67

±0,67 0,67 −
2,0

2,0 −
4,0

―

Ставицкая,
Арон

― -4,0 −
-2,0

-2,0 −
-1,0

±1,0 1,0 −
2,0

2,0 −
4,0

―

Станкионене ― -4,0 −
-2,5

-2,5 −
-0,5

±0,5 0,5 −
2,5

2,5 −
4,0

―

Куприянов -4,0 −
-2,5

-2,5 −
-1,5

-1,5 −
-0,5

±0,5 0,5 −
1,5

1,5 −
2,5

2,5 −
4,0

ЗониАвтори
Дуже
низькі

Низькі Нижче
середніх

Середні Вище
середніх

Високі Дуже
високі

Кристле 3 7 15 50 15 7 3
Мартин 2,3 13,6 15 38,2 15 13,6 2,3
Штефко 2,3 13,6 — 68,2 — 13,6 2,3
Башкиров — 2,3 22,7 50 22,7 2,3 —
Ставицкая,
Арон

— 2,3 13,6 68,2 13,6 2,3 —

Станкионене — 0,62 30,23 38,2 30,23 0,62 —
Антропова — 6,7 18,3 50 18,3 6,7 —
Ломейко — 7 24 38 24 7 —
Пушкарев — 2,3 13,6 68,2 13,6 2,3 —
Михеев — 25 — 50 — 25 —
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результаті тестових випробувань на рівні (низький, нижче середнього,
середній, вище середнього, високий); полегшує складання фізкультурно–
оздоровчих програм для корекції фізичного стану в залежності від його
рівнів.

Тим не менше аналіз сутності перцентильного методу дозволив
виявити деякі його недоліки. Відсутність чіткого кількісного критерію
призводить до того, що єдиною підставою для встановлення числа і меж
інтервалів групування кількісних величин служать об“єктивні погляди і
інтуїція того чи іншого дослідника. Як наслідок такого підходу –
накопичення великої кількості класифікаційних систем, що суттєво
відрізняються за структурою і змістом; реалізація методу перцентилів
передбачає побудову окремої шкали для кожного параметру і її
категоризацію без врахування сумарної варіації значень показників, що
досліджуються [11, 14 та ін.].

Поряд з використанням порівняльних норм у теорії і практиці
фізичного виховання широкого застосування набули й індивідуальні
норми. Ці норми засновані на впливі особливостей статури, паспортного
віку, стану соматичного здоров’я і тощо, на результати в рухових завданнях
і внаслідок цього володіють максимальним стимулюючим ефектом.
Індивідуальна норма передбачає облік реальних можливостей людини,
його морфо-функціонального статусу.

Належні норми — єдина нормативна оцінка, що дозволяє
визначити рівень фізичної підготовленості населення нашої країни. Метод
належних величин — метод параметрів досліджуваних процесів, що
повинні бути в конкретної людини, з урахуванням її статі, віку, довжини і
маси тіла й інших показників. Під час встановлення належних норм
спеціалісти спираються на вимоги, що висуваються людині умовами
життя, професії тощо, використовуючи різноманітні підходи [5, 7, 8 та
ін]. Ці норми умовні, тому що неможливо врахувати усі фактори, які на
них впливають. Належні норми знижують діапазон норм, наближаючи їх
до конкретної особи. Зміст належних величин у тім, що особа, яка
виконала норматив, має такий рівень фізичної підготовленості, який
позитивно впливає на стан її здоров’я.

Таким чином, проведений аналіз підходів з розробки оціночних
таблиць у системі фізичного виховання, показав, що адекватність і
об’єктивність встановлених нормативів в більшій мірі залежить від вибору
алгоритму класифікації і коректності математико-статистичної обробки.

Серед існуючих видів норм велике значення мають порівняльні
норми, котрі характеризують динаміку природнього вікового розвитку
моторики людини, дають чітке уявлення про розвиток рухових якостей,
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можливість на  різних етапах навчання проводити об’єктивний
педагогічний контроль і вносити корективи у параметри фізичної
підготовленості в цільовому напрямку.

Класифікаційні системи оцінок фізичної підготовленості, що
розроблені з використанням багатомірних математико-статистичних
методів, на відміну від одномірного методу, дозволять вивчити моторику
з позиції системності в контексті мірного контінууму, оскільки фізична
підготовленість є інтегральною, структурованою, динамічною системою.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
Соболєв Ю.Л., Карпова І.Б.

Київський національний економічний університет

Анотація. Теоретичне обґрунтування сучасної системи
фізичного виховання студентів, яка орієнтована на підтримання і
розвиток фізичного здоров’я. Запропонований підхід створює необхідні
передумови для формування фізичної культури особистості фахівця з
урахуванням здоров’я, фізичного розвитку і підготовленості, інтересів
та індивідуальних потреб студентів.

Ключові слова: фізичне виховання, навчальна програма,
можливості організму, потреби, інтереси.

Аннотация . Соболев  Ю.Л. , Карпова И.Б.  Теоретико-
методологические основы физического воспитания студентов.
Теоретическое обоснование современной системы физического
воспитания студентов, ориентированной на поддержание и развитие
физического здоровья. Предлагаемый подход создает необходимые
предпосылки для формирования физической культуры личности специ-
алиста с учетом здоровья, физического развития и подготовленности,
интересов и индивидуальных потребностей студентов.

Ключевые слова: физическое воспитание, учебная программа,
возможности организма, потребности, интересы.

Annotation. Sobolev Ju.L., Karpova I.B. Theoretical and
methodological fundamentals of the students’ physical education. Theoretical
substantiation of modern student’s physical education system which is directed
to maintain and develop their physical health. The given methodology creates
necessary prerequisites to form physical culture person specialist taking into
account students’ health, their physical development and fitness, interests and
individual demands.

Keywords: physical education, educational program, abilities of
organism, demands, interests.

Радикальні зміни в житті суспільства об’єктивно висувають нові
вимоги до змісту фізичного виховання студентів.

Сучасні концептуальні положення змінюють традиційні
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представлення про фізичне виховання як процес, специфіка якого полягає
лише в навчанні руховим діям і вихованні фізичних якостей людини.
Фізичне виховання у вузі — це складний, психолого-педагогічний процес,
метою якого є формування фізичної культури особистості майбутнього
фахівця, здатного організувати і вести здоровий спосіб життя. Фізична
культура розглядається як один з видів загальної культури людини, а її
основні компоненти — неспеціальна фізкультурна освіта, спорт, фізична
рекреація і рухова реабілітація - доповнюють один одного і знаходяться в
тісному взаємозв’язку.

Досягнення цієї мети вимагає вирішення ряду протиріч і
впровадження в практику наступних положень:

1. Формування зацікавленого відношення студента до свого
здоров’я, до можливості будівництва здорового тіла.

У соціально-психологічному аспекті вузівські заняття фізичним
вихованням оцінюються багатьма студентами “як необхідний соціальний
обов”язок”. Саме на цій основі здійснюється формування в них ставлення
до фізичного виховання. Відомо, що будь-якій людині властиво опиратися
примусу. Примус виховує упертість, небажання виконувати ні поради, ні
вимоги педагога. Ігноруючи цю педагогічну аксіому, не можна домогтися
ефекту у формуванні потреби у фізичному вдосконаленні. Недооцінка
цієї закономірності є однією з причин поступового виключення фізичного
самовдосконалення зі сфери інтересів студентської молоді, зниження
освітнього і виховного значення фізичного виховання.

Тільки за умови усвідомлення студентами реальної можливості
впливу на власний організм стає можливим ефективне вирішення окремих
задач. У цьому випадку студент активно включається в процес фізичної
підготовки, а педагогічні вимоги перетворюються у вимоги особистості
до самого себе.

Важливого значення набуває теоретична і методична підготовка
оздоровчої спрямованості, що є неодмінним компонентом фізичного
виховання у вузі. У процесі цієї підготовки в студентів формуються
валеологічні знання, уміння, навички, які вони тією чи іншою мірою
застосовують на практиці.

2. Адекватність змісту фізичної підготовки фізичному стану
студентів.

У рамках обов’язкової, строго регламентованої програми немає
реальної можливості реалізувати найважливіший принцип системи
фізичного виховання — забезпечення диференційованого й
індивідуального підходу до студентів з урахуванням їхнього здоров’я,
адаптаційних можливостей, фізичного розвитку і підготовленості. Існуюча
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в реальному житті неоднорідність біологічного і морфофункціонального
розвитку студентів, стану їхнього здоров’я вимагають нормування рухової
активності студентів з урахуванням індивідуальних потреб можливостей
організму.

3. Вільного вибору виду рухової активності, виходячи з особистих
схильностей кожного студента.

Орієнтація дисципліни на задоволення потреб студентів у
фізичному удосконалюванні створює необхідність коректування підходів
до організації навчальних занять у I семестрі. Застосування комплексного
підходу в період загальної фізичної підготовки дозволить студентам
вибрати вид спорту чи систему фізичних вправ для систематичних занять
у процесі навчання у вузі з урахуванням інтересів і схильності.

Свобода вибору, самостійність у прийнятті рішень буде сприяти
активному включенню студентів у процес фізичного самовдосконалення,
підвищенню вимог особистості до самого себе.

4. Відмова від стандартизації навчальних програм і розробка
програмно-нормативних основ фізичного виховання у вузі.

Виходячи із сучасних концептуальних положень вищої освіти,
програма фізичного виховання повинна бути досить гнучкою, щоб
максимально використовувати наявну спортивну базу навчальних закладів
і дати можливість реалізації творчості педагогів. Разом з тим, вона повинна
бути гуманістичною, що виявляється в спрямованості на зміцнення
здоров’я,  різнобічний фізичний розвиток,  у неприпустимості
дискримінації особистості, обмеження її гідності у зв’язку з різним рівнем
фізичних можливостей чи іншими причинами, в індивідуалізації задач
фізичного виховання і шляхів її вирішення.

При жорсткому нормативному підході до побудови навчального
процесу центром  уваги стають результати в  тестах фізичної
підготовленості, а не особистість студента . Проте, стандарти в
навчальному процесі  потрібні  як соціальна  норма  фізичної
підготовленості молоді, як базис формування всієї системи фізичного
виховання. Інакше, процес фізичної підготовки буде спрямований не на
формування здоров’я студентів, тому що це вимагає вольових зусиль з
боку студентів, а в основному зведеться до активного відпочинку і розваг.

Окрім того, визначення мінімального обсягу обов’язкової
неспеціальної фізкультурної освіти є необхідною умовою формування
фізичної культури особистості майбутнього фахівця, оскільки припускає
всебічний фізичний розвиток, підготовку до виконання соціальних
обов’язків, формування знань про розвиток рухових навичок, фізичних
здібностей, засобів і методів фізичного вдосконалення, свідому побудову
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здорового способу життя, самовдосконалення і самовиховання.
З метою реалізації викладених теоретичних положень на кафедрі

фізичного виховання Київського національного економічного
університету була розроблена навчальна програма.

Задачами дисципліни є:
1. Виховання потреби у фізичному самовдосконаленні,  у систематичних
заняттях фізичними вправами.
2. Придбання знань з основ теорії, методики й організації фізичного
виховання в системі забезпечення здорового способу життя й навчання
прикладному їх використанню по удосконаленню  свого організму.
3. Формування практичних умінь і  навичок з основ  методики
самоконтролю в процесі фізичного удосконалення;  оцінки рівня
фізичного стану і фізичної підготовленості.
4. Зміцнення здоров’я, підвищення рівня життєдіяльності, підвищення
опірності організму дії несприятливих факторів зовнішнього середовища
шляхом регулярних занять рекомендованими формами і видами фізичного
виховання в обсязі індивідуальної рухової діяльності 6—10 годин на
тиждень.
5. Придбання спортивно-технічних умінь і навичок, підвищення
функціональних можливостей організму, розвиток і удосконалення
здібностей і фізичних якостей.

Для проведення практичних занять з фізичного виховання на
кожному курсі формуються навчальні відділення за такими напрямками:

• оздоровче /оздоровчо-рекреаційної спрямованості/;
• спеціальне /реабилітаційно-відновлювальної

спрямованості/;
• спортивне.

До оздоровчого навчального відділення /оздоровчо-рекреаційної
спрямованості/ зараховуються студенти, що віднесені до основної і
підготовчої медичних груп. На цьому відділенні формуються навчальні
групи ЗФП /загальної фізичної підготовки/ і ППФП /професійно-
прикладної фізичної підготовки/ і спеціалізації з використанням видів
спорту в спрощених формах і систем фізичних вправ.

Студент може вибрати будь-який вид рухової активності з
урахуванням рівня свого фізичного стану для задоволення потреб в
удосконаленні, оздоровленні, загартуванні організму.

Метою оздоровчого тренування на заняттях цього відділення є
підвищення функціональних можливостей, рівня фізичного стану і
зміцнення здоров’я студентів. Навантаження, що використовуються, не
повинні перевищувати рівня функціональних можливостей організму, але
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бути досить інтенсивними, щоб викликати оздоровчий ефект.
До спеціального навчального відділення /реабилітаціїно-

відновлювальної спрямованості/ зараховуються студенти, що відносяться
за даними медичного обстеження до спеціальної медичної групи.
Навчальні групи формуються з урахуванням стану здоров’я, рівня
фізичного стану, особистого бажання студентів. Студенти, що звільнені
за станом здоров’я від практичних занять на тривалий термін,
зараховуються в спеціальні навчальні відділення для виконання доступних
їм розділів навчальної програми.

До спортивного навчального відділення зараховуються студенти
основної медичної групи, які мають спортивний розряд, що не нижчий
II чинного. Спортивне тренування цього відділення спрямоване на
досягнення максимальних результатів в обраному виді спорту. Учбово-
тренувальні заняття проводяться в групах по видах спорту відповідно до
рівня спортивно-технічної підготовленості студентів.

Найбільш масовим навчальним відділенням у вузі є оздоровче.
Вивчення інтересів і запитів студентів показало, що кращими видами
фізичної активності є заняття за принципом спортивної спеціалізації. Така
система організації занять сприяє розвитку організму, збереженню
здоров’я, підвищенню працездатності і полягає в переключенні на інший
вид діяльності. Вивчивши основи техніки, одержавши необхідні
теоретичні знання, студент має можливість брати участь у змаганнях у
вузі.

Запропонований підхід до організації навчальної дисципліни
передбачає розробку нормативної бази фізичного самовдосконалення з
урахуванням стану здоров’я, особливостей фізичного розвитку і
підготовленості, інтересів і потреб студентів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ
НА ОСОБИСТІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

Корнійко У.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація.  В  роботі  досліджено особливості впливу
психотравмуючих ситуацій на особистість спортсмена. В значному
відсотку випадків встановлено наявність сильного впливу. Виділено групи,
які відрізняються особливостями переживання психотравмуючих
ситуацій.

Ключові слова: психотравмуюча ситуація, особистість.
Аннотация.  Корнийко У.В.  Особенности влияния

психотравмирующих ситуаций на личность квалифицированных
спортсменов. В работе исследованы особенности воздействия
психотравмирующих ситуаций на личность спортсмена. В значительном
проценте случаев выявлено наличие сильного влияния. Выделены группы,
которые отличаются особенностями переживания психотравмирующих
ситуаций.

Ключевые слова: психотравмирующая ситуация, личность.
Annotation. Korniyko U.V. Features of influence of

psychotraumatical situations on the person of the qualified sportsmen. The
psychotraumatical situations influence features were researched. The powerful
influence on the sportsman personality was established in the significant
number of cases. The clusters, which members distinguish in the
psychotraumatical situations overcoming features were revealed.

Keywords: psychotraumatical situation, personality.

Відомо, що у процесі тренувальної та змагальної діяльності
спортсмени зустрічаються з психотравмуючими ситуаціями (ПТРС)
[1,3,4,9,10], які можуть бути пов’язані з фізичними травмами, або
обумовлені виключно психологічними факторами (як результат взаємодії
з оточуючим соціальним середовищем або ж виключно “особистісні”)
[3]. Вплив таких ситуацій може бути як позитивним, так і негативним
[5,6,9,10], - їх переживання не завжди є адекватним, що виявляється у
ситуаціях, пов’язаних з досягненням [1].

Метою даної роботи було дослідити особливості впливу ПТРС
на особистість спортсменів.

Матеріали та методи.
У дослідженні було використано наступні методи:

q Теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури
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та досвіду передової практики.
q Педагогічний експеримент (з застосуванням  ряду
психодіагностичних методик: шкали оцінки сили впливу психотравмуючої
події [7]; тестів: Я. Стеляу, Кетела (№=105), визначення рівня та форм
агресії А. Баса і А. Дарки, визначення рівня мотивації досягнення успіху
та запобігання поразки Елерса, визначення рівня суб’єктивного контролю
Роттера,  визначення самооцінки за  Бідасі ,  визначення рівню
психологічного виснаження за Бойко, САН, визначення рівня особистісної
та реактивної тривожності за Спілбергером-Ханіним, коректурна проба;
тест “тренер-спортсмен”. Крім того, було використано оригінальний
опитувальник для визначення особливостей травматичного досвіду,
набутого спортсменом, складений нами за результатами ряду досліджень
[3,9,10] та на основі даних спеціальної літератури. Опитувальник дав змогу
визначити характер ПТРС, домінуючі емоції при її переживанні, наявність
відчуттів винятковості та складності розуміння іншими, відставленість
ПТРС у часі та оцінка впливу досвіду переживання ПТРС (позитивна,
негативна, вплив відсутній).
q Методи математичної статистики (метод середніх величин,
кореляційний та кластерний аналіз, t-критерій Ст’юдента).

У дослідженні взяли участь кваліфіковані спортсмени (від 1-го
розряду до ЗМС, переважна більшість - МС), які спеціалізуються у ігрових
видах спорту (футбол), циклічних (велоспорт, плавання) та складно
координаційних (вітрильний спорт) – разом 110 чоловік. Середній вік
спортсменів склав 22,6 ± 4,7 роки, середній стаж занять спортом – 12,1 ±
4,8 років.

Результати дослідження.
Визначення показників сили впливу травматичних подій, які були

у досвіді спортсменів високої кваліфікації, та зіставлення результатів
власного дослідження з даними, наведеними у спеціальній літературі [7],
дозволяють констатувати, що рівень травмагенності подій,  які
переживають спортсмени через специфіку тренувальної та змагальної
діяльності, є достовірно високим. При сумарному показнику сили впливу
ПТРС 30-35 балів та вище (у застосованому тесті), її слід вважати значною
[8]. Нами було визначено, що середній рівень сили впливу ПТРС для
спортсменів становив 27,3 ± 11,8 балів. Отже, результати вказують на
необхідність врахування особливостей впливу ПТРС на особистість
висококваліфікованих спортсменів при організації заходів психологічного
супроводу їх тренувальної та змагальної діяльності.

Вибірка спортсменів є недостатньо однорідною за показником
сили впливу ПТРС (коефіцієнт варіації перевищує 20%), тому, для
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забезпечення адекватності подальшого аналізу нами було зроблено
розподіл загальної вибірки за показником сили впливу ПТРС та
вираженості двох основних відповідних реакцій на травмуючий вплив:
феномену нав’язливих переживань (вторгнення, нав’язування) та
феномену уникання будь-яких нагадувань про травмуючу ситуацію. При
цьому з загальної вибірки спортсменів було утворено три однорідні
кластери, які характеризувались як рівнем сили впливу ПТРС, що мають
місце у тренувальній та  змагальній діяльності,  так і  певними
особливостями залежності якостей особистості від сили впливу ПТРС.

Перший кластер, який охопив близько 1/2 вибірки спортсменів
(56%), характеризувався дуже високим рівнем сили впливу ПТРС та
значною вираженістю феноменів уникання й нав’язування (табл. 1., рис.
1). У переживанні впливу ПТРС представниками даного кластеру домінує
уникнення.

Таблиця 1
Показники сили впливу ПТРС, вираженості реакцій уникнення і
нав’язування у спортсменів, які увійшли до різних кластерів

Рис. 1. Показники сили впливу ПТРС у спортсменів різних кластерів.

Другий кластер включав близько 1/4 вибірки спортсменів (24%),
його представники мали середній рівень показників як сили впливу ПТРС,
так і вираженості уникнення та нав’язування (табл. 1., рис. 1). У

Мх ± σ, балиПоказники сили впливу
ПТРС кластер №1 кластер №2 кластер №3

Сила впливу ПТРС 51,3 ± 7,2 21,6 ± 3,3 11,0 ± 6,1
Вираженість уникнення 19,0 ± 5,3 13,2 ± 2,5 5,5 ± 3,0
Вираженість нав’язування 16,6 ± 5,3 8,3 ± 3,2 6,0 ± 3,8
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переживанні впливу ПТРС представниками даного кластеру також
домінує уникнення.

У третій кластер увійшло близько 1/5 спортсменів (20% загальної
вибірки), які, на нашу думку, адекватно, без негативних змін особистості,
обумовлених впливом травмуючи ситуацій, переживали ПТРС (табл. 1.,
рис. 1). Уникнення і нав’язування у даної групи спортсменів були виражені
рівною мірою.

Отже, значна група спортсменів, - представників кластеру №1 –
потребує на кваліфіковану психологічну допомогу, оскільки переживає
вплив ПТРС.

Особливості виду спорту, у якому спеціалізується атлет, за
нашими даними, не детермінують силу впливу ПТРС, які виникають у
процесі тренувальної та змагальної діяльності (представники різних видів
спорту рівномірно увійшли до трьох кластерів), однак обумовлюють певну
специфіку характеру цих ситуацій. Так, з числа травмуючих ситуацій,
для представників ігрових видів спорту найбільш представленими були
фізичні травми та захворювання (50% випадків), меншою мірою –
“особистісні” ПТРС (30%) і найменше – ПТРС як результат взаємодії з
оточуючим соціальним середовищем (20%). У спортсменів,  які
спеціалізуються в циклічних видах спорту у 50% випадків травмуючі
ситуації пов’язані “особистісними” переживаннями, 30% - з соціальним
оточенням, і лише 20% - як наслідок фізичної травми. У складно
координаційних видах спорту близько 20% спортсменів вважають фізичну
травму найбільш болісною подією власного спортивного досвіду; близько
30% виділили як травмуючу подію, яка є результатом їх взаємодії з
оточуючими і 50% - власне “особистісну” психологічну травмуючу подію.

Водночас, відсоток певних ПТРС у трьох кластерах не є
однаковим, що вказує на потенційну більш високу травмуючу силу таких
ситуацій, які виникають як результат взаємодії з оточуючими. На це вказує
аналіз представленості різних ПТРС та наявності суб’єктивного відчуття
винятковості переживань й складності їх розуміння іншими у спортсменів,
які увійшли до різних кластерів (табл. 2).

ПТРС як результат взаємодії з соціальним оточенням найчастіше
вказується спортсменами, що увійшли до першого кластеру, представники
якого переживають найбільш значний вплив. Відчуття складності
розуміння іншими стану у цій групі також відносно вище. “Особистісна”
психотравмуюча ситуація домінує у спортсменів другого кластеру; для
них характерним є найбільш значний відсоток наявності відчуття
винятковості переживань. ПТРС як наслідок фізичної травми найбільше
характерний спортсменам, що склали третій кластер.
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Таблиця 2
ПТРС та наявність суб’єктивних відчуттів у спортсменів, які

увійшли до різних кластерів

Щодо розподілу ПТРС у часі, то спортсмени, які увійшли у
виділені кластери статистично достовірно не різняться за цими
показниками: близько у 24% випадків ситуація мала місце протягом
останніх трьох місяців; 48% - протягом останніх трьох років; у решті
випадків (28%) – більш, ніж три роки тому.

Аналіз почуттів, які виникли у спортсменів при переживанні
впливу ПТРС, також не виявив статистично значущих відмінностей у
представників різних кластерів: близько у 70% випадків це були такі
астенізуючі емоції, як відчай, тривожність, невпевненість, страх,
подавленість, одинокість та ін. У 22% випадків спортсмени переживають
змішані, суперечливі емоції – поряд з вищевказаними були емоції гніву,
роздратованості та злості. У приблизно 8% випадків спортсмени
переживають виключно стенічні емоції – гнів, роздратованості, злість.

Оцінка спортсменами впливу досвіду переживання ПТРС також
не відрізняється у представників виділених кластерів: у 60% випадків
такий вплив було визначено як позитивний, 20% - як негативний. У 20%
випадків було зазначено відсутність будь-якого впливу.

Результати кореляційного аналізу дозволили виявити особливості
психологічних змін у особистості спортсменів, які відбуваються під
впливом ПТРС, характерних для представників кожного з кластерів.

Для представників кластеру №1 нами було виявлено обернено
пропорційну залежність між силою впливу ПТРС, вираженістю феноменів
уникнення та нав’язування та показниками, які відображають стан і рядом
якостей особистості спортсмена (табл. 3).

Показники, які відображають оперативний стан – реактивна
тривожність, самопочуття та настрій, пов’язані з силою впливу ПТРС на
особистість: рівень реактивної тривожності – прямо пропорційно, настрій

Представленість, %Характер ПТРС та особливості її
переживання кластер

№1
кластер
№2

кластер
№3

Як наслідок фізичної травми 36 33 45
Як результат взаємодії з
оточуючими 39 11 18

П
ТР
С

“Особистісна” ПТРС 25 56 37
Наявне відчуття винятковості 39 59 36
Наявне відчуття складності розуміння
іншими 63 59 50
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та самопочуття – обернено пропорційно. Таким чином, оперативний стан
спортсменів даної групи зазнають впливу ПТРС, а не лише особистісні
якості. Важливо, що він визначається не тільки взаємодією ситуативних
факторів, а й таких відставлених у часі, яким є вплив ПТРС. Перебування
тривалий час у певному стані, в свою чергу, також впливає на якості
особистості.

Таблиця 3
Коефіцієнти кореляції між показниками сили впливу ПТРС та
досліджуваними якостями спортсменів, які увійшли до 1-го

кластеру

Умовні позначення: * - p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01; інакше - p ≤ 0,1

Так, під впливом ПТРС у спортсменів цього кластеру знижується
емоційно стійкість (показник емоційної стійкості має обернено
пропорційну залежність з вираженістю нав’язування). Необхідно
зазначити, що емоційна стійкість розглядається спеціалістами як одна з
детермінант надійності змагальної діяльності. Тобто спортсмени, що
складають даний кластер, зазнаватимуть суттєві труднощі виступаючи у
відповідальних змаганнях, при значній психічній напруженості.

Рівень непрямої агресії (використання спрямованих проти інших
осіб непрямим  шляхом  жартів ,  пліток; прояв ненаправлених,
невпорядкованих вибухів ярості) – пов’язаний з показником нав’язування
прямо пропорційно. Враховуючи, що для представників даного кластеру
найбільш характерними є ПТРС, пов’язані з взаємодією з соціальним
оточенням (табл. 2), яке у спорті є відносно стабільним, обмеженим та
складається з людей, від яких прямо чи опосередковано залежить
спортсмен [2], відкрито виразити негативне відношення або змінити коло
осіб, з якими взаємодієш не завжди є можливим. ПТРС як наслідок
фізичної травми, які також досить часто зустрічаються у представників
даного кластеру, у більшості випадків взагалі не мають безпосереднього
“винуватця”. Однак таке переживання впливу ПТРС не є оптимальним,

Досліджувані якості
Сила
впливу
ПТРС

Вираженість
уникнення

Вираженість
нав’язування

Реактивна тривожність - - 0,37
Самопочуття -0,61* -0,66* -
Настрій - -0,53 -
Емоційна стійкість (фактор С тесту
Кетела) - - -0,35*

Непряма агресія - - 0,52
Сила процесів збудження - - -0,44*
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оскільки дані зміни складають передумови для виникнення ПТРС,
пов’язаних з взаємодією з оточуючими й у майбутньому.

Зазначений вплив виявляється меншою мірою у спортсменів,
нервова система яких характеризується високими показниками сили
процесу збудження, оскільки це обумовлює зниження вираженості
феномену нав’язування. Вираженість феномену уникнення, який домінує
у переживанні ПТРС спортсменами даного кластеру зменшується, якщо
спортсмен поважає тренера як особистість, оскільки у дослідженні було
виявлено обернено пропорційну залежність між показником уникнення
та оцінкою спортсменом поведінкової компоненти у відношеннях тренер-
спортсмен (r = -0,34;  p = 0,1).

Аналіз залежностей, які характеризують особливості впливу
ПТРС на особистість спортсменів, які увійшли до другого кластеру, вказує
на їх значну кількість та наявність суперечливого впливу на деякі якості
феноменів уникнення та нав’язування (табл. 4).

Таблиця 4
Коефіцієнти кореляції між показниками сили впливу ПТРС та
досліджуваними якостями спортсменів, які увійшли до 2-го

кластеру

Умовні позначення: * - p ≤  0,05; ** - p ≤  0,01; інакше - p ≤  0,1

Деякі показники, які відображають особливості уваги, під
впливом ПТРС покращуються – підвищується швидкість переносу
інформації у зорово-руховій системі, знижуються рівень її нестабільності
та нестабільності точності при роботі, яка потребує значної уваги. З цього
випливає, що переживаючи вплив ПТРС, спортсмени даного кластеру
більш гостро сприймають дійсність. Це може мати як позитивні, так і

Досліджувані якості
Сила
впливу
ПТРС

Вираженість
уникнення

Вираженість
нав’язування

Швидкість переносу інформації у зорово-
руховій системі - 0,60** -

Нестабільність швидкості переносу
інформації у зорово-руховій системі -0,54 - -

Нестабільність точності при роботі, яка
потребує значної уваги -0,6* - -

Роздратування 0,98* - -
Підозрілість 0,99** - -
Фізична агресія - 0,90 -0,98*
Образа - - -0,99**
Індекс ворожості - 0,94 -
Аутоагресія, почуття провини 0,96* - -
Психічне виснаження (вигорання) - 0,63** -
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деякі негативні прояви: допомогти завчасно передбачати розвиток подій,
відповідно спрямувати його; та, з іншої сторони – ПТРС в такому випадку
впливатимуть більш сильно.

Найбільшу кількість залежностей (прямо пропорційних) серед
якостей особистості для спортсменів даного кластеру було виявлено з
показниками різних форм агресії: роздратування (схильність до
роздратування, готовність при найменшому збудженні перейти до різкості,
грубості),  підозрілості (схильність до недовіри та  обережному
відношенню до людей, що обумовлене переконаністю, що оточуючі
наміряються спричинити шкоду), фізичної агресії (застосування фізичної
сили проти іншого), індексу ворожості. Зі зростанням сили впливу ПРТС
та домінуючого у її переживанні (для цього кластеру) феномену уникнення
рівень агресії зростає. Вираженість нав’язування має протилежний вплив
– зниження рівня фізичної агресії та образи (прояву заздрості та ненависті
до оточуючих, який зумовлений почуттям гніву, невдоволеністю ким-
небудь або всім світом за дійсні або уявні страждання).

При цьому рівень аутоагресії (відношення та дії стосовно себе
та оточуючих, які обумовлені переконанням спортсмена, що він є поганою
людиною, чинить недобре: вредно, злобно або безсовісно) пов’язаний з
силою впливу ПТРС прямо пропорційно – зростає з її збільшенням. Даний
феномен описаний у спеціальній літературі [5] і має виключно
деструктивний вплив на особистість, що виражається, на наш погляд, і у
зростанні рівня психічного виснаження у спортсменів даного кластеру зі
збільшенням уникнення.

Тому, враховуючи, що найбільша кількість ПТРС спортсменів
кластеру №2 – особистісні, однією з головних задач при роботі з ними є
зниження уникнення, яке домінує у переживанні ПТРС спортсменами
даного кластеру - співпереживаюче обговорення ПТРС. Це
підтверджується тим, що вираженість феномену уникнення зменшується,
якщо у спортсмена є позитивне емоційне відношення до тренера, оскільки
у дослідженні було виявлено обернено пропорційну залежність між
показником нав’язування та оцінкою спортсменом емоційної компоненти
у відношеннях тренер-спортсмен (r = -0,53;  p ≤ 0,05).

Спортсмени, що увійшли до кластеру №3, за результатами наших
досліджень, найбільш адекватно переживають вплив ПТРС, що видно з
аналізу залежностей показників сили впливу та досліджуваними якостями
спортсменів (табл. 5).

З показників уваги зростає швидкість переносу інформації у
зорово-руховій системі, що вказує на активізацію спортсмена, що слід
вважати позитивним проявом впливу ПТРС.
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Таблиця 5
Коефіцієнти кореляції між показниками сили впливу ПТРС та
досліджуваними якостями спортсменів, які увійшли до 3-го

кластеру

Умовні позначення: * - p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01; інакше - p ≤ 0,1

Обернено пропорційний зв’язок рівня самооцінки з силою впливу
ПТРС також слід вважати проявом позитивним (на відміну від
вищеописаної залежності рівня аутоагресії для кластеру №2). Оскільки у
виникненні ПТРС відіграють роль якості особистості, які зумовлюють
невідповідність вимогам діяльності, то зниження самооцінки є проявом
усвідомлення спортсменом наявності у себе слабких місць, без якого
самовдосконалення є неможливим. Крім того, слід вказати, що власне
середній рівень самооцінки спортсменів даного кластеру є нормально
високим (0,8 ± 1,17) та значно вищий за рівень самооцінки спортсменів,
які увійшли до кластеру №3 (p ≤0,01).

Саме така роль зниження самооцінки підтверджується наявністю
прямо пропорційних зв’язків між показниками сили впливу ПТРС та
рівнем інтернальності (власної відповідальності за події у різних сферах).
Тобто чим значнішого впливу ПТРС зазнає спортсмен з цього кластеру,
тим більше відчуває власну відповідальність за створення такої ситуації
і потенціал для її подолання. Рівень реактивної тривожності також
знижується зі зростанням сили впливу ПТРС.

Отже, спортсмени даного кластеру реагують на ПТРС не
підвищенням агресивності у відношенні до інших (як характерно
представникам кластеру №1), не аутоагрессією (кластер №2), а пошуком
реальних причин виникнення ПТРС та шляхів їх ліквідації. Успішність
такого підходу підтверджує показник сили впливу ПТРС для даного
кластеру (табл. 1., рис. 1): зустрічаючись з ПТРС незначної сили,
спортсмени активно змінюються на краще.

Досліджувані якості
Сила
впливу
ПТРС

Вираженість
уникнення

Вираженість
нав’язування

Швидкість переносу інформації у зорово-
руховій системі - - 0,46*

Самооцінка -0,43* - -
Інтернальність у сфері досягнень 0,53 - 0,57*
Інтернальність у сфері невдач 0,77** - 0,77**
Реактивна тривожність -0,63 -0,67* -
Вербальна агресія 0,99** 0,77* 0,85**
Непряма агресія 0,77* - 0,81*



22

Така реакція, проте, сформувалася стихійно, що випливає з не
чисельності даного кластеру та наявності залежностей між показниками
сили впливу ПТРС та вербальної і непрямої агресії.

Висновки.
Проведені нами дослідження переконливо свідчать про наявність

значного впливу психотравмуючих ситуацій, які виникають у процесі
тренувальної та змагальної діяльності або у зв’язку з ними на особистість
спортсмена високої кваліфікації. Виділено групи спортсменів, які
характеризуються як рівнем сили впливу ПТРС, так і особливостями її
переживання. Індивідуалізація психологічного супроводу тренувальної
та змагальної діяльності конкретного спортсмена з урахуванням характеру
впливу ПТРС дозволить максимально повно використати існуючі
позитивні аспекти впливу на його особистість та обрати адекватну
стратегію зменшення негативних проявів.
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ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Лоза Т.О., Затилкін В.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Дану систему оцінювання можна застосовувати для
вивчення особистісних і професійних якостей викладачів, які в процесі
навчальної діяльності разом з іншими факторами об’єктивного та
суб’єктивного характеру можуть впливати на формування особистості
студента як майбутнього спеціаліста з фізичної культури та спорту.

Ключові слова: викладач, підготовка, фізична культура,
педагогика.

Аннотация. Лоза Т.А., Затылкин В.В. Изучения уровня
подготовки преподавателей факультета физической культуры.
Данную систему оценивания можно применять для изучения личностных
и профессиональных качеств преподавателей, которые в процессе
учебной деятельности вместе с другими факторами объективного и
субъективного характера могут влиять на формирование личности
студента как будущего специалиста из физической культуры и спорта.

Ключевые слова: преподаватель, подготовка, физическая
культура, педагогика.

Annotation. Loza T.O., Zatilkin V.V. Study of a level of preparation
of the teachers of faculty of physical culture. The given system appreciate
can be applied to study personal and professional qualities of the teachers,
which during educational activity together with other factors of objective and
subjective character can influence formation of the person of the student as
future expert from physical culture and sports.

Keywords: the teacher, preparation, physical culture, pedagogics.

Актуальність. Проблема якісної підготовки спеціалістів в галузі
фізичної культури та спорту залишається одним із важливих завдань
фізкультурних інститутів і факультетів фізичної культури університетів
[2, 4]. Сьогодні вимоги до спеціаліста з фізичного виховання зростають,
а значить прямопропорційно зростає обсяг знань і умінь. Які необхідні
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працівнику цієї сфери.
Педагогічна діяльність, яка спрямована на досягнення позитивного

результату процесу виховання та навчання (тобто формування
особистості), передбачає успішну взаємодію викладачів і студентів [1, 3,
6]. Взаємодія викладачів і студентів є нічим іншим як спілкуванням, , яке
спрямоване на досягнення мети процесу навчання та виховання.

Результат педагогічної діяльності передбачається самим студентом,
точніше його особистісними та професійними якостями.

На якому рівні буде підготовлений спеціаліст залежить і від того,
хто навчається (студента) і від особистісних якостей професійної
підготовки викладачів.

Метою роботи є вивчення рівня підготовки викладачів факультету
фізичної культури як основного фактору, який впливає на якісну підготовку
студента – майбутнього спеціаліста з фізичної культури та спорту.

Завдання дослідження:
1. Провести аналіз науково-методичної літератури.
2. Вивчити особистісні та професійні якості викладачів.
3. Визначити фактори, які впливають на формування особистості

майбутнього спеціаліста з фізичної культури та спорту.
Методи та організація дослідження. Під час досліджень

використовувались такі методи як:
- аналіз і узагальнення науково-методичної літератури;
- педагогічні спостереження;
- анкетування;
- методи математичної статистики.
Дослідження були організовані на базі Сумського державного

педагогічного університету ім. А.С.Макаренка в 1999 – 2000 та 2001 –
2002 н.рр.. Всього у дослідженнях брало участь 84 студенти V курсу та
28 викладачів факультету фізичної культури.

У даній роботі нами вивчався вплив рівня особистісних і
професійних якостей викладачів факультету фізичної культури на
формування особистості майбутнього спеціаліста з фізичного виховання.

Педагогічні спостереження проводились для накопичення та
аналізу тактичних даних з теми дослідження.

Для визначення рівня розвитку особистісних і професійних
якостей викладачів була проведена анкета серед випускників “Викладач
очами студента”. В анкеті передбачалось десять якостей, за якими
оцінювались викладачі.

Крім того була проведена анкета самооцінки студентів (за тими
ж якостями).
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Анкета містила такі питання:
1. Володіння навчальним матеріалом.
2. Уміння викликати і підтримувати інтерес до матеріалу.
3. Уміння керувати аудиторією.
4. Уміння розгорнути дискусію.
5. Уміння логічно послідовно подавати матеріал.
6. Уміння пов’язувати матеріал з професійною діяльністю.
7. Вимогливість.
8. Зацікавленість в успіхах студентів.
9. Об’єктивність оцінювання знань.
10. Уміння звернути увагу на себе як на викладача.
Результати анкетування оцінювались за дестибальною шкалою.
Були прийняті такі критерії оцінювання:

10 – 9 балів – якість виявляється практично завжди,
8 – 7 балів – якість виявляється часто,
6 – 5 балів – якість виявляється на рівні 50%,
4 – 3 балів – якість виявляється епізодично,
2 – 1 балів – якість практично відсутня,
0 балів – не можуть робити оцінку.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз проведеного
дослідження показав (табл. 1), що в 1999 – 200 н.р. така якість як
оволодіння навчальним матеріалом у викладачів (згідно оцінки студентів)
в середньому складала 7,4 бали, що за шкалою оцінок (з 10-бальної оцінки)
відповідає рівню – якість виявляється часто. В 2001 – 2002 н.р. ця якість
вже була оцінена на 8,8 балів. Відомо, що ця якість є основною в
професійній діяльності. Володіння навчальним матеріалом забезпечує сам
фундамент, на якому повинні базуватися та будуватися педагогічна
майстерність, а також компетентність спеціаліста.

Причому, оцінюючи цю якість у 3,57% викладачів, студенти не
змогли дати оцінку; 3,57% - якість практично відсутня; 17,85% - якість
виявляється на рівні 50%; 49,99% - якість виявляється часто; 24,99% -
якість виявляється практично завжди 50% володіють навчальним
матеріалом 92,86% викладацького складу (в 2000 – 2001 н.р.) і 96,87% (в
2001 – 2002 н.р.).

Розглядаючи другу якість – уміння викликати і підтримувати
інтерес до матеріалу, можна відмітити, що рубіж 50% готовності показали
85,72% викладачів, причому у 14,28% викладачів ця якість виявляється
практично завжди.

За якістю – уміння керувати аудиторією у 32,14% викладачів дана
якість виявляється на рівні 50%, у 42,85% - якість виявляється часто і
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10,71% - якість виявляється практично завжди (3,57% - студенти не змогли
дати оцінку, 3,57% - якість практично відсутня та 7,14% - якість
виявляється епізодично).

Таблиця 1
Оцінка рівня підготовки викладачів (з 10 балів)

Уміння розгорнути дискусію дозволяє процес викладання
матеріалу викладачем обернути в роботу разом, яка значно закріплює
інформацію студентів, а також робить це цікавішою та полегшеною. За
цією якістю 85,72% викладачів знаходяться на рівні від 50% готовності,
14,28% - нижче 50%. Із них 32,14% - якість виявляється на рівні 50%,
42,85% - якість виявляється часто і 3,57% - якість виявляється практично
завжди.

Значно спрощує процес сприйняття, запам’ятовування та
відтворення матеріалу – уміння його послідовно та логічно викладати, у
35,71% викладачів ця якість виявляється на рівні 50%, у 49,99% - якість
виявляється часто та у 7,14% - якість виявляється практично завжди.

Об’єктивність оцінки знань є своєрідним відображенням
результатів праці студентів, і як фактор педагогічного впливу, стимулююче
або пригнічуючи діє на плин самого педагогічного процесу. Аналіз якості
“об’єктивність” має наступні показники у відсотковому співвідношенні:

Викладачі Студенти№
п/п

Якості
1999 – 2000

рр.
2001 – 2002

рр.
2001 – 2002

рр.
1. Володіння навчальним

матеріалом.
7,4 8,8 7,1

2. Уміння викликати і
підтримувати інтерес до
матеріалу.

6,0 8,2 7,8

3. Уміння керувати аудиторією. 7,0 8,2 8,4
4. Уміння розгорнути дискусію. 6,1 7,8 8,2
5. Уміння логічно та послідовно

подавати матеріал. 7,3 7,8 7,5
6. Уміння пов’язати матеріал з

професійною діяльністю. 7,0 8,5 8,3
7. Вимогливість. 7,1 8,7 8,5
8. Зацікавленість в успіхах

студентів (учнів). 6,3 8,2 8,5
9. Об’єктивність оцінювання

знань.
7,0 8,6 8,8

10. Уміння звернути на себе
увагу як на викладача
(вчителя).

7,0 8,6 9,2

               Середня сума балів: 6,4 8,4 8,2
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у 92,85% викладачів – рівень якості від 50% і вище, (28,57% - якість
виявляється на рівні 50%, 53,57% - якість виявляється часто,10,71% -
якість виявляється практично завжди).

Уміння звернути увагу на себе як до викладача. Багато в чому
визначається особистісними якостями індивідууму та рівнем його
спеціальної підготовки.

За підсумками анкети ця якість була оцінена студентами так: у
92,86% викладачів ця якість виявляється на рівні 50% і вище (35,71% -
якість виявляється на рівні 50%, 42,85% - якість виявляється часто, 14,28%
- якість виявляється практично завжди).

Результати аналізу всіх перерахованих якостей у викладачів
представлені на мал. 1.

Анкета самооцінки студентів з питань аналогічним анкеті
“Викладач очами студентів” показала, що критерії оцінки викладачів
студентами практично співпадають з критерієм самооцінки студентів, що
свідчить про рівень розвитку особистісних і професійних якостей
майбутніх спеціалістів.

Висновки:
1. Проблема якісної підготовки спеціалістів з фізичної культури та

спорту є одним з важливих завдань факультету фізичної культури.
2. Рівень підготовки викладачів факультету фізичної культури є

одним з основних факторів, які впливають на якісну підготовку
спеціалістів з фізичної культури та спорту (у 90,72% в 2000 –
2001 році та 96,87% в 2001 – 2002 навч.році викладацького складу
рівень якісної підготовки знаходиться на межі від 50% і вище).

3. Володіють навчальним матеріалом більшість викладачів
факультету (50% межу подолали 92,86% - 2001 р., 96,87% - 2002
р. викладачів, що є гарним показником професіоналізму
викладацького складу.

4. Середній рівень викладання на факультеті фізичної культури
викладачів складав в 200о – 2001 н.р. 6,4 бали, а в 2001 – 2002
н.р. – 8,4 бали (за 10-бальною системою) при оцінці 10 якостей,
що свідчить про високий рівень і покращення викладання на
факультеті.

5. Дану систему оцінювання можна застосовувати для вивчення
особистісних і професійних якостей викладачів, які в процесі
навчальної діяльності разом з іншими факторами об’єктивного
та суб’єктивного характеру можуть впливати на формування
особистості студента як майбутнього спеціаліста з фізичної
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культури та спорту.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ХАТХА-ЙОГОЮ НА СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДЕЯКИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ

Мусієнко О.В., Санагурський Д.І.
Львівський національний університет ім. І. Франка

Анотація. Вивчено вплив занять Хатха-Йогою протягом року
на рівень гормонів, катіонів, перекисне окиснення ліпідів плазми крові.
Заняття ведуть до “стирання” сезонних коливань цих показників,
підвищення індивідуального адаптаційного резерву організму.

Ключові слова: гормони, перекисне окиснення ліпідів, катіони,
Хатха-Йога.

Аннотация. Мусиенко Е.В., Санагурский Д.И. Влияние
занятий Хатха-Йогой на сезонные колебания функционального
состояния некоторых систем организма. Изучено влияние занятий
Хатха-Йогой на протяжении года на содержание гормонов, катионов,
перекисное окисление липидов плазмы крови. Занятия приводят к
“стиранию” сезонных колебаний этих показателей, повышению
индивидуального адаптационного резерва организма.

Ключевые слова: гормоны, перекисное окисление липидов,
катионы, Хатха-Йога.

Annotation. Musiyenko O.V., Sanagursky D.I. Influence of Hatha-
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Yoga practice on functional status seasonal oscillations of some systems in
organism. By the purpose of the present investigation was determine influence
of regular Yoga practice for a long time on the plasma hormonal and cations
status, lipid peroxidation. Hatha-Yoga practice “erases” the oscillation of
season levels of these parameters, increases the individual adaptation reserve
of organism.

Keywords: hormones, lipid peroxidation, cations, Hatha-Yoga.

Заняття Хатха-Йогою популярні серед молоді, тому необхідно
вияснити, наскільки корисний їхній вплив для здоров’я людини.

Вивчали вплив тривалих занять Хатха-Йогою (1 рік) на вміст
гормонів щитоподібної (трийодтиронін (Т3), тироксин (Т4)), надниркових
(кортизол (CORT)) та статевих (тестостерон (TEST) у чоловіків, естрадіол
(ESTR), прогестерон (PROG) у жінок) залоз у плазмі крові. Одночасно
визначались зміни таких показників: катіони крові Na+, K+, Ca2+, вміст
малонового диальдегіду (МДА) як показник перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ). Метод пульсометрії було використано як допоміжний. Забір
крові робили натще з 9 до 10 год ранку. Аналізи кількості гормонів
проводили з допомогою стандартних наборів для радіоімунологічного
визначення гормонів. Рівень катіонів плазми крові визначали з допомогою
іоноселективних електродів, вміст МДА за стандартним тестом з
тіобарбітуровою кислотою. Було обстежено дві групи студентів, студенти
першої з яких займались Хатха-Йогою, а другої (контрольної) – фізичним
вихованням за державною програмою. Встановлено часові ряди змін
досліджуваних показників для обох груп. Дані було оброблено
стандартними методами статистичного аналізу, визначено показники: M,
σ, m, t, P.

Як показано на рис. 1 і 2 зміни рівня тиреоїдних гормонів значно
відрізняються у І та ІІ групах. Вміст як Т3, так і Т4, зростає через 2 місяці
занять Хатха-Йогою і продовжує залишатися на високому рівні протягом
зимових і весняних місяців, після чого знижується. Протилежні зміни
спостерігаються у ІІ групі студентів: через 2 місяці від початку занять
вміст Т3 і Т4 знижується і починає зростати лише наприкінці весни
(травень) і до серпня залишається на високому рівні, що узгоджується з
даними про те, що максимальна їх концентрація у крові спостерігається
наприкінці літа-початку осені [1], що обумовлено підвищенням енерго-
обміну під час початку адаптації до холоду.

Зміни рівня тиреоїдних гормонів у студентів І групи настільки
відмінні від сезонних, пов’язані із таким специфічним видом фізичної
активності, як виконання статичних вправ Хатха-Йоги.
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Рис. 1. Динаміка вмісту Т4 під час занять протягом року

Рис. 2. Динаміка вмісту Т3 під час занять протягом року

На нашу думку, зростання вмісту Т3 і Т4 у грудні викликане тим,
що у процесі адаптації до фізичних тренувань підвищується тиреоїдний
статус організму [2], але з часом, коли організм стає більш пристосо-
ваним до певного виду роботи, функція щитоподібної залози стає більш
економною, тому на 8-му місяці занять Хатха-Йогою відбувається деяке
зниження вмісту Т3 і Т4.

Фізичне навантаження, яке витримує людина, перебуваючи у
певній асані, не дуже велике; тому зміни у балансі гормонів щитоподібної
залози, мабуть, не слід пов’язувати лише з адаптацією до певної статичної
роботи. Ці зміни викликані власне вправами йогів, які є особливими і
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неможна, пояснюючи їх дію, зупинятися тільки на обґрунтуванні асан як
звичайних статичних фізичних навантажень.

Така дія занять Хатха-Йогою на організм викликана перш за все
тими нетиповими для традиційних уявлень положеннями тіла, в яких
унаслідок стискання одних і одночасного розтягу других органів,
відбувається перерозподіл крові та інших рідин тіла [5].

Натомість через 2 місяці у ІІ (контрольній) групі спостерігається
зростання рівня цих гормонів, що пов’язане, мабуть, із тим, що починаючи
з травня, людина починає менше працювати фізично, оскільки у студентів
наближається сесія, а потім канікули.

Зміни вмісту CORT носять двофазний характер (рис. 3). Вміст
цього гормону починає зростати вже на першому місяці занять і до грудня
його рівень становить 180,7 % (Р>0,999) від вихідного. Протягом січня-
лютого вміст CORT знижується на 28,9 % (Р>0,95). Через 2 місяці рівень
цього гормону знову починає зростати і до кінця травня його вміст
становить 536±33 нмоль/л, що більше рівня у лютому на 20,2 %. Пізніше
рівень CORT стабілізується, оскільки зміни, що відбулися з травня по
серпень недостовірні.

Рис. 3. Динаміка вмісту СORT під час занять протягом року

Зміни рівня CORT у студентів  ІІ групи відрізняється і
віддзеркалює циркануальний його ритм. Деякі автори стверджують, що
низька температура середовища стимулює роботу надниркових залоз і,
як наслідок, екскрецію кортикостероїдів [1, 4].

Зміни рівня CORT у студентів І групи не схожі на циркануальний
біоритм його концентрації. Це можна пояснити тим, що перше зростання
вмісту CORT пов’язане зі стресовою реакцією організму на незвичні види
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фізичних навантажень, після чого у процесі адаптації рівень CORT дещо
знижується. Наступне підвищення його вмісту (на 8-му місяці занять)
пов’язане, скоріш за все, із впливом власне вправ Хатха-Йоги на організм.

Потрібно відмітити, що зміни вмісту Т3, Т4 і CORT не відрізнялися
в осіб чоловічої і жіночої статі, що свідчить про те, що їхній рівень не
залежить від рівня статевих гормонів, хоча вони, на думку деяких авторів,
є значними модуляторами реакції організму на фізичне навантаження [2].

Щодо змін концентрації статевих гормонів, у чоловіків рівень
TEST та рівні ESTR і PROG у жінок змінюються неоднаково (рис. 4-6).
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Рис. 4. Динаміка вмісту TEST під час занять протягом року

Рис. 5. Динаміка вмісту ESTR під час занять протягом року
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Рис. 6. Динаміка вмісту PROG під час занять протягом року

Так, у студентів І групи TEST починає зростати після 2-го місяця
занять Хатха-Йогою й після 4-го місяця зупиняється на більш високому
рівні до кінця експерименту. Зміни TEST у ІІ групі студентів протилежні:
вміст гормону через місяць від початку експерименту стає дещо більшим,
потім починає зменшуватись і протягом зими і весни залишається на
низькому рівні (приблизно на 43 % нижче вмісту TEST у студентів І групи).
Такі зміни рівня TEST дуже близькі до сезонних [7, 8]. На вміст жіночих
статевих гормонів заняття Хатха-Йогою впливають по-іншому.

Як відомо, рівень жіночих статевих гормонів теж піддається
сезонним коливанням [1, 7], зумовленим здебільшого довжиною
світлового дня. Чітка тенденція сезонних змін ESTR простежується у ІІ
групі студенток. З рис. 5 видно, що найнижчий вміст ESTR у зимові місяці,
потім у лютому він починає зростати, у березні-квітні стає максимальним,
після того поступово знижується до серпня. Натомість у І групі студенток
не відбувалося таких явних змін його рівня, як у ІІ. Він з коливаннями 10-
15 % від середнього тримався на одному рівні протягом часу тривання
експерименту.

Тобто заняття Хатха-Йогою вплинули таким чином, що
стабілізували вміст гормону на рівні весняно-літніх значень показників
студентів II групи.

З цього випливає, що заняття Хатха-Йогою виявляють
стабілізуючий вплив на продукцію ESTR яєчниками. Однак, на рівень
PROG у крові вони мають інший вплив. Як у І, так і у ІІ групах студенток
зміни PROG носять подібний характер. Спостерігається максимум його
концентрації у березні-квітні. Різниця між змінами PROG у обстежуваних
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лише в тому, що його вміст швидше зростає у студенток І групи, які
займалися Хатха-Йогою, досягає достовірно (Р>0,95) більших значень
порівняно з контролем і під кінець занять стабілізується на дещо вищому
рівні за вихідний. Тобто, з результатів видно, що заняття Хатха-Йогою
лише незначно стимулюють продукцію PROG у невагітних жінок, що
створює сприятливі умови для настання вагітності.

На нашу думку, у перші місяці занять Хатха-Йогою відбувається
стресова реакція організму на статичні навантаження, про що свідчать
зміни вмісту МДА (рис. 7).

Рис. 7. Динаміка вмісту МДА під час занять протягом року

Заняття Хатха-Йогою позитивно впливають не тільки на
гормональний баланс, але і на рівень показників, які були нами визначені
як супутні (МДА, катіони). Знайдено великі розбіжності у динаміці змін
інтенсивності ПОЛ у студентів обох груп. Як видно з рис. 7 зміни рівня
МДА у студентів контрольної групи нагадують сезонні, оскільки в них
високий його вміст у зимові та весняні місяці, а у літні та осінні – нижчий.

В той час у студентів, які займалися Хатха-Йогою, вміст продуктів
ПОЛ дуже зростає на початку занять Хатха-Йогою, що викликане
стресовою реакцією організму, і через п’ять місяців стабілізується на рівні
вихідних значень. Динаміка вмісту МДА в обох групах обстежуваних дуже
показова в плані позитивного впливу занять Хатха-Йогою на організм.

З отриманих нами даних видно, що у студентів І групи
інтенсивність ПОЛ навесні не зростає, як у студентів ІІ групи, тобто в
організмі не створюється ситуація недостатності роботи АО-систем через
весняний дефіцит вітамінів, який викликає зниження імунітету, що
підтверджується даними літератури [4].
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На рис. 8-10 показано динаміку вмісту Na+, K+ та Ca2+ у плазмі
крові.

Рис. 8. Динаміка активності Na+ під час занять протягом року

Рис. 9. Динаміка активності K+ під час занять протягом року

На користь стресової реакції організму на заняття незвичним
видом навантажень на початку занять вказують наші дані про зростання
рівня CORT, МДА, Na+ i Ca2+ у цей час. За даними літератури [2], однією
з перших реакцій організму на дію стресу є викид у кров катехоламінів і
кортикостероїдів, які при фізіологічних значеннях рН мають властивості
захоплювати вільні радикали.

При повторюваному стресі теж зростає вміст CORT, а при
одиночному підвищується інтенсивність процесів ПОЛ [2]. Ми
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спостерігаємо підвищення інтенсивності ПОЛ при стресі. Тому, на нашу
думку, рівні відповідних гормонів і катіонів відповідно змінюються.

Рис. 10. Динаміка активності Са2+ під час занять протягом року

Що стосується змін вмісту катіонів у крові, відмічено відмінності
у їхній динаміці протягом року між групами студентів. З рис. 8-10 видно,
що у обстежуваних студентів обох груп зміни вмісту усіх катіонів
відбуваються майже синхронно, при чому під час зростання рівня Na+ і
Ca2+ у плазмі крові, активність K+ знижується, тобто зміни цих параметрів
знаходяться у протифазі. Таку динаміку змін можна пов’язати із дією
вегетативної нервової системи (ВНС), оскільки відомо, що у разі
збільшення активності симпатичної нервової системи, в плазмі крові
збільшується вміст Na+ і Ca2+, а парасимпатичної – рівень K+.

За даними літератури [3] існує чітке кількісне співвідношення
між функціональною активністю щитоподібної залози і фізико-хімічними
процесами, що визначають числену величину осмотичних зсувів.
Одержані нами результати цілком узгоджуються з цими даними, оскільки
у разі зростання активності щитоподібної залози, що виражається у
збільшенні кількості Т3 і Т4, відбувається зростання рівня Na+ i Ca2+.

Зміни у активності Na+, K+ i Ca2+ підтверджують дані, одержані
під час аналізу вмісту МДА, CORT, ESTR, PROG. У перші місяці занять
Хатха-Йогою різко зростає рівень Na+ i Са2+ та знижується вміст K+, що
свідчить, на нашу думку, про підвищення рівня симпатичної регуляції
функцій по відношенню до парасимпатичної, що може бути пов’язане зі
стресом від незвичного типу фізичної активності, а саме від статичних
вправ. Це підтверджують дані літератури про те, що підвищення рівня
Са2+ активує процеси ПОЛ [6].
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Для підтвердження цієї думки ми поряд з  основними
дослідженнями провели допоміжні. Визначали ЧСС (частоту серцевих
скорочень) у спокої протягом усього часу експерименту.

Оскільки відомо, що показники рівня катіонів плазми крові
можуть лише непрямо вказувати про переважання симпатичної або
парасимпатичної регуляторної ланки вегетативної регуляції, ми вирішили
підтвердити цю думку шляхом пульсометрії (рис. 11 та 12).

Рис. 11. Динаміка ЧСС у жінок протягом року

Як видно з рис. 11 і 12, показники ЧСС у обстежених чоловіків і
жінок контрольної групи протягом року зберігаються на стабільному рівні,
немає різниці між показниками пульсу ні на початку, ні наприкінці занять.
Тобто, вегетативна регуляція діяльності серця зберігається на постійному
рівні, і заняття фізичним вихованням за державною програмою на неї не
впливають.

Ми отримали криві динаміки ЧСС для обох груп обстежених
студентів. Показники пульсу відрізняються у чоловіків і жінок, у зв’язку
з цим криві ЧСС динаміки зображено окремо. Хоча зовниішній вигляд
кривих динаміки подібний у представників групи (першої чи другої)
незалежно від статі.

У групи обстежених студентів, які займалися Хатха-Йогою,
відбувається зростання ЧСС на початку занять, яке співпадає з
підвищенням рівнів Na+, Ca2+ і зниженням K+ (рис. 8-10). З припиненням
адаптації організму до занять Хатха-Йогою настає стабілізація ЧСС з
подальшим її зниженням нижче вихідного рівня на 16,0 % (Р>0,95) у
чоловіків і на 14,7 % (Р>0,95) у жінок.

Підвищення активності  симпатичної  нервової  системи
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відбувається лише у перші два місяці від початку занять і потім починає
знижуватись, про що свідчить поступове зростання вмісту K+ і зниження
вмісту Na+ і Са2+. Причому рівень Na+ падає до рівня на 6,3 % нижчого за
вихідний (Р>0,95), а вміст Ca2+ знижується до рівня на 9,1 % нижчого за
рівень до початку занять (Р>0,95). Рівень K+ стає вищим на 2,2 %, що
недостовірно. Тобто, через 3 місяці після початку занять Хатха-Йогою
відбувається зниження впливу на організм симпатичної нервової регуляції
і зростання впливу парасимпатичної, що видно й у порівнянні з сезонними
змінами вмісту Na+ та K+,  що підтверджується допоміжними
дослідженннями змін ЧСС протягом року.

Рис. 12. Динаміка ЧСС у чоловіків протягом року

Відомо, що тренованому організму властиві ознаки економізації
у діяльності серцево-судинної, дихальної, нервової, ендокринної систем.
Тренованість супроводжується зниженням частоти пульсу, дихання,
зниженням артеріального тиску, сповільненням швидкості поширення
пульсової хвилі, видовженням періодів і фаз серцевого циклу та ін. [2]. У
нашому випадку стосовно студентів, які займались Хатха-Йогою, говорити
про підвищення їхньої тренованості неможна, оскільки статичні вправи
до її зростання не ведуть. В той же час спостерігається достовірне
зниження ЧСС поряд зі зниженням рівня Na+ і Ca2+ і підвищенням рівня
K+ протягом другої половини року. На нашу думку, це пов’язано із
специфічним впливом занять Хатха-Йогою.

Тобто заняття Хатха-Йогою протягом тривалого часу впливають
таким чином, що без значного зростання тренованості організму ведуть
до підвищення активності парасимпатичної ланки ВНС, на що прямо
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вказують дані динаміки ЧСС у обстежених студентів і непрямо – дані
динаміки катіонів крові.

Отже, регулярне виконання статичних вправ Хатха-Йоги веде до
поступових змін у гормональному балансі організму, обміні катіонів та
ПОЛ. В перші місяці від початку занять в організмі обстежених студентів
відбуваються зміни у кількості гормонів, зокрема, CORT, PROG, ESTR,
TEST, зростання вмісту Na+ i Ca2+, зниження рівня K+ у крові, зростання
вмісту МДА, що свідчить про стрес, викликаний незвичними фізичними
навантаженнями. Через 2-3 місяці від початку занять починається
стабілізація функцій організму, в чому велика роль відводиться ВНС.
Протягом 9 місяців занять Йогою, тобто від початку стабілізації функцій
до серпня-місяця, відбуваються зміни у гормональному і катіонному
балансі, спричинені власне виконанням вправ йогів. Заняття Хатха-Йогою
протягом тривалого часу приводять до стирання усіх сезонних коливань
вмісту гормонів (за винятком PROG), ПОЛ і катіонів плазми крові та
підвищення індивідуального адаптаційного резерву організму за рахунок
переходу до відносного переважання парасимпатичної ланки вегетативної
регуляції над симпатичною.

Література:
1. Биологические ритмы: Пер. с англ. В 2 томах. – М., 1984. – Т.2. – 262 с.
2. Виру А.А., Кырге П.К. Гормоны и спортивная работоспособность. – М.,1983.

– 159 с.
3. Губский В.И. Механизмы взаимодействия глюкокортикоидных и тиреоидных

гормонов в регуляции водно-солевого равновесия // Механизм действия
гормонов. Тез. докл. симпоз. – Ташкент: Фан, 1976. – С.90-91.

4. Деряпа Н.Р., Мошкин М.П ., Посный В.С. Проблемы медицинской
биоритмологии. – М., 1985. – 208 с.

5. Джафаров М .А. Анатомо-топографические изменения  некоторых
внутренних органов при физических упражнениях: Автореф. дис. … д-ра
мед. Наук / І Моск. гос. мед. ин-т. – М., 1968. – 42 с.

6. Суздальницкий Р.С., Меньшиков И.В., Модера Е.А. Специфические изменения
в метаболизме спортсменов, тренирующихся в разных биоэнергетических
режимах, в ответ на стандартную физическую нагрузку // Теор. и практ.
физич. культ. – 2000. – № 3. – С. 16-20.

7. Pasamanick B., Dinitz S., Knobloch H. Socioeconomic and seasonal variations
in birth rates // The Milbank Memorial Fund Quaterly. – 1960. – № 38. – P. 248-
254.

8. Reinberg A., Ghata J., Abulker C. Long term (5 to 24 years) chronocorticotherapy
in adrenocortical insufficiency. Comparison between two treatment schedules //



40

Chronobiologia. – 1978. – Vol. 5, № 2. – P. 183.
Надійшла до редакції 20.05.2002р.

РУХОВІ ЯКОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВИТКУ
Лавриненко Д.І., Ткаченко В.П., Рокша М.В.

Київський національний університет технологій та дизайну

Анотація. Аналіз роботи студентів старших курсів Київського
національного університету технологій та дизайну (КНУТД) свідчить,
що чимало з них мають недостатній рівень фізичної підготовленості,
що призводить до негативних наслідків. Тому вдосконалення методичного
забезпечення належного рівня фізичної  підготовки студентів
розглядається як один із невід’ємних факторів у вирішенні цієї проблеми.

Ключові   слова:   фізична  підготовка,  гіпокінезія,  гіподинамія,
сила,   гнучкість,  спритність, швидкість, витривалість.

Аннотация. Лавриненко Д.И., Ткаченко В.П., Рокша М.Я.
Двигательные качества и методы их развития. Анализ   работы
студентов   старших   курсов  Киевского   национального университета
технологий и дизайна (КНУТД) свидетельствует о том, что многие из
них имеют недостаточный  уровень физической   подготовленности,
что   приводит   к  негативным  последствиям .  Поэтому
усовершенствование методического обеспечения надлежащего уровня
физической подготовленности рассматривается как один из основных
факторов в решении этой проблемы.

Ключевые  слова: физическая подготовка, гипокинезия,
гиподинамия, сила, гибкость, ловкость, скорость, выносливость.

Annotation. Lavrinenko D.I., Tkachenko V.I., Roksha N.V.
Impellent qualities and methods of their development. Analysis of performance
of senior students of KNUTD shows that they here insufficient level of fitness,
whish leads to negative consequences. Therefore improvement of
methodological facilities is considered a one of the decisive factor for the
solution of this problem.

Keywords: physical training, hypothesis, hypodynamic, force,
flexibility, dexterity, speed, endurance.

Традиційна система фізичної підготовки студентів на сьогодні
неспроможна ефективно впливати на розвиток фізичних здібностей і
формуванню професійних навичок, й не може повноцінно сприяти
підвищенню зростання фізичної готовності студентів на всіх етапах
їхнього навчання у Київському національному університеті технологій
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та дизайну з урахуванням його специфічних вимог.
Гіпокінезія, гіподинамія, надмірна вага та психологічні стреси

спричиняють серцево-судинні захворювання, скорочують життя,
знижують розумову і фізичну працездатність людини.

Загальновідомою є необхідність оздоровчих тренувань, які мають
довести до оптимального рівня життєво важливі сторони діяльності
організму засобами фізичної культури, а потім підтримувати цей рівень
на досягнутій необхідній висоті.

Перевага оздоровчих занять на тренажерах полягає у можливості
тестування під час виконання вправ, що дозволяє з’ясувати характер і
величину реакції функціональних систем організму на конкретне фізичне
навантаження, вихідний рівень фізичної підготовленості людини і
необхідну величину фізичного навантаження, яке призведе до
оптимального  покращення адаптації людини до несприятливих умов
навколишнього середовища та підвищеного рівня її працездатності.

Можливість широкого диференціювання навантажень на
тренажерах дозволяє враховувати індивідуальні особливості людини
залежно від її віку, статі та фізичного стану.

Використання тренажерів дає змогу збільшити ефективність
занять, залучати до роботи конкретні м’язові групи, виконувати дії у різних
просторових площинах і напрямках, у динамічному та статичному
режимах, і до того ж, при необхідності, дозволяє  зменшити вплив ваги
на тіло та хребет і здійснює перерозподіл навантажень у системі опорно-
рухового апарату.

Застосування     тренажерів     допомагає     використовувати
такі     додаткові     засоби оздоровлювання, як аероіонізащя повітря,
масаж, музичний супровід, мікроклімат тощо (при відсутності негативної
побічної дії).

 Робота на тренажерах не потребує попереднього навчання.
Заняття на тренажерах мають проводитися на позитивному

емоціонально - психологічному рівні у невеликому постійному колективі
при відсутності небажаних глядачів.

Специфічні особливості та вимоги до розвитку фізичної та
психологічної підготовки студентів різних вузів та факультетів висувають
вимоги щодо необхідності розвитку спритності, швидкості, витривалості,
бо хто ж не мріє стати сильним, спритним, витривалим і водночас мати
красиву поставу? Відомо, що це вдається досягти тренуванням, зокрема
під час занять гімнастикою, на тренажерах. Але дуже важливим є те, у
якій послідовності під час занять розташовано вправи з обтяженнями чи
без них, адже розвиток однієї фізичної якості не повинен перешкоджати
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удосконаленню іншої— щоб не було перерозподілу функціональних
резервів. Також важливим є й те, скільки і як треба тренуватися, щоб
набуте під час тренування з часом не зникало. Адже, скажімо, гнучкість
зменшується вже на другий день після припинення її удосконалення, сила
й швидкість мають тенденцію до спаду на другий-третій день, а на
четвертий день після припинення тренування небажані процеси згасання
позначаються і на витривалості. Таким чином, набуте місяцями нелегких
тренувальних занять можна втратити менш ніж за половину тижня.

Метою нашої роботи є обґрунтування змісту професійно-
прикладної фізичної підготовки студента КНУТД та підвищення  рівня
фізичної підготовленості на основі використання індивідуалізації (В.М.
Платонов, 1994, 1998) у процесі фізичної підготовки, а також надання
щодо цього практичних рекомендацій.

Враховуючи вищевказане, ми випробували серед студентів
КНУТД запропоновані нами системи диференційованих комплексів
рухових вправ, спрямованих на розвиток тих чи інших фізичних якостей.

Сила — це здатність долати зовнішній опір. Засобами силової
підготовки є різноманітні вправи з обтяженнями  на тренажерах, що дає
змогу впливати на всю м’язову систему або ж вибірково на окремі групи
м’язів.

Силу вимірюють за допомогою динамометра. Середні показники
для тих, хто починає займатись атлетичною гімнастикою, є такими: юнаки
— 20-40 кг, чоловіки — 40-45 кг.

Найпоширенішими серед методів розвитку сили є метод
повторних зусиль (його ще називають “методом відмови”) і метод
динамічних зусиль.

Перший з цих методів передбачає вправи з обтяженнями, вага
яких становить 30-70% від максимального результату того, хто тренується,
на момент заняття (це ж стосується і кількості підтягувань на перекладині,
вправ на тренажерах, згинань рук в упорі, тощо). Вправи виконують
серіями — по 4-12 повторень в одному підході. В одному занятті — 3-6
серій, перерви між ними — від двох до чотирьох хвилин (до неповного
відпочинку).

Метод динамічних зусиль пов’язаний з використанням малих і
середніх обтяжень      (25-30% від максимального результату того, хто
тренується, на момент заняття). Вправи виконуються серіями по 15-20
повторень за один підхід у якомога швидшому темпі. В одному занятті —
3-6 серій, перерви між ними — від двох до чотирьох хвилин (до неповного
відпочинку).

Гнучкість — це здатність виконувати рухи з великою амплітудою.
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Максимальна величина гнучкості досягається у 15-16 років.
Вправи, спрямовані на розвиток гнучкості та підвищення

рухливості суглобів, треба робити двічі на день. Якщо необхідного рівня
гнучкості досягнуто, то для його підтримання надалі вистачить 4-5 занять
протягом тижня.

Вправи   на   гнучкість у   тренувальному комплексі мають
займати   20-30%   загального   часу.  Кількість  таких  вправ  залежить
від  віку тих,  хто  тренується, та рівня їхньої підготовки.

Тривалість рухів коливається від 25 секунд до однієї-двох хвилин.
Тривалість пауз між вправами — від 10-15 секунд до однієї-двох хвилин.

Спритність — це здатність найбільш досконало розв’язувати
складні рухові завдання, що несподівано виникають.

Для розвитку цієї якості корисними є спортивні ігри за
спрощеними правилами та різні види єдиноборств.

Вправи на розвиток і удосконалення спритності слід включати у
першу третину занять,  кількома серіями по 10-15 хвилин.

Швидкість — це здатність виконувати рухи з максимальною
швидкістю та частотою.

Вправи, спрямовані на удосконалення швидкості, виконуються
серіями на початку занять. Інтервали між повтореннями  мають
забезпечувати працездатність без зменшення швидкісних можливостей і
залежать від можливостей індивідуальних.

Для розвитку швидкості можна запропонувати, насамперед, такі
вправи, як стрибки у довжину та у висоту з місця, біг на 20 метрів з
високого старту, ігри з використанням бігу — на зразок естафет, а також
лазіння по канату на час, згинання рук в упорі лежачи на час тощо.

Під час перепочинку між такими вправами варто використовувати
повільну ходьбу з  рухами   на   розслаблення певних частин тіла.

Вправи   повторюють   до   тих   пір,   поки   швидкість   не   почне
зменшуватись.

Витривалість — це здатність організму долати втому.
Рівень витривалості залежить від розвитку серцево-судинної,

дихальної та інших систем організму, а тому для розвитку витривалості
треба, крім вправ з обтяженнями, наприкінці заняття включати біг чи
прискорену ходьбу.

3 огляду на вікові особливості, підлітки і юнаки неспроможні
виконувати тривалу і  одноманітну роботу. Тому над розвитком
витривалості слід починати посилено працювати після досягнення 16-
річного віку.

Серед засобів ,  які   сприяють розвитку витривалості ,
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найефективнішими є прискорена ходьба, біг, лижні прогулянки,
веслування.

Підсумовуючи вищесказане  про фізичні якості, нагадаємо ще
раз  їх послідовність у комплексі вправ.

Починати слід із вправ, спрямованих на розвиток швидкості
(скажімо, біг на коротких  дистанціях на час, збігання по сходах тощо).

Для розвитку спритності необхідні такі вправи, як подолання
перешкод, елементи акробатики, жонглювання предметами, ходьба по
вузькій рухомій опорі.

Розвиток гнучкості передбачає використання нахилів із
діставанням підлоги руками,  “шпагати” чи “напівшпагати”, нахили тіла
назад (“міст”) тощо.

Для розвитку сили, крім занять з обтяженнями, як вже
зазначалося, корисними є також  стрибки у довжину та у висоту з місця.

Нарешті, для розвитку витривалості радимо вдаватися до
пробіжок із заданою швидкістю, бігу на середній та довгій дистанціях.

На завершення зазначимо, що лише дбаючи про комплексний
розвиток усіх фізичних якостей,  можна досягнути їхньої гармонійності.

А найкращим способом перевірки ефективності тренування буде
виконання залікових нормативів, успішність у навчанні і спортивних
змаганнях тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПОЧАТКІВЦІВ-БІАТЛОНІСТІВ 12 – 13 РОКІВ

Людмила Мороз
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. У статті розглядається проблема впливу занять
спортом (біатлоном) на основні психофізіологічні показники підлітків
12 – 13 років. Порівняльний аналіз матеріалів дослідження встановив,
що заняття біатлоном в групах початкової підготовки стимулює у
підлітків розвиток зорової пам’яті, покращення емоційного стану і
зниження рівня особистого неспокою.

Ключові слова: Психофізіологічні показники, новачки, зорова
пам’ять, емоційний стан, рівень неспокою.

Аннотация. Мороз Л.В. Особенности развития некоторых
психофизиологических показателей новичков-биатлонистов 12 – 13
лет. В статье рассматривается проблема влияния занятий спортом
(биатлоном) на основные психофизиологические показатели подростков
12 – 13 лет сравнительный анализ материалов исследования показал,
что занятия биатлоном в группах начальной подготовки стимулирует
у подростков развитие зрительной памяти, улучшение эмоционального
состояния и снижение уровня личностной тревожности.

Ключевые слова: психофизиологические показатели, новички,
зрительная память, эмоциональное состояние, уровень тревоги.

Annotation. Moroz L.V. Particularities of the development of some
psychophysiological indices of 12-13 years biathlon beginners.  In the article
the problems of sport influence (biathlon) on the main psychophysiological
indices of 12 – 13 years beginners are regarded. A comparative analysis of



46

investigation results showed that going in for biathlon in the groups of
beginners stimulates the development of beginner’s visual memory. After one
year going in for sport beginners“ indices of the experimental group were
characterized by the improvement of the emotional state and the reduction of
the personal worry level.

Keywords: psychophysiological indices, beginners, visual memory,
emotional state, worry level.

На сучасному етапі розвитку держави значна увага приділяється
розвитку дитячого спорту, як засобу покращення здоров’я нації. У ході
занять спортом, загальний напрямок психічного розвитку дитини залежить
від біологічних законів і відображає формування структурних та
функціональних властивостей організму в онтогенезі, детерміноване
досить стійкою генетичною програмою індивідуума. На реалізацію цієї
програми впливають особливості фізичного навантаження, що
обумовлене специфікою конкретного виду спорту. У літературі є праці,
які присвячені вивченню динаміки функціонального розвитку нервової
системи підлітків у процесі занять м’язовою діяльністю спортивного
характеру [1, 5].

Між тим, дуже цікавим є питання впливу фізичних навантажень,
за програмою груп початкової підготовки на показники вищої нервової
діяльності підлітків, адже нервова система відіграє провідну роль у
розвитку адаптації організму до фізичного навантаження.

Метою роботи є дослідження впливу спортивного навантаження
на прикладі біатлону, на процес психофізіологічних показників підлітків-
біатлоністів, які займаються перший рік за програмою груп початкової
підготовки.

Обстеження підлітків 12 – 13 років (хлопців та дівчат) м.Суми, що
займаються перший рік біатлоном за програмою ДЮСШ, проводилось в
двічі (на початку занять біатлоном та після року занять, а також учнів
відповідного віку зі звичайною програмою фізичного виховання
(контрольні групи). Досліджувалися об’єм  та продуктивність
короткочасної слухової та зорової пам’яті, рівень тривожності та
емоційний стан [3].

Проблема пам’яті є одним з найцікавіших питань у вивченні
психофункціональних показників підлітків. Вона поділяється на зорову
та слухову, перевага одного з видів пам’яті обумовлена генетично, але в
значній мірі залежить від практичної діяльності людини. Підлітковий вік
являє собою чутливий період для розвитку обох видів пам’яті.

Порівняльний аналіз середніх значень показників зорової пам’яті
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показав, що достовірної різниці між групами пам’яті показав, що
достовірної різниці між групами 12 – 13-річних підлітків не
спостерігається.

Слід зазначити, що показник зорової пам’яті в  першому
дослідженні у всіх обстежених знаходиться в межах середніх величин.

Показники підлітків-біатлоністів відмічаються більш високим
розвитком зорової пам’яті (по 40% хлопців та дівчат) порівняно з
контрольною групою (12% та 10% відповідно). Випадків з низьким рівнем
пам’яті не зафіксовано в той час, як серед дівчат, які не займаються
спортом він спостерігається у 50%.

У наступному обстеженні середній показник розвитку зорової
пам’яті не змінився,  але спостерігались зміни відсоткового
співвідношення між групами рівний пам’яті. Показники юних спортсменів
характеризується покращенням розвитку короткочасної зорової пам’яті,
що відмічається збільшенням високого рівня розвитку пам’яті на 30%
серед дівчат. У той час як серед підлітків контрольного рівня розвитку
пам’яті серед підлітків контрольної групи спостерігається збільшення
відсотку низького рівня розвитку пам’яті серед хлопців (на 12%), серед
дівчат зниження (на 40%). Збільшення відсотка показників високого рівня
розвитку пам’яті становить у хлопців та дівчат по 10%. Рівень розвитку
слухової короткочасної пам’яті у всіх обстежених був практично
однаковим (рис.1).

Рис.1. Розвиток зорової пам’яті у підлітків 12-13 років (у%)
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Отже, аналіз зорової та слухової короткочасної пам’яті у підлітків
12 – 13 років свідчить про те, що зорова пам’ять краще розвинута у
підлітків-біатлоністів.

Підлітковий вік відмічається значною динамікою емоційного стану;
емоції підлітків характеризуються великою силою їх прояву. Показники
емоційного стану підлітків 12–13 років визначаються статевими
відмінностями і у хлопців даної вікової групи є значно вищими, ніж у
дівчат. Так, у хлопців відсоток осіб у сприятливій емоційний фон
становить 50% у спортсменів та 55% у неспортсменів, що майже у 2 рази
перевищує показники дівчат (по 30% в обох групах).

Через  рік приріст позитивної  емоційної працездатності
спостерігався у всіх обстежених, але найбільш суттєвим він виявився у
дівчаток-біатлоністок, різниця між обстеженнями складає 40%, в той час,
як в групі хлопців вона дорівнює 10%, а у неспортсменів становить 10%
і 5% відповідно (рис.2).

Рис.2. Характеристика розподілу емоційного стану (зона
врівноваженості) (у %)

Аналізуючи показник особистісної тривоги серед підлітків 12-
13 років, слід зазначити, що даний віковий період характеризується
підвищеним неспокоєм, прояв якого залежить від статевої належності
підлітків [2].

Аналіз показників особистісного неспокою біатлоністів та
підлітків, які не займаються спортом дозволив зробити висновки про те,
що в групі спортсменів як в першому, так і в другому обстеженнях підлітки
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з високим рівнем неспокою відсутні. У той час, як у контрольній групі їх
виявлено – 11,2% хлопців, вдруге – 20% дівчат (рис.3).

Рис. 3.  Динаміка рівня неспокою у підлітків  12-13 років (у%)

Кількість осіб з низьким рівнем неспокою у хлопців обох груп в
обох обстеженнях досить велика і становить 80% у біатлоністів та 77,7%
у неспортсменів. Кількість спортсменок за цим показником у другому
обстеженні збільшується до 90% порівняно з вихідними 70%, а
неспортсменок зменшується до 20% (до 40% в першому обстеженні), що
є негативним фактом.

Кількість осіб з підвищеним рівнем неспокою серед спортсменів
в обох обстеженнях була незначною – 20% хлопців і 30% дівчаток на
початку досліду, та 20% і 10%, відповідно, наприкінці експерименту. У
той час цей показник у контрольній групі у хлопців збільшився до 22%
порівняно з 11,2% при першому обстеженні, а у дівчат становив 60% в
обох обстеженнях.

Таким чином, підлітковий вік являє собою важливий період у
розвитку психофізіологічних властивостей організму, на розвиток і прояв
яких впливає рівень рухової активності, обумовлений особливостями
фізичних навантажень. Систематичні заняття біатлоном позитивно
впливають на розвиток зорової пам’яті, позитивно впливають на
емоційний стан підлітків, особливо дівчат. Заняття біатлоном являють
собою значний засіб профілактики надлишкового неспокою в
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підлітковому віці.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСАНКИ ЧЕЛОВЕКА
Кашуба В.А.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины.

Аннотация. В статье описывается технология измерения
сагиттального и фронтального профиля осанки человека. Использование
получаемых характеристик позволяет контролировать процесс
физического воспитания.

Ключевые  слова: осанка,  видеокомпьютерный комплекс,
биомеханика

Анотація. Кашуба В.О. Сучасні методи виміру постави людини.
У статті описуеться технологія виміру сагітального і фронтального
профілю постави людини. Використання отриманих характеристик
дозволяе контролювати процес фізичного виховання.

Ключові слова: постава, відеокомпютерний аналіз, біомеханіка.
Annotation. Kashuba V.A. Modern methods of man′s carriade

measuring. Technology of measuring of saggital and frontal profile of man′s
carriade is described in the article. Use of getting characteristics allays to
controle a process of physical education.

Keywords: corriade, video - computer annalists, biomechanic.

Экономические и политические преобразования последних лет
обострили социальные проблемы жизни украинского населения.

Одним из основных критериев социально - экономического
развития государства является уровень и продолжительность жизни его
граждан, во многом обусловленный состоянием здоровья, двигательной
подготовленностью и физкультурным образованием.

Многолетняя тенденция ухудшения здоровья детей влечет за собой
последующее снижение уровня здоровья во всех возрастных группах и в
дальнейшем скажется на качестве трудовых ресурсов, воспроизводстве
поколений.

Проблема физического воспитания подрастающего поколения одна
из наиболее важных на современном этапе развития общества.

Осанка является интегральным показателем состояния здоровья
детей, незначительные функциональные нарушения которой могут
вызвать стойкую деформацию опорно - двигательного аппарата и иметь
тяжелые последствия для здоровья детей.

Анализ специальной литературы / 1, 2, 3 / свидетельствует о том,
что методы измерения и оценки осанки, традиционно используемые в
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практике физического воспитания, недостаточны. На общем фоне средств
и методов, используемых для оценки осанки человека, выгодно
выделяются потенциальные возможности биомеханического контроля,
вооруженного самыми современными технологиями.

Для количественного биогеометрического анализа осанки человека
целесообразно применять разработанную технологию компьютерной
диагностики с использованием видео-компьютерного комплекса (рис. 1.).

Рис. 1 Блок–схема  видео компьютерного комплекса: объект съемки;
цифровая видео камера; сканер; персональный компьютер;

функциональное программное обеспечение (ФПО); база данных (БД);
принтер.

Видеосъемка  осуществляется с учетом  основных
биомеханических требований: в местах расположения анатомических
точек тела человека прикрепляют контрастные маркеры;  в плоскости
объекта съемки размещают масштабный предмет или линейку
разделенную на десяти сантиметровые цветные участки; цифровая
видеокамера располагается на штативе неподвижно, на расстоянии 3-5
метров  до объекта  съемки; оптическая ось объектива видео камеры
ориентируется  перпендикулярно плоскости объекта съемки (функция
трансфокации стандартная), на  видеокамере выбирается режим
моментального снимка (SNAPSHOT).

Автоматизированная обработка цифровых снимков проводится
с помощью программы “Torso”.

Программа “Torso” работает в операционной среде семейства
MS Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000). Минимальная аппаратная
конфигурация: IBM PC - совместимая ЭВМ на базе процессора Pentium
с 16 Мб ОЗУ. Объем требуемого дискового пространства зависит от
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количества данных в БД программы и составляет как минимум 6 Мб.
Запуск программы осуществляется стандартным для ОС Windows
способом – с помощью меню “Пуск”, либо с помощью ярлыка на Рабочем
столе. После запуска на экране появляется главное окно программы Torso.
Главное окно содержит список учетных записей и страничный элемент
управления с вкладками. Выбрав нужную вкладку в правой части главного
окна можно получить доступ к соответствующей функции программы
“Torso” (рис .2.).

Рис. 2. Главное окно программы “Torso”

Рис. 3. Окно “Оцифровка”

Алгоритм работы с программой можно разбить на четыре этапа:
1.Создание новой учетной записи;
2. Оцифровка изображения;
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3. Статистический анализ полученных результатов;
4. Визуализация результатов и формирование отчетов для печати

и формирование отчетов для печати.
Все функции для работы с учетными записями сосредоточены на

вкладке “Учетные записи”. Учетная запись представляет собой
совокупность общих сведений о субъекте исследований – ФИО, пол,
возраст, рост, вес, диагноз и другие дополнительные сведения. Эта вкладка
позволяет добавлять, удалять и изменять учетные записи в базе данных.

Для создания новой учетной записи необходимо нажать кнопку
“Добавить”. После этого необходимо заполнить поля соответствуюющими
данными и затем нажать кнопку “Применить”. Кнопка “Отмена” служит
для отмены всех изменений, сделанных после нажатия кнопки “Добавить”.
Изменение существующей учетной записи осуществляется следующим
образом. В списке учетных записей выберается запись. которую
необходимо изменить.  Затем нажимается кнопка  “Изменить”,
позволяющая изменять данные в полях ввода. После внесения всех
изменений нажимается кнопка “Применить” (либо “Отмена” для отмены
всех изменений). Выбранную учетную запись мажно удалить, нажав
кнопку “Удалить”.

Обязательными для заполнения являются поля “Фамилия” и
“Возраст”. Данные из поля “Фамилия” необходимы при построении
списка учетных записей, данные из поля “Возраст” используются при
анализе данных оцифровки. Эта информация сохраняется в локальной
базе данных программы.

Для выполнения оцифровки с помощью программы “Torso”,
оператор ПК должен выбрать вкладку “Оцифровка” (рис. 3).

Окно содержит управляющие кнопки и область фотоснимка, в
которой он находится снимок обследуемого и где содержится набор
специальных маркеров используемых для обозначения основных
антропометрических точек тела человека. В качестве параметров
оцифровки, программа использует координаты 9 антропометрических
точек в сагиттальной  и фронтальной плоскостях.

Назначение элементов упраления на этой вкладке: кнопка
“Загрузить” – загрузка цифрового фотоснимка в графическое поле
(фотоснимок должен быть в формате BMP или JPG); кнопка  “Увеличить”
– увеличение изображения; кнопка  “Уменьшить” – уменьшение
изображения; кнопка  “Очистить” – очистка графического поля; Кнопка
“Оцифровать” – расчет антропометрических характеристик; набор кнопок
“Масштаб” – изменение размеров масштабного маркера; поле ввода
“Размер МЛ” – реальный размер масштабной линейки в см.
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Для расчета характеристик необходимо выполнить следующие
действия.

Загрузить фотоснимок человека в сагиттальной или фронтальной
плоскости в графическое поле (кнопка “Загрузить”).

После загрузки цифрового снимка осанки оператор выполняет
калибровку масштабного маркера, который позволяет программе
пересчитать координаты антропометрических точек на снимке в реальные
координаты, т.е. координаты соответствующие реальному изображению.
Калибровка проводится с помощью набора кнопок “Масштаб” которые
изменяют размер масштабного маркера таким образом, чтобы он
соответствовал масштабной линейке МЛ на  исходном снимке. Длина
масштабной линейки задается оператором. По умолчанию длина (МЛ)
равна 100 см и если длина МЛ при съемке отличалась от этого значения,
оператор ПК должен изменить его. Затем оператор совмещает
параметрические маркеры с соответствующими антропометрическими
точками на снимке.

Запись результатов оцифровки в базу данных и завершение сеанса
оцифровки выполняется нажатием кнопки “Оцифровать”, предварительно
указав плоскость изучаемого изображения (фронтальная или
сагиттальная). При отсутствии ошибок сразу откроется вкладка
“Характеристики” содержащая рассчитанные антропометрические
показатели. После расчета вся полученная информация автоматически
сохраняются в базе данных.

Предлагаемая технология диагностики осанки обладает
оригинальным программным обеспечением и может в будущем
последовательно наращиваться, расширять диапазоны своего применения
позволит интенсифицировать процесс физического воспитания и повысит
его качества.

Опыт использования методики видеокомпютерного анализа в
практике физического воспитания свидетельствует о том, что данный
подход в  биомеханическом  моделировании и собственно сам
видеокомпютерный анализ эффективны при диагностики осанки
школьников. Практика показывает, что полученные данные могут
использоваться в процессе физического воспитания и кинезиотерапии:
- измерения и оценки физического развития детей школьного возраста;
- биомеханического контроля в профилактике травм, нарушений и
восстановлений функций опорно-двигательного аппарата различных
половозрастных групп населения.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО УТОМЛЕНИЯ НА
АНАЭРОБНЫЙ РЕЗЕРВ ОРГАНИЗМА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
АККУМУЛИРОВАННОГО КИСЛОРОДНОГО ДЕФИЦИТА

 Андрей Дьяченко
Национальный Университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. Оценка влияния специфического утомления на
анаэробный резерв организма по показателю аккумулированного
кислородного дефицита (на материале академической гребли). На
основании регистрации и анализа аккумулированного кислородного
дефицита в специальных условиях, стимулирующих утомление, показаны
дополнительные возможности оценки анаэробного резерва организма.

Ключевые слова: AOD, MAOD, утомление, анаэробный резерв.
Анотація. Дяченко Андрій. Оцінка впливу специфічного

стомлення  на анаеробний резерв організму  по показнику
акумульованого кисневого дефіциту (AOD). На підставі реєстрації та
аналізу акумульованого кисневого дефіциту в спеціальних умовах, що
стимулюють стомлення показані додаткові можливості оцінки
анаеробного резерву організму.

Ключові слова: AOD, MAOD, стомлення, анаеробний резерв.
Annotation. Diachenko A.Y. Estimation of influencing of particular

fatigue on an anaerobic reserve of an organism on a parameter(index) of
the accumulated oxygen deficit (on a material of rowing). On the basis of
registration and analysis of the accumulated oxygen deficit in special conditions
challenging fatigue the padding capabilities of an estimation of an anaerobic
reserve of an organism are rotined.

Keywords: AOD, MAOD, fatigue, anaerobic reserve.

Известно, что оценка анаэробных возможностей представляет
существенный интерес, особенно если речь идет об их роли как
компонента специальной выносливости. В науке и практике спорта
известен широкий спектр методических приёмов ориентированных на
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оценку мощности и ёмкости анаэробного энергообеспечения.
Современные представления о тестировании включали оценку  различных
сторон анаэробных возможностей. Например, обосновано использование
целого комплекса тестов анаэробных возможностей. Эти задания
включали анаэробные тесты промежуточной и большой длительности
30, 60, 120 с [2], а также определение максимального аккумулированного
О2-дефицита МАОД при различной длительности максимальной нагрузки
[3,4,5]. Если более короткие тесты ориентированы преимущественно на
оценку мощности гликолиза, то более продолжительные тесты и тест
MАОD – на оценку емкости этой энергетической системы анаэробного
резерва организма. Представлен нормативная основа реализации
анаэробного потенциала гребцов - академистов высокого класса по
показателям  MАОD с использованием специализированного 2000 м теста
на эргометре «Concept-II» [5]. Эти данные дают основания для
дополнительного анализа возможностей использования показателя
аккумулированного кислородного дефицита  (AOD) при оценке
анаэробных возможностей в условиях, близких к соревновательным.
Наиболее важным  фактором  формирования таких условий в
академической гребле является сильное утомление, связанное с
исчерпанием к концу дистанции гликогена мышц и с высоким уровнем
метаболического ацидоза (лактат крови более 15 мМоль.л-1). В связи с
этим представляет интерес измерение показателя AOD  в условиях
тестовой нагрузки на фоне выраженного утомления, вызванного
специально смоделированной нагрузкой до отказа.

Положительный результат такого анализа предположительно
позволит выработать наиболее специализированные подходы к оценке
анаэробного потенциала и его реализации применительно к конкретным
условиям тренировочной и соревновательной деятельности.

Целью данного исследования явилась разработка методического
подхода к измерению и анализу AOD для оценки уровня реализации
анаэробного энергообеспечения в условиях сильного утомления
спортсмена (на примере академической гребли).

Организация и проведение исследования. В специально-
подготовительном периоде подготовки было обследовано 22 гребца -
академиста (мужчин) высокого класса. В процессе исследований
анализировались данные специально подобранной группы с
минимальными различиями VO2 max, спортивной квалификации и
специальной выносливости.

Для регистрации показателей энергообеспечения работы
использовался комплекс аппаратуры - стандартный газоаналитический
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комплекс Oxycon Alfa (Jaeger), гребной эргометр Сoncept – II, анализатор
частоты сердечных сокращений TP 300 Pulse Meter (Polar Electro),
лабораторная биохимическая система LP 400, “Dr. Lange”.

Уровень AOD применительно к условиям  утомления
рассчитывался по модифицированной нами методике с использованием
блока тестов для регистрации MAOD применительно к академической
гребле [5] и дополнительной нагрузки, ориентированной на удержание
спортсменом «критической» мощности. Нагрузка, ориентированная на
удержание «критической» мощности, т.е. той минимальной мощности
нагрузки, при которой было достигнуто VO2 max, была выполнена  на
фоне недовосстановления организма (уровень ЧСС не опускался ниже
120 уд .мин -1) после ступенчатой нагрузки «до отказа» (общей
длительностью 12-16 мин) через 2-3 мин. Эта нагрузка вызывала
максимальную степень утомления.  После неё, также на  фоне
недовосстановления (уровень ЧСС не опускался ниже 120 уд.мин-1) через
4-5 минуты отдыха была  выполнена нагрузка с индивидуальной
максимальной мощностью в течение 60 с. На 3 мин восстановления
проводился забор крови для определения максимального уровня лактата
и дополнительной характеристики реализации анаэробного
энергообеспечения. Динамика нагрузок в серии специальных тестовых
заданий для регистрации АOD в представленных условиях схематически
представлена на рис 1 и 2. На рисунках также схематически представлена
динамика потребления кислорода и линия, экстраполирующая пиковые
уровни потребления кислорода на «ступеньках»  на 1 мин максимальную
нагрузку. Уровень максимального аккумулированного дефицита (MAOD)
рассчитывался с использованием специализированного блока тестов для
регистрации MAOD [4].

Известно, что у спортсменов однородной группы, условия
утомления (недовосстановления) могут вызвать типичные (сходные)
реакции организма. Мы выделили начальный О2-дефицит, связанный
непосредственно с кинетикой начальной реакции организма на нагрузку.
Этот компонент (см. рис.2) связан с реальной динамикой потребления
кислорода на дистанции [1], его величина зависит от индивидуальных
особенностей кинетики аэробного энергообеспечения и от влияния
утомления на особенности реализации начальной (быстрой) части
реакции.

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1
приведены показатели AOD, зарегистрированного в процессе выполнения
1 мин максимальной тестовой нагрузки. В таблице также приведены
показатели начального кислородного дефицита (О2d), отражающего  в
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данном случае, индивидуальные типы реакции организма в начальной
части нагрузки. Для сравнения уровней аккумулированного кислородного
дефицита, зарегистрированного в разных тестовых условиях, приведены
показатели MAOD.  Для характеристики степени лактат-ацидоза
организма, в таблице показаны индивидуальные уровни концентрации
лактата . крови,  зарегистрированные после выполнения 1 мин
максимального теста.

Сравнительный анализ индивидуальных и среднестатистических
величин AOD и MAOD, представленных в таблице 1 показал различия
представленных значений показателей. Так различия значений по средней
величине составляют 28,2%, по максимальной разнице (средняя величина
трёх значений) 33,1%. Уровень индивидуальных различий AOD выше.
Это позволяет говорить о том, что использование в процессе регистрации
AOD дополнительной нагрузки снижает уровень аккумулированного О2
дефицита и вызывает более выраженный индивидуальный тип реакции
анаэробного энергообеспечения на утомление. Из таблицы 1 также видно,
что показатели AOD, зарегистрированного в стандартных условиях,
стимулирующих высокий уровень лактат-ацидоза, имеют высокие уровни
значений, а также значительный диапазон индивидуальных различий.
Вместе с тем, анализ О2-дефицита, отражающего кинетику аэробного
энергообеспечения (начальный кислородный дефицит) показал наиболее
высокий уровень индивидуальных различий в условиях данной нагрузки.
Особенности динамики реакций  кардиореспираторной системы (КРС)
предполагают возникновение такого дефицита О2 главным образом в
первой половине в 1 мин максимального теста. Индивидуальные различия
формирования начального О2-дефицита  в  условиях нагрузки,
выполненной на фоне недовосстановления,  указывают на
информативность характеристики AOD в условиях утомления.

Это позволяет рекомендовать использование этого показателя
для оценки анаэробных возможностей при условии сильного утомления.

Приведенные данные дают основания думать, что в условиях
других нагрузок, моделирующих специфические условия утомления
гребцов и характеризующихся  существенными колебаниями пиковых
уровней потребления кислорода, уровень начального кислородного
дефицита может быть большей степени связан с величиной AOD. Это
может быть использовано при разработке специальных подходов к
измерению показателя AOD в условиях нагрузок, ориентированных на
реализацию анаэробного энергообеспечения в условиях   сильного
утомления.
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Таблица 1.
Индивидуальные показатели аккумулированного кислородного
дефицита (AOD) и начального кислородного дефицита (O2d)

зарегистрированного в процессе выполнения 1 мин максимальной
нагрузки с предварительным утомлением, максимальные уровни

концентрации лактата. крови при этом, а также уровни
максимального кислородного дефицита (MAOD),

зарегистрированные в процессе специального тестирования.
№ Спорт-

смены
O2d,
мл.кг-1

AOD,
мл.кг-1

MAOD,
мл.кг-1

La
ммоль.л-1

1. З. 7,5 48,9 56,2 15,2
2. П. 6,6 52 61,2 17,3
3. В. 11,4 63,7 71 18,9
4. К. 7,7 57,5 69,1 16,8
5. Пр. 5,9 55,5 63 15,0
6. В. 7,6 49,6 59,9 15,6
7. Пт. 11,4 50,9 61,3 15,7
8. Л. 6,8 35,8 49,5 16,8
9. Пв. 4,8 41 50,2 17,9
10. Куч. 6,9 40,2 52,1 19,3
11. Х. 4,3 47,9 55,2 18,4
12. Гр. 6,1 54,4 60,1 15,3
13. Я. 9,1 53,4 61,3 15,0
14. Кл. 13,1 50,4 62,3 16,9
15. Юр. 8,2 39 49,7 19,5
16. Бел 10 52,6 61,2 16,3
17. В. 6,9 48,7 58,8 15,8
18. Кор 4,7 38,3 56,6 15,0
19. Вр I. 7,6 43,1 58,4 16,7
20. Вр II. 6,9 42,2 54,3 17,3
21. Щ. 11,8 51,5 62,2 15,7
22. Пр. 9,1 52,6 62 16,0

X±s 7,99±2,4 48,9±7,1 58,9±5,6 16,6±1,42
V% 30% 14,5% 9,5% 8,5%
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Выводы . Для анализа уровня реализации анаэробного
энергообеспечения в условиях утомления, вызванного сильным лактат-
ацидозом (лактат крови около и более 15 ммоль .л-1) может быть
использован показатель аккумулированного кислородного дефицита.

Важным показателем является начальный О2-дефицит,
связанный с реальной динамикой потребления кислорода. Её величина
отражает кинетику аэробного энергообеспечения, индивидуальные
различия и особенности реализации начальной (быстрой) части реакции
КРС.

Приведенные данные дают основания для разработки
специализированных подходов к оценке уровня реализации анаэробного
потенциала в специфичных условиях утомления и с использованием
показателя аккумулированного кислородного дефицита.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
СПОРСТМЕНОВ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

Носко Н.А.
Черниговский государственный педагогический

университет имени Т.Г.Шевченко

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  вопросы
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теоретического обоснования особенностей тренировочного процесса
юных спортсменов в игровых видах спорта. Исследуется влияние
разнонаправленных тренировочных занятий и их сочетаний на
физическую подготовленность юных спортсменов.

Ключевые слова: тренировочный процесс,  физическая
подготовка, двигательные возможности.

Анотація. Носко М.О. Вікові особливості підготовки юних
спортсменів у ігрових видах спорту. У статті розглядаються питання
теоретичного обґрунтування особливостей тренувального процесу юних
спортсменів в ігрових  видах спорту.  Досліджується  вплив
різноспрямованих тренувальних занять і їхніх сполучень на фізичну
підготовленість юних спортсменів.

Ключові слова: тренувальний процес,  фізична підготовка, рухові
можливості.

Annotation. Nosko N.A. Age features of opening-up juvenile
sportsmens in game kinds of sports. In the article the problems of the idealized
substantiation of features of training process of the juvenile sportsmen in game
kinds of sports are esteemed. The influencing different of training occupations
and their combinations on physical preparedness of the juvenile sportsmen is
investigated.

Keywords: training process, physical opening-up, propulsion
capabilities.

В младшем школьном возрасте у детей происходит постепенное
укрепление и развитие организма, что положительно сказывается на
двигательных возможностях детей.  Они обладают большой
подвижностью, относительной легкостью образования и перестройки
условно-рефлекторных связей, высокой подвижностью нервных
процессов, стремятся к движения самого разнообразного характера. Хотя
мышцы еще не окрепли и скелет не закончил своего формирования,
организм достигает в своем развитии фазы “готовности к обучению” [10].

В настоящее время, в теннисе большое значение приобретает
период начального обучения, который охватывает младший школьный
возраст – наиболее благоприятный для активного обучения и развития
двигательных и психологических способностей учащихся [1, 2].

Спортивная тренировка, как в игровых видах спорта, так и в
любом виде спорта, включает одновременное освоение специфических
движений и развитие физических качеств, необходимых для выполнения
мышечной деятельности и оба этих процесса представляют собой
неразрывное целое [9, 13].
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Содержание тренировочного процесса юных спортсменов
обуславливается следующими условиями:
- исходными данными ребенка  и степенью развития
способностей в дальнейшем;
- специфическими возрастными особенностями,
определяющими закономерности роста спортивных достижений;
- особенностями спортивной специализации, вызывающими
формирование определенных функциональных возможностей и
двигательных навыков, специфичных для игровой деятельности
теннисистов.

Формирование двигательных навыков – сложный педагогический
процесс, успех которого определяется уровнем проявления физических
и психических качеств, состоянием функциональных систем организма
[3, 4, 5].

Умения и навыки, сформированные на этом этапе обучения
являются наиболее стойкими и с большим трудом в дальнейшем
поддаются.

В связи с этим, именно на начальном этапе подготовки в игровых
видах спорта, когда у детей проявляются достаточно большие резервные
возможности двигательной функции, целесообразно искать наиболее
эффективные методы и средства педагогического воздействия с целью
оптимального развития основных двигательных качеств, необходимых
для успешной игровой деятельности спортсменов [2].

Анализ  научной и методической литературы позволяет
заключить, что современная система начальной подготовки юных
спортсменов в игровых видах спорта недостаточно учитывает значение
комплексного педагогического воздействия,  направленного на
формирование и проявление специфических двигательных и
психологических качеств,  необходимых для успешной игровой
деятельности.

Эффективность спортивной подготовки определяется не только
уровнем развития тех или иных двигательных качеств, но и оптимальным
сочетанием этих уровней. При планировании учебно-тренировочного
процесса необходимо знать, от каких двигательных качеств в большей
или меньшей степени зависит спортивный результат, какими должны быть
величины, гарантирующие достижение желаемого результата [8, 11].

Исследования,  направленные на изучение особенностей
подготовки юных спортсменов проводились без учета развития основных
физических качеств, да и их количество настолько мало, что можно
сказать, что этап начальной подготовки в теннисе практически научно не
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обоснован и подробно не изучался. В настоящее время необходимо срочно
пересмотреть существующие методы подготовки и отбора юных
спортсменов, пересмотреть подходы к тренировке детей 8-10 лет,
поскольку там находятся резервы для будущего [13].

В результате собственных экспериментальных исследований мы
выяснили влияние разнонаправленных тренировочных занятий и их
сочетаний на физическую подготовленность юных спортсменов.

Этап начальной тренировки в игровых видах спорта является
периодом фундаментальной подготовки и его целесообразность и
эффективность будет во многом определять весь последующий ход
спортивного совершенствования.

С целью рационального построения тренировочного процесса
подготовки спортивных резервов и сокращения временных параметров
реализации поставленной цели, необходимо планировать развитие тех
двигательных способностей, которые обуславливают эффективные
игровые действия в соревновательной деятельности. На основании
данных собственных экспериментальных исследований учебно-
тренировочный процесс подготовки теннисистов начальных групп следует
ориентировать на развитие основных физических качеств в следующем
соотношении:

I  - II год обучения
Быстрота 35% (60,7-57,4 час.)
Сила 20% (34,7-32,8 час.)
Ловкость и гибкость 40% (69,4-65,6 час.)
Выносливость  5% (  8,7-   8,2 час)

III год обучения
Быстрота 35% (53,9 час.)
Сила 30% (46,2 час.)
Ловкость и гибкость 25% (38,5 час.)
Выносливость 10% (15,4 час.)

Для достижения необходимого уровня развития основных
двигательных качеств  юных игроков  важно знать цифровые
характеристики их фактического состояния и уровня проявления, и в
дальнейшем сопоставлять с соответствующими значениями в будущем.

Контроль за исходным состоянием уровня проявления и
динамикой развития основных физических качеств, функционального
состояния можно осуществлять с помощью несложных в применении
тестов:
1. Бег на 18 м (с). Выполняется по стандартной процедуре, с высокого
старта. Учитывается лучший результат по двум попыткам.
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2. “Бумеранг” (с). Игрок стартует у средней метки вперед до отметки,
обратно в центр возвращается спиной вперед, затем вправо до отметки и
назад в центр приставными шагами, потом назад спиной вперед и к центру,
и после этого влево приставным шагом до отметки. Финиш у средней
метки. Длина пробегаемых отрезков 5 м. Выполнять две попытки.
3. “Три точки”. Стартуя в одной точке, спортсмен последовательно
пробегает три отрезка по 4 м, касаясь игровой рукой установленных
набивных мячей и финиширует в месте старта. Время пробегания
дистанции фиксируется. Учитывается лучший результат по двум
попыткам.
4. “Веер” (с). Спортсмен трехкратно пробегает пять отрезков по 4 м,
расположенных веером из одной точки. Тестируемый, заканчивая
пробегать каждый отрезок, касался ногой центральной отметки, с которой
он стартовал. Спортсмен начинает бег из исходного положения
теннисиста. Финиширует в месте старта. Фиксируется время пробегания
всей дистанции.
5. Бросок мяча весом 1 кг на дальность движением подачи (м).
Теннисист выполняет бросок мяча движением, напоминающим подачу.
После броска разрешается переступить линию. Засчитывается лучший
результат из трех попыток. Фиксируется дальность броска.
6. Тройной прыжок с места (м). При выполнении прыжка важно, чтобы
спортсмен не “засиживался” в момент приземления, а совершал все
прыжки непрерывно. При этом прыжки выполняются последовательно с
ноги на ногу. В зачет каждого испытуемого идет лучшая попытка из двух.
7. Выпрыгивание вверх по сигналу (см). Прыжок вверх выполняется с
места толчком двух ног (по В.Н.Абалакову) по сигналу – зажиганию
лампочки. Регистрируется высота максимального выпрыгивания.
Выполняется три попытки. Время зрительномоторной реакции отмечается
графической записью на миллиметровой ленте в момент выпрыгивания.
8. Удержание “угла” в висе (с). Упражнение выполняется на “шведской”
стенке. В висе на “шведской” стенке испытуемый удерживает “угол”.
Необходимо следить за тем, чтобы ноги были выпрямлены и фиксируется
время удержания ног под прямым углом к туловищу. На выполнение
упражнения дается одна попытка.
9. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа до отказа (кол-во раз). При
проведении этого теста необходимо следить за амплитудой сгибания и
разгибания рук. Испытуемому предоставляется одна попытка.
10.  Пробег Ромберга (с). Теннисист стоит на правой ноге, пяткой левой
ноги упирается в колено правой ноги; руки вытянуты вперед, пальцы
растопырены, глаза закрыты. Регистрируется время удержания такой позы
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в вертикальном положении. Выполняется одна попытка.
11.  Метод хронодинамометрии, возможен при использовании простого
прибора, состоящего из ручного динамометра с индикаторной головкой
и электросекундомера. При помощи этого прибора можно регистрировать
точность дифференциации мышечных усилий в условиях дефицита
времени. Для решения этой задачи испытуемые выполняют три условия
(начальное, близкое к максимальному; 50% от максимального и 25% от
начального усилия). Работу необходимо выполнять без визуальной
коррекции, как во время подготовки к выполнению действия, так и при
его выполнении за минимальный отрезок времени. Перед контрольным
испытанием испытуемые делают несколько пробных попыток.
12.  Теппинг-тест (кол-во раз). Испытуемые выдаются два карандаша
(один запасной) и чистый лист бумаги с начерченным квадратом 10х10
см. По команде “марш” теннисисты должны ставить точки в квадрате в
максимально быстром темпе в течение 10 секунд. Подсчет точек
производится экспериментатором.
13.  Метание мяча в цель за 20 секунд (кол-во раз). Тест выполняется с
помощью теннисного мяча. Игрок становится на расстоянии 2,5 м от
тренировочной стенки, на которой нарисован квадрат 50х50 см и
теннисным мячом движением подачи выполняет броски мяча в цель с
последующей ловлей мяча после отскока от пола. Фиксируется количество
метаний мяча за двадцать секунд. Учитывается лучший результат из двух
попыток.
14.  Гарвардский степ-тест (индекс). Сущность этого теста заключается
в восхождении на ступеньку в определенном темпе с последующим
подсчетом пульса в процессе восстановления и расчетом специального
индекса. Высота ступеньки 30 см, длительность восхождения – 3 мин.
Ритм восхождения 30 мин. и состоит из 4-х шагов. После восхождения
подсчитывается пульс за 30 секунд на 2, 3 и 4-й минутах восстановления.

Формула
ИГС Т = t*100/[(f1+f2+f3)*2]

где t - время теста в секундах;
f - ЧСС за 30 с на 2-й мин. восстановительного периода;
f - ЧСС за 30 с на 3-й мин. восстановительного периода;
f - - ЧСС за 30 с на 4-й мин. восстановительного периода.

Для прохождения теста дается одна попытка. Если обследуемый
отстает от ритма в течение 20 секунд, исследование прекращается.
15.  Комплексный тест (с). Тест выполняется на теннисном корте с
ракеткой. На пересечении задней линии с боковыми линиями для
одиночной игры и линии подачи со средней линией лежат теннисные мячи.
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Испытуемый начинает движение от средней метки по направлению к мячу
и выполняет удар справа с отскока, возвращается в исходную позицию,
затем вперед к линии подачи и, взяв там мяч, выполняет удар с лета,
возвращается в исходную позицию и затем к следующему мячу для
выполнения удара слева с отскока. Финиш у средней линии. Фиксируется
время выполнения теста и качество исполнения приемов игры.
Фиксируется лучший результат из двух попыток.

Эффективность работы в ДЮСШ определяется наличием
модельных характеристик различных сторон подготовленности, которые
позволяют правильно оценить направленность тренировочного процесса.

Учебно-тренировочный процесс подготовки юных спортсменов
следует осуществлять с ориентацией на разработанные нами модельные
характеристики двигательных способностей.

Ориентация учебно-тренировочного процесса на модельные
характеристики будет способствовать достижению успешных спортивных
результатов на основе разносторонней физической подготовки. К концу
этапа начальной подготовки юные спортсмены должны достичь
определенного уровня развития двигательных качеств, необходимых для
успешного освоения и совершенствования на этой основе широкого
арсенала приемов игры.

Разработанная научно обоснованная методика развития основных
физических качеств у юных игроков младшего школьного возраста в
соответствии с особенностями этого возраста позволит оптимизировать
процесс и повысить эффективность подготовки юных спортсменов на
начальном этапе тренировки, ответить на поставленные нерешенные
вопросы построения учебно-тренировочного процесса.
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ПЛАНИРОВАНИЕ  И  РАСЧЕТ  ТРЕНИРОВОЧНЫХ
НАГРУЗОК ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ  БОКСЕРОВ  В  ВУЗЕ

Стрельников В.А., Кузьмин В.А., Толстиков В.А., Липский А.Г.
Бурятский государственный университет
Красноярский государственный университет

Красноярская государственная архитектурно-строительная академия
Гродненский государственный аграрный университет

Аннотация. Представлены макро-, мезо-, микроциклы
планирования  учебно-тренировочного процесса и участия  в
соревнованиях студентов-боксеров, позволяющие стабильно показывать
высокую технико-тактическую подготовленность и результативность.

Ключевые слова: боксеры, учебно-тренировочный процесс,
общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка,
раунд, макро-, мезо-, микроциклы.

Анотація. Стрельніков В.А., Кузьмін В.А., Толстіков В.А.,
Ліпскій А.Г. Планування  і  розрахунок  тренувальних  навантажень
передзмагальної підготовки  боксерів  у  вузі. Представлені макро-, мезо-
, мікроцикли планування учбово-тренувального процесу й участі в
змаганнях студентів-боксерів, що дозволяють стабільно показувати
високу техніко-тактичну підготовленість і результативність.

Ключові слова: боксери, учбово-тренувальний процес, загальна
фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, раунд, макро-, мезо-
, мікроцикли.

Annotation. Strelnikov V.A., Kuzmin V.A., Tolstikov V.A., Lipsky
A.G. Training load of boxers’ pre-competition preparation in the institutes
of higher education: its planning and calculation. Macro-, meso- and micro-
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cycles of planning of training process and students-boxers taking part in
competitions are presented in the article. These cycles afford to show regularly
high technical and tactical efficiency and hit ratio.

Keywords: boxers, training process, general calisthenics, special
calisthenics, round, macro-, meso- and micro-cycles.

Учебно-тренировочный  процесс группы специализации по боксу
в высших учебных заведениях определяет подготовку и участие студентов-
боксеров в календарных соревнованиях  учебного года, а также
оптимальные дни отдыха после полученных нагрузок.

Календарный план соревнований сборной команды боксеров
вузов составлен на основании годовых календарей Федераций бокса
России и Беларуси, региональной федерации и Федерации бокса
Республики Бурятия.

Учебно-спортивный год включает в себя:
-подготовительный период – 1-1,5 мес. (сентябрь-октябрь);
-соревновательный макроцикл – 8-9 мес. (октябрь-июль);
-переходный период – 1-1,5 мес. (июль-август).
Целью соревновательного макроцикла является достижение

боксерами планируемых результатов  в  предстоящем  году.
Соревновательный макроцикл в зависимости от намеченных в календаре
турниров делится на соревновательные блоки.

Особое место в каждом блоке отводится тренировочной
деятельности боксеров, которая способствует их подготовке к восприятию
объемных нагрузок, ориентирует на  сохранение физического и
психического потенциала  на период соревнований, определяет
достижение пика спортивной формы, а значит и гарантирует успех
намеченной цели.

Составные части соревновательного блока:
- мезоцикл общей физической подготовки  (ОФП) 2-3 недели;
- мезоцикл специальной физической подготовки (СФП) 2-3

недели;
- подводящий микроцикл (4-6 дней);
- соревновательный микроцикл (3-5 дней);
- послесоревновательный микроцикл (3-4 дня).
Исходя из сроков проведения соревнований, тренер имеет

возможность  увеличивать или уменьшать временные интервалы
мезоциклов ОФП и СФП. Сокращается в первую очередь мезоцикл ОФП,
а мезоцикл СФП, соответственно, увеличивается. В частности, желательно
как можно дольше продержать занимающихся на максимуме количества
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раундов в тренировочном занятии (22 раунда).
Средством контроля и управления динамикой подготовки

сборных команд вузов к соревнованиям различного ранга служат
открытые ринги, проводимые по договоренности тренеров ведущих
боксерских клубов городов Улан-Удэ, Красноярска и Гродно.

За основу учебно-тренировочного процесса специализации по
боксу в вузе взят недельный микроцикл, например:
понедельник – работа в парах;
вторник – работа на снарядах;
среда – боевая практика;
четверг – игровая тренировка;
пятница – работа в парах;
суббота – индивидуальная работа, баня.
воскресенье – кроссовая подготовка.

Учебно-тренировочные занятия понедельника, вторника и
пятницы несут наибольшую нагрузку по объему и интенсивности
тренировочной деятельности боксеров.

На рис. 1,2 приведены графики объема и интенсивности
недельного микроцикла (рис.1) и годового макроцикла (рис.2) тренировки
на примере сборной команды боксеров Бурятского государственного
университета.

На рисунках использованы следующие обозначения:
ОР “Ринг” – открытый ринг в клубе бокса “Ринг”;
А. Атарханов – Открытый чемпионат БГУ памяти ЗТР А.

Атарханова;
ЗЧР – зональный Чемпионат России;
РТ “Б. Батуев” – республиканский турнир памяти Б. Батуева;
ЧР – чемпионат России;
ОР “ПЛ № 24” – открытый ринг в профессиональном лицее №

24;
ВТ “Байкал” – Всероссийский турнир “Байкал” на призы ЗМС

Баранникова В.
Пояснения. А. На воскресной тренировке время пробегания

дистанции длиной 10 км  в основном ориентировано на  60  мин. По
степени приближения к соревнованиям меняется профиль дистанции
(равнинный на пересеченный) и уменьшается время ее пробегания:

-за три недели до соревнования – 55 мин;
-за две недели – 50 мин;
-за неделю – 45 мин.
Б. Уменьшение времени пробегания дистанции на 5 мин
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соответствует увеличению интенсивности тренировочной работы на 10
баллов.

Рис. 1. График объема и интенсивности недельного микроцикла
тренировочных занятий специализации по боксу БГУ (за неделю до

запланированных соревнований).

Интенсивность 1 раунда вольного боя составляет 10 баллов,
раунда по отработке ускорений – 10 баллов, по работе на снарядах – 1
балл; в парах – 2 балла; по боевой практике – 20 баллов; индивидуальная
работа на “лапах” в субботу оценивается соответственно работе на
снарядах  (30 мин на одного человека – примерно 10 раундов).

Интенсивность игровой и беговой тренировок рассчитывают по
формулам:

В. Объем нагрузки тренировочных дней (понедельник, вторник,
пятница) определяется по количеству раундов, умноженных на условную
временную нагрузку одного раунда, которую рассчитывают по формуле:
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где: t – условная временная нагрузка одного раунда;
Т – максимальная длительность тренировочного занятия (120

мин);
Σ – количество раундов в максимально-длительном занятии (22

раунда).
Г. Объем и интенсивность рассчитывают делением цикловых или

блоковых данных (исходя из того, что рассчитывается) на количество дней,
составляющих этот цикл или блок.

Д .  Динамика ожидаемых  объема ,  интенсивности и
положительных сдвигов  подготовки спортсменов к основным
соревнованиям года просматривается от блока к блоку в годовом
макроцикле сборной команды боксеров вузов.

Вывод: Применение предлагаемой нами системы планирования и
расчета предсоревновательной подготовки боксеров вузов позволяет
подводить спортсменов к оптимальной спортивной форме и показывать
запланированные результаты.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
НОРМАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ  ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Иванов В.Г., Тулупов С.Д., Филенко И.А.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г.Харьков

 Аннотация. Приведены данные, свидетельствующие о
необходимости  оптимизации  функционального состояния студентов
в ходе педагогического процесса. Изложена концепция создания Центров
исследования, нормализации и совершенствования  функционального
состояния студентов.
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 Ключевые слова: стресс,  функциональная диагностика,
здоровье студентов.

 Анотація. Іванов В.Г., Тулупов С.Д., Філенко І.О. Практичні
аспекти дослідження, нормалізації і розвитку здоров’я студентів.
Наведено дані , що свідчать про необхідність  оптимізації
функціонального стану студентів у ході педагогічного процесу.
Викладено концепцію створення Центрів дослідження, нормалізації й
удосконалювання  функціонального стану студентів.

 Ключові слова: стрес, функціональна діагностика, здоров’я
студентів.

Annotation. Ivanov V.G., Tulupov S.D., Filenko I.O. Practical
aspects of research, normalization and development  of health of the students.
Are given data showing about necessity of optimization of a functional condition
of the students during pedagogical process. The concept of creation of the
Centres of research, normalization and perfection of a functional condition of
the students is stated.

 Keywords: stress, functional diagnostics, health of the students.

Учеба в ВУЗе сопряжена с большими умственными и нервно-
эмоциональными нагрузками. Освоение этой деятельности  требует как
смены привычных жизненных ритмов, так и  адаптации к новым методам
и формам обучения.  Рабочая нагрузка у студентов увеличивается,
особенно в период сессии, до 15-16 часов. Неправильная организация
работы в течение дня и накопление усталости за семестр и учебный год
ведут к  формированию острого и хронического утомления, к развитию
стрессов.

 Ситуация экзамена приводит к  возрастанию среднего уровня
реактивной тревожности (по Спилбергеру) с 39, 8 баллов (в течение
семестра) до 56,5 баллов (перед экзаменами)  [6].  У 21% обследуемых
студентов показатели тревожности были  очень высокими - более 66
баллов, а  у 9% наблюдались сверхвысокие показатели реактивной
тревожности, с симптоматикой близкой к психопатологическим формам
реагирования. При этом по данным анкетирования – 34% студентов
жаловались на учащенное сердцебиение перед экзаменом, 32% отмечали
расстройство сна в межэкзаменационный период, 20% - нарушение
нормального тонуса скелетной маскулатуры (неуправляемая мышечная
дрожь, скованность движений и прочее). Исследования, проведенные в
ОНУ показали, что  42,8 %  обследуемых студентов находятся на грани
нервного истощения и требуют  проведения превентивных мероприятий
для предупреждения развития невротических состояний и сердечно-
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сосудистых нарушений  [3].
 Изучение состояния студентов УИПА методами функциональной

диагностики выявило: у 86 % обследуемых -  хроническую интоксикацию
организма; у 71% обследуемых  - снижение иммунитета,  частые
простудные заболевания;  у 62% обследуемых  - атонии толстого
кишечника, астении, колиты; у 48% обследуемых - психогенные
гипотонии, вегетососудистые дистонии по гипотоническому типу,
предрасположенности к обморокам;  у 43% обследуемых
предрасположенность к гиперацидному гастриту,  хроническим
воспалительным процессам желудка, неврогенным спазмам пищевода [5].
Вместе с этим  более 50% студентов  испытывали состояния
эмоционального дискомфорта и тревоги, повышенной возбудимости,
замедленного мышления. Высоким уровнем здоровья  и, соответственно,
адаптационным потенциалом,  обладали лишь 9,5 % обследуемых,
средним уровнем здоровья - 33% , и низким – 57, 5 % обследуемых.

На  функциональное состояние (ФС) студентов  оказывают также
влияние исходные условия  учебного процесса, что было подтверждено в
исследованиях  студентов 1 курса, проведенных в ХМУ, которые показали
снижение в условиях низких температур(14-16 С), наблюдавшихся в марте
по сравнению с  сентябрем  таких функциональных характеристик, как
памяти  (на 20-30%), концентрации внимания  (на 40-50%), физической
работоспособности [4]. Также по результатам анкетирования 95 %
студентов  отмечали повышенную сонливость,  98% - снижение
усвояемости материала, 82% - постоянную слабость, 70% - наличие
недомоганий, 52% - низкий эмоциональный тонус.

Данные, приведенные выше свидетельствуют о том, что
необходимо дальнейшее проведение исследований по изучению  рисков
для физического и психического здоровья студентов. Эти исследования
обеспечат научную базу для целенаправленного управления этими
рисками, что позволит оптимально решать вопросы  сохранения здоровья
учащейся молодежи и создать максимально благоприятные условия для
реализации педагогической деятельности.  В ходе этих исследований
может быть детально  рассмотрено влияние компонентов учебного
процесса (продолжительности, интенсивности занятий, формы занятий,
распределение занятий в учебном расписании  и др.) на развитие
состояний напряженности и стресса у обучаемых, а значит – и на конечный
результат учебного процесса.

В настоящее время управление процессом  обучения
осуществляется  главным образом с учетом результатов успеваемости,
на основе тестирования успешности обучения. При этом вне поля
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внимания остается вопрос  о том, является ли выбранный режим обучения
оптимальным с точки зрения биологических критериев. Однако, как
показали исследования канадских психофизиологов, ведение процесса
обучения в коридоре оптимального ФС обучаемых существенно повышает
эффективность обучения даже у людей, страдающих дефектами развития
[7].  Установлено также, что применение специально разработанного
биоритмологически сбалансированного режима учебных и социальных
нагрузок  позволяет снизить число десинхронозов у студентов в 1,8 раза,
сократить количество субъективных расстройств – в 1,9 раз, сократить
количество пропусков занятий – в 1, 9 раз, увеличить объем усвоенной
на занятиях информации – на  20 %  [1].

По нашему мнению, сохранение физического и психического
здоровья студентов, а также овладение ими навыками и умениями
организации здорового образа жизни, не должно ограничиваться
учебными дисциплинами “Валеология” и “Безопасность
жизнедеятельности”. В условиях гуманизации образования, приближения
его к интересам ,  нуждам  и потребностям человека  возникает
необходимость создания в высших учебных заведениях Центров по
исследованию, нормализации и совершенствованию ФС студентов
(ЦИНС). Такие Центры  смогут решать следующие задачи:

§ Исследовать базовый уровень физического и психического
здоровья студентов;
§ Оценивать влияние факторов учебного процесса на ФС
студентов;
§ Выявлять факторы риска для физического и психического
здоровья студентов;
§ Выявлять группы риска среди студентов по отношению  к
действию факторов риска.
§ Проводить непрерывный мониторинг  физического и
психического состояния студентов на протяжении всего периода
их обучения.
§ Давать рекомендации по оптимизации учебного процесса с
учетом особенностей ФС обучаемых.
§ Пропагандировать среди студентов здоровый образ жизни,
проводить мероприятия по профилактике вредных привычек.
§ Обучать студентов методикам сохранения физического и
психического здоровья.
§ Давать студентам практические навыки в повышении
адаптационного потенциала ,  в  профилактике развития
стрессовых состояний.
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§ Обучать студентов  методам  развития физического
состояния.
§ Формировать у студентов умения  совершенствования
памяти, концентрации,  внимание, умственной
работоспособности, интеллектуальных и творческих
способностей.
§ Корректировать отклонения в здоровье студентов, используя
методы психокоррекции, физиотерапии, фитотерапии и др.
§ Предупреждать развитие стрессовых и других
неблагоприятных состояний у студентов.
Структура  ЦИНС включает в  себя четыре основных

подразделения: диагностическое, аналитическое, реабилитационно-
коррекционное и обучающе-развивающее.  Диагностическое
подразделение использует методы:
§ диагностики физического развития (определение количественной

меры риска появления распространенных общепатологических
синдромов; антропометрические обследования; оценка резерва
адаптации; измерение количества здоровья; определение
биологического возраста);

§ рефлексодиагностики (реализованные в современных аппаратно
- программных комплексах рефлексодиагностики -
“Эледиа”,“Куртид”,  “Монада”, позволяющих выявить
предрасположенность к развитию определенных патологических
состояний; исследовать динамику развития утомления,
эмоциональной напряженности, стресса в  процессе
деятельности; определить реакцию организма на воздействие
экзогенных факторов различной природы -физических,
химических и др., а также быстро и максимально полно
исследовать состояние основных функциональных систем  [2]).

§ диагностики сердечно-сосудистой и респираторной  систем (что
позволяет исследовать индивидуальные свойства и адаптивные
возможности соответствующих систем в фоновом состоянии и в
моделях психоэмоциональной и физической нагрузки);

§ диагностики опорно- двигательной системы (проводится для
определения ее индивидуальных свойств и  для  оценки и
прогноза  состояния опорно-двигательной системы при
физически сложной деятельности);

§ диагностики состояния сенсорных систем  (позволяет выявить
дисфункции в  деятельности основных  сенсорных систем,
провести тонкие исследования индивидуальных особенностей
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восприятия  световых и звуковых сигналов);
§ диагностики психологического состояния (проводится с целью

определения психологического профиля личности, уровня
развития интеллектуальных способностей, характеристик
восприятия,  памяти,   внимания,   выявления состояний
тревожности, напряженности, стресса) .

§ диагностики энергетической конституции (проводится для
определения индивидуального биоэнергетического профиля, а
также для выявления индивидуальных биоритмологических
характеристик личности).
Аналитическое подразделение ЦИНС осуществляет:

методическое обеспечение исследований, обработку поступающей
диагностической информации на базе существующих экспертных систем,
обобщение материалов исследований, разработку рекомендаций по
организации управления здоровьем студентов и оптимизации учебного
процесса.

Реабилитационно-коррекционное подразделение, опираясь на
апробированные временем методики (включающие – психокоррекцию,
психологическое консультирование, классический и точечный массаж,
мануальную терапию, гидротермальные процедуры, дозированные
физические нагрузки, диетическое питание, фитотерапию, ароматерапию,
музыкальные и цветовые корректирующие воздействия) занимается
вопросами реабилитации и коррекции возникающих функциональных
отклонений в здоровье студентов.

Обучающе-развивающее подразделение ставит своей целью
обучение студентов методикам совершенствования психических и
физических качеств, которые  могут стать прочным фундаментом здоровья
для каждого человека . В рамках данного направления могут быть
рассмотрены практические аспекты по активизации обучения студентов
с использованием методик, целенаправленно улучшающих память,
внимание, умственную и физическую работоспособность, адаптационный
потенциал и другие жизненно важные качества человека.

Реализация работы ЦИНС в высших учебных заведениях даст
возможность студентам практически овладеть бесценными приемами
сохранения и совершенствования здоровья, гармонизации психического
и  физического начала, а также позволит построить управление процессом
обучения с учетом текущего состояния обучаемых, что в конечном счете,
повысит эффективность педагогической деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И
МУМИЕ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОЙ

НЕРВНОЙ И ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ
БАСКЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Козина Ж.Л., Слюсарев В.Ф.
Харьковский государственный педагогический

университет  им. Г.С. Сковороды

Аннотация. В статье приводятся данные по влиянию
применения лекарственных растений и мумие на показатели сердечного
ритма в покое и ортостатические реакции баскетболисток высокой
квалификации. Выявлены некоторые особенности вегетативной нервной
и сердечно-сосудистой систем баскетболисток и благоприятное влияние
на данные системы методики восстановления с помощью лекарственных
растений и мумие.

Ключевые слова: баскетбол, лекарственные растения, мумие,
восстановление, ортостатическая проба, сердечный ритм.
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Анотація. Козина Ж.Л., Слюсарев В.Ф. Вплив застосування
лікарських рослин і мумийо на деякі показники вегетативної нервової
і вегето-судинної систем баскетболисок високої кваліфікації. У статті
приводяться дані по впливу викоритання лікарських рослин і муміе на
показники серцевого ритму в спокої й ортостатичні  реакції
баскетболісток високої кваліфікації. Виявлено деякі особливості
вегетативної нервової і серцево-судинної систем баскетболісток і
сприятливий вплив на дані системи методики відновлення за допомогою
лікарських рослин і муміе.

Ключові слова: баскетбол, лікарські рослини, муміе, відновлення,
ортостатическая проба, серцевий ритм.

Annotation. Kozina G.L., Slusarev V.F. Influence of application of
medicinal plants and mimeo on some parameters vegetative nervous and
vegetative vascular of systems basketball-players of high qualification. In
clause the data on influence of application of medicinal plants and mimeo on
parameters of an intimate rhythm in rest and orthostatic of reaction basketball-
players of high qualification are resulted. Some features vegetative nervous
and intimately - vascular of systems basketball-players and beneficial effect
on the given systems of a technique of restoration with the help of medicinal
plants and mimeo are revealed.

Keywords: basketball, medicinal plants, mimeo, restoration,
orthostatic test, intimate rhythm.

Актуальность исследования. Учебно-тренировочный процесс
баскетболисток высокой квалификации имеет определенные трудности.
Как известно, физические качества у женщин после 18-20 лет развиваются
очень медленно и требуют применения большого количества упражнений
[7]. Но в командах высокого уровня, учебно-тренировочный процесс
которых заполнен весьма плотно, введение дополнительных упражнений
проблематично в связи с тем, что это может вызвать перенапряжение и
перетренированность спортсменок. Известно, что спортивный успех и
эффективность тренировки  зависит от целесообразно подобранных
величин объема и интенсивность нагрузки, а также -  эффективности
процессов восстановления работоспособности. В современном спорте,
в том числе – и в женском баскетболе, объем и интенсивность нагрузок
уже  практически доведены до максимальных величин. Кроме того, часто
они превосходят возможности организма спортсменов к восстановлению
работоспособности [3,7]. Это  приводит к перетренированности и
дегармонизации  функционирования организма.  Именно поэтому все
большую актуальность набирают разнообразные методы восстановления.
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Но в практике использования медико-биологических, а в частности,
фармацевтических методов восстановления, есть опасность вреда для
организма от применения химических препаратов и анаболических
стероидов [3,7]. В связи с этим особую актуальность приобретают
нетрадиционные методы восстановления работоспособности, в том числе
- методы применения природных бальзамов, которые не вызывают
побочных эффектов [1,3,5,7]. Но данные методы, хотя и используются с
давних времен в народной медицине, на данное время еще не изучены в
современной спортивной науке и потому требуют детальных
исследований.

Цель –  определить влияние применения лекарственных растений
и мумие на показатели вегетативной нервной и вегетососудистой систем
баскетболисток высокой квалификации.

Задачи:
1. Определить влияние  методики восстановления

работоспособности на    баланс симпатической и парасимпатической
вегетативной нервной системы баскетболисток (по показателям
сердечного ритма в покое).

2. Определить влияние разработанной методики восстановления
работоспособности на  состояние вегетососудистой системы
баскетболисток (по данным ортостатической пробы).

Методы исследования: теоретический анализ литературных и
научных данных,  метод определения сердечного ритма, метод ортопробы,
методы математической статистики, метод применения природных
бальзамов на основе лекарственных растений и мумие, узаконенных на
Украине. В настоящем исследовании применялось очищенное мумие,
которое смешивали с концентрированным сгущенным смолообразным
водным экстрактом лекарственных растений, (зверобоя продырявленного,
полыни горькой, душицы обыкновенной, крапивы двудомной, пижмы
обыкновенной, мяты перечной, мать-и-мачехи  и дуба обыкновенного)
применялось за полчаса к пище по 0,5 г (или 0,5 стакана настоя) 3 раза в
день.

 Измерение ортостатических реакций [3,6] и сердечного ритма
[2]  проводилось  в состоянии покоя до и после проведения эксперимента
по влиянию применения лекарственных растений и мумие на показатели
вегетативной нервной и вегето-сосудистой систем в контрольной и
экспериментальной группах. Контрольная группа состояла из 11
баскетболисток, экспериментальная – с 10. Всего в данном исследовании
приняли участие 21 баскетболистка команды первой лиги Украины
“Сателлит” – ХАИ, из них 4 мастера спорта, 9 кандидатов в мастера
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спорта, 8 спортсменок 1 разряда.  Группы тренировались по идентичным
программам на протяжении 9-ти недель, однако в экспериментальной
группе применялась разработанная система восстановления. Контрольная
группа тренировалась без использования средств восстановления.

Результаты определения сердечного ритма  в  покое у
баскетболисток контрольной и экспериментальной групп показали, что у
всех обследуемых баскетболисток показатели сердечного ритма
свидетельствуют о преобладающей активности парасимпатической
вегетативной нервной системы. Так, по сравнению с предыдущими
исследованиями данных показателей у мужчин-баскетболистов,
показатели дельты х и моды (Мо) оказались выше, а показатели амплитуды
моды и индекса напряжения – ниже. Полученный факт отражает
особенности функционирования вегетативной нервной системы женщин-
баскетболисток и отражает преобладание парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы по сравнению с мужчинами [4].

 После проведения эксперимента показатели сердечного ритма
изменились в сторону еще большего преобладания вегетативной нервной
системы, что отражает активизацию процессов восстановления. Данное
изменение характерно главным  образом  для  спортсменок
экспериментальной группы (табл. 1, рис. 1-3). Так, в экспериментальной
группе достоверно повысились значения дельты х и моды (более чем на
12% по сравнению с –0,25% и 6,25% соответственно  для контрольной
группы), и достоверно снизились значения амплитуды моды (на 8,86%
по сравнению с 5,21 для контрольной группы) и индекса напряжения
(30,91% по сравнению с 1,64% для контрольной группы)  (табл. 1, рис.1-
3). Сопоставляя полученные данные с фактом повышения уровня
спортивной формы спортсменок экспериментальной группы, можно
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Рис. 1. Схема усредненных показателей сердечного ритма
баскетболисток контрольной группы до и после проведения

эксперимента.
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сказать, что повышение спортивной формы связано с увеличением
активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в
состоянии покоя, а, следовательно, – и процессов восстановления, что и
приводит в конечном итоге к повышению уровня тренированности и
свидетельствует об эффективности применения природных бальзамов на
травах и мумие.

Рис. 2. Схема усредненных показателей сердечного ритма
баскетболисток экспериментальной группы до и после проведения

эксперимента.

Рис. 3. Показатель индекса напряжения (ИН) сердечного ритма
баскетболисток контрольной (1) и экспериментальной (2) групп до и

после проведения эксперимента.

Анализ реакции на ортостатическую пробу у баскетболисток
показал, что  на общем фоне показателей высокой тренированности
баскетболисток было выявлено 24,5% случаев ортостатической
гипотонии. Так, у некоторых баскетболисток до проведения эксперимента
было обнаружено снижение нижнего АД при переходе из горизонтального
положения в вертикальное. У 2-х спортсменок данное снижение было
настолько сильным,  что возникало обморочное состояние, так
называемый ортостатический коллапс. В литературе отмечается, что
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ортостатический коллапс сравнительно редко бывает у людей,
занимающихся физической культурой и спортом. Отмечается, однако, что
у людей высокого роста и астенического телосложения ортостатический

Таблица 1
Показатели сердечного ритма в контрольной и экспериментальной

группах до и после проведения эксперимента.

№
Пока-
зате-
ли

Группа
До экс-
перим.
Χ ±m

После
эксперим.
Χ ±m

раз-
ность

% прироста
(уменьш.)

t-
критерий

Cтью-
дента

t-крити-
ческое Р

контр. 0,48 0,36 -0,12 -0,25 0,45 2,57 > 0,05
1 дель-

та х экспер. 0,33 0,37 0,04 12,12 2,67 2,57 < 0,05

контр. 1,28 1,2 0,08 6,25 1,23 2,57 >0,052 мода
(Мо) экспер. 1,08 1,21 0,13 12,04 2,94 2,57 < 0,05

контр. 21,1 20 -1,1 5,21 1,96 2,57 > 0,05

3

ампли-
туда
моды
(АМо

) экспер. 22,67 20,66 -2,01 8,86 2,65 4,03 < 0,05

контр. 18,3 18,0 -0,3 1,64 0,97 2,57 >0,05

4

ин-
декс
напря-
же-
ния

(ИН) экспер. 24,0 16,56 -7,42 30,91 4,31 4,03 < 0,01

№ Показатели
До

эксперим.
Χ ±m

После
эксперим.

Χ ±m
разность % прироста

(уменьшен.)

1 АД верхнее лежа 105 105 0 0
2 АД верхнее стоя 100 100 0 0
3 разность -5 -5 0 0
4 % изменения -5 -5 0 0
5 Ад нижнее лежа 65 65 0 0

6 АД нижнее
стоя 62,5 63,5 1,5 2,4

7 разность -2,5 -1,5 1 40,0
8 % изменения 4,0 2,3 1,7 42,5

9 ЧСС лежа 57 51 6 10,5

10 ЧСС стоя 72 69 3 4,16
11 разность 15 18 3 20
12 % изменения 26,3 35,3 9 34,2

Таблица 2
Показатели ортостатической пробы баскетболисток, склонных к
ортостатической гипотонии, до и после проведения эксперимента.



87

коллапс – довольно частое явление. Поскольку большинство
баскетболисток имеют высокий рост и астеническое телосложение, то
явление ортостатического коллапса (другое название – гравитационный
шок) для них вполне объяснимо. При беседе со спортсменками,
проявившими неадекватные реакции на ортостатическую пробу, было
выяснено, что у них ортостатический коллапс бывает довольно часто при
резких переходах из положения сидя или лежа в положение стоя. По
данным литературы, ортостатическая гипотония и ортостатический
коллапс являются ненормальным, патологическим явлением. Так,
известный специалист в данной области Осадчий Л.И. [63] пишет, что
снижение системного артериального давления часто сопровождается
головокружением, нарушением зрения, потливостью и даже потерей
сознания при внезапном переходе человека из горизонтального (или
сидячего) .положения в вертикальное. Физиологические эффекты этого
изменения положения тела  являются результатом  повышения
гидростатического давления в венах и артериях нижней и понижения —
в сосудах верхней половины тела и соответствующего перераспределения
массы крови.

Таблица 3.
Показатели ортостатической пробы баскетболисток с нормальной

реакцией на ортостатическую пробу  до и после проведения
эксперимента.

У спортсменок, не склонных к ортостатической гипотонии, прием
лекарственных растений с мумие способствовал повышению
компенсаторных изменений ЧСС и АД при смене положения тела (табл.

№ Показатели
До

эксперим.
Χ ±m

После
эксперим.

Χ ±m
разность % прироста

(уменьшен.)

1 АД верхнее лежа 110 100 -10 -9,09
2 АД верхнее стоя 100 105 5 5
3 разность -10 5 5 50
4 % изменения -9,09 5 4,39 0
5 Ад нижнее лежа 60 70 10 16,7

6 АД нижнее
стоя 65 72 7 10,8

7 разность 5 2 3 60
8 % изменения 8,33 2,86 5,47 65,67

9 ЧСС лежа 54 48 6 11,1

10 ЧСС стоя 72 66 6 8,33
11 разность 18 18 0 0
12 % изменения 33,3 37,5 4,2 12,61
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3).
Таким  образом ,  можно заключить,  что у некоторых

баскетболисток отмечалась симптоматическая форма ортостатической
гипотонии, т.к. она сопровождалась тахикардией, потливостью и др.
симптомами, характерными для данной формы. После проведения
эксперимента у баскетболисток экспериментальной группы данные
нарушения значительно уменьшились (табл.  3),  а  явления
ортостатического коллапса исчезли полностью. Данные улучшения
произошли за счет повышения ЧСС на 34,2 % по сравнению с данными
до проведения эксперимента, что свидетельствует о повышении
компенсаторных механизмов  ортостатической гипотонии и
благоприятном воздействии разработанной методики восстановления.

Выводы.
1. Проведенная серия исследований показала  в  целом

благоприятное воздействие природных бальзамов на травах и мумие  на
состояние вегетативной нервной и вегетососудистой систем
баскетболисток высокой квалификации.

2. В состоянии покоя у баскетболисток по сравнению с
баскетболистами более выражено преобладание активности
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что отражает
функциональные особенности  женского организма.

2. Прием лекарственных растений и мумие приводит к
активизации парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
в состоянии покоя (по  данным сердечного ритма), и  повышению
спортивной формы.

3.  Для некоторых баскетболисток (24,5%) характерно наличие
ортостатической гипотонии, характерной для людей высокого роста и
астенического телосложения.

4.  Прием лекарственных растений и мумие приводит к
уменьшению патологических реакций на ортостатическую пробу с
увеличением компенсаторных механизмов.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОК В РЕЖИМЕ
УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЫТА И ОТДЫХА

Фаныгина О.Ю.
Днепропетровский национальный университет

Аннотация. В статье рассмотрена двигательная активность
студенток 1-4-го курсов в учебно-трудовой деятельности вуза.

Ключевые слова: двигательная активность, студентки; учебно-
трудовая деятельность, форма организации, учебное заведение.

Анотація. Фанигіна О.Ю. Рухова активність студенток к
режимі навчально-трудової діяльності, побуту та відпочинку. У
статті розглянуто рухову активність студенток 1-4-го курсів у
навчально-трудовій діяльності вузу.

Ключові слова: рухова активність, студентка, навчально-
трудова діяльність, форма організації, навчальний заклад.

Annotation. Fanygina O.Y. Motorial activities of the students in
regime of educational-working activities, mode of life and rest. In article
considered motorical activities of the students of 1-4-couses in educational-
working activities higher educational institution.

Keywords: Motorial activities, the students, educational-working
activities, form of organization, educational institution.

Студенческая молодежь - это интеллектуальный потенциал нации,
который будет определять научно-технический прогресс общества.

В настоящее время весьма актуален вопрос их двигательной
активности. Учебно-трудовая деятельность студенток проходит в условиях
недостаточного двигательного режима, однообразия рабочей позы.
Студенты загружены по 8-10 час. в день, а в период экзаменационных
сессий до 10-12 час., что превышает физиологический предел.
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Сердечно-сосудистые заболевания затронули и студенческий
возраст. Поэтому свой режим дня следует планировать студенткам так,
чтобы в нем нашлось время для целенаправленных ежедневных занятий
избирательного оздоровительного воздействия.

Однако критерии и нетрадиционные средства двигательной
активности студенток на сегодня еще не определены.  Кафедре
физического  воспитания Днепропетровского национального
университета ведет работу по изучению использования разных форм и
количественных характеристик двигательной деятельности студенток с
учетом возраста, состояния здоровья, продолжительности обучения в вузе
и других факторов . Сопоставление полученных данных с
функциональными возможностями организма позволит направленно
формировать двигательные качества студенток, улучшать их здоровье,
повышать учебно-трудовую и общественную активность.

Настоящее исследование было предпринято с целью изучить
некоторые качественные и количественные особенности двигательной
деятельности студенток с различным состоянием здоровья в учебном году.

Двигательная активность изучалась во время учебных семестров,
экзаменационных сессий и каникул.

Исследованиями было охвачено 250 женщин - студенток разных
факультетов химического, физико-технического, филологического,
украинской филологии. 125 человек - студентки, 1-2-го курсов,
занимающихся физическим воспитанием 2 раза в неделю по 2 час. в
подготовительном и специальном учебных отделениях и 125 человек -
студентки 3-4-го курсов.

Двигательная активность включала обязательные занятия
физическими упражнениями на занятиях, тренировках, спортивных
секциях, трудовую, бытовую и художественную деятельность, связанную
с физическими нагрузками. Двигательная активность регистрировалась
испытуемыми в каждом месяце учебного года, включая и время каникул
путем анкетирования - опроса.

Результаты проведенных исследований показали,  что
двигательная активность студенток по месяцам  учебного года
распределяется неравномерно.

На рисунке 1 приведено распределение объема двигательной
активности студенток в режиме дня (в %). Для примера приводятся данные
студенток 1-2-го курса. Следует отметить, что наибольшие величин
двигательной активности приходятся на время отдыха и развлечений,
передвижений к месту учебы и обратно. Наблюдается определенное
изменение двигательной активности по компонентам и в режиме дня в
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зависимости от периода учебного года.
Учебные занятия Экзаменационная сессия

Каникулярный отдых

Рис. 1. Распределение объема двигательной активности студенток в
режиме дня (в %)

Рассматриваемые  величины проявления интересующей нас
моторики студентов при использовании физических упражнений крайне
низки. Это требует существенного пересмотра содержания и методики
проведения занятий в сторону повышения двигательной активности в
передвижениях и повышения плотности занятий. Объем двигательной
активности 3-4-го курсов в период учебных занятий составляет 9,5-14,2%,
в период экзаменов - 1,2%, в период каникул - 35-39,2%.

Распределение объема двигательной активности у студенток 1-
4-курсов по дням (в % к среднесуточному уровню). Анализируя
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полученный материал можно отметить, что двигательная активность в
период учебных занятий закономерно снижается к концу недели,
снижается в воскресный день 82-89% от среднесуточного уровня за
неделю. Анализ распределения времени в режиме воскресного дня у
обследуемых студенток позволил выявить, что они в этот день больше,
чем в другие дни, затрачивают времени на сон, самоподготовку к учебным
занятиям, на просмотр телепередач, предпочитают проводить свободное
время в условиях малой подвижности и, за редким исключением, не
используют в должной мере оздоровительные мероприятия.

Двигательная активность студенток по месяцам учебного года
распределяется неравномерно. Наибольшая активность отмечена в период
летних каникул, большинство студенток проводят свой отдых в спортивно-
оздоровительных   лагерях   университета.  В   зимние   каникулы
активность на всех курсах снижается относительно летнего периода на
10-16%. В осенне-зимний  и  весенний  периоды  ее  объем  на  1-2-ом
курсах составляет 63-70%
летнего, а 3-4-го курсов - 73-80%. В период экзаменационных сессий
(зимняя и весенняя) объем двигательной активности снижается на всех
курсах до 45%. Характер проявления двигательной активности студенток
колеблется в зависимости от сезона, погодные условия снижают ее
активность. У студенток старших курсов уменьшается объем бега в
двигательной деятельности, что снижает эффект воздействия на их
организм. Отмечается снижение двигательной  активности у студенток
старших курсов по сравнению со студентками 1-2-го курсов.

Можно отметить, что недооценка студентками оздоровительных
мероприятий, средств физической культуры и спорта в режиме здорового
образа жизни, существенно ослабляет их будущий трудовой потенциал,
снижая физические и умственные возможности.

Таким образом, двигательная активность студенток - функция
переменная, детерминированная комплексом социальных, природных и
биологических факторов, поэтому необходим поиск эффективных форм
(учебных и самостоятельных) организации, содержания, планирования
и методов проведения занятий физическими упражнениями в вузе.
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Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме
педагогического контроля состояния нервно-мышечного аппарата
спортсменов.
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вязкие свойства.

Анотація. Ріда Лайуні Бен Шедлі. Педагогічний контроль
пружньо-в’язких властивостей скелетних м’язів спортсменів у
процесі тренування. Стаття присвячена актуальній проблемі
педагогічного контролю стану нервово м’язового апарату спортсменів.

Ключові слова: Педагогічний контроль, спортсмени, пружньо-
в’язкі властивості.

Annotation. Ridha Layouni. Pedagogical control of resiliently
viscous properties skeletal muscles of sportsmen during the training’s process.
The article is devoted to the problem of present interest of pedagogical control
of condition of sportsmen’s nerves muscles apparatus.

Keywords: pedagogical control, sportsmen, and resiliently viscous
properties.

Как показывает практика спорта, организация тренировочного
процесса возможна только при условии объективной оценки состояния
двигательной функции спортсменов во времени при строгом учете
тренировочных нагрузок. Эффект управления в процессе спортивной
тренировки зависит от объективности и точности информации, которой
располагает тренер о спортсмене. В этой связи дальнейшая разработка
методов и средств педагогического контроля, внедрение их в широкую
практику подготовки спортсменов является действенной мерой
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повышения эффективности учебно-тренировочного процесса В.А.
Запорожанов (1994), В.Н. Платонов (1997), А.Н. Лапутин (2001).

По мнению В.А. Запорожанова (1994) главным отправным
моментом в ходе управления тренировочным процессом является оценка
состояния двигательной функции спортсменов. При этом смысл
педагогического контроля рассматривается с позиции оценки пяти
основных компонентов: 1) функционального состояния; 2) объема и
характера выполняемых нагрузок; 3) техники выполнения упражнения;
4) особенностей поведения на соревнованиях; 5) спортивных результатов.

Предметом педагогического контроля в спорте принято считать
оценку, учет и анализ состояния двигательной функции, психических
процессов, технического мастерства, норм тренировочных нагрузок,
соревновательной деятельности и спортивных результатов занимающихся.

Постоянно изменяющиеся возможности спортсмена, колебания
его состояния под влиянием разнообразных факторов служат основой
для управления процессом спортивной тренировки при помощи обратных
связей: 1) сведения, идущие от спортсмена к тренеру; 2) сведения о
поведении спортсмена; 3) данные о срочном тренировочном эффекте; 4)
сведения о кумулятивном тренировочном эффекте.

В настоящие время в теории и методике спортивной тренировки
можно выделить два основных направления разработки средств
педагогического контроля:
1. разработка средств и методов всех трех видов педагогического

контроля происходит, дифференцировано, с учетом требований
информативности и надежности показателей для каждого из видов
контроля;

2. использование универсальных показателей, достаточно надежных в
выделенных ранее видах контроля. Наличие таких показателей
позволяет значительно упростить процедуру тестирования, повысить
качество выводов, унифицировать систему оценки состояния
спортсмена в рамках реализации программ различных видов
педагогического контроля.

Эффективность процесса подготовки спортсмена в современных
условиях во многом обусловлена использованием средств и методов
педагогического контроля как своеобразного инструмента управления,
позволяющего осуществлять обратную связь между системой тренер-
спортсмен, и на этой основе повышать уровень управленческих решений
при подготовке занимающихся. Не требует объяснения тот факт, что
принятие соответствующего решения, наряду с другими факторами, в
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прямой зависимости с достигаемыми спортсменом результатами.
С целью исследования влияния систематических занятий на

силовой потенциал спортсменов, специализирующихся в различных видах
спорта, были проведены специальные эксперименты с использованием
диагностического комплекса REV - 9000.

Результаты экспериментов представлены в таблицах 1 – 3.
Таблица 1

Биомеханические характеристики двигательной функции локтевого
сустава в изотоническом режиме работы мышц (5Нм)

Макс. скор.,
град/с

Угол проявления
максимальной

 силы, град
Время, с Работа, Дж Мощность, Вт

агон антаг агон антаг агон антаг агон антаг агон антаг

С
пе
ци
ал
из
ац
ия

Квалифи-
кация

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

Квали-
фициро-
ванные

93
,4

3 ±
7,

78

90
,4

0 ±
0,

71

80
,6

7 ±
2,

12

66
,7

0 ±
5,

66

92
,1

3 ±
3,

54

76
,6

3 ±
12

,7
3

10
1,

2 ±
1,

41

90
,8

3 ±
12

,7
3

1,
17

±0
,5

6

1,
07

±0
,2

8

1,
10

±0
,5

7

1,
02

±0
,0

1

10
2,

2 ±
2,

12

94
,9

0 ±
2,

83

94
,9

0 ±
12

,7
3

83
,5

0 ±
2,

12

65
,2

0 ±
14

,1
4

58
,8

7 ±
8,

49

53
,3

0 ±
2,

12

42
,9

0 ±
1,

41

Тя
ж
ел
оа
тл
ет
ы

Высоко-
квалифи-
цирован-
ные

75
,8

0 ±
14

,8
5

72
,6

3 ±
1,

41

61
,3

3 ±
4,

24

62
,7

0 ±
6,

36

89
,7

0 ±
5,

66

87
,2

3 ±
12

,7
3

98
,4

3 ±
9,

84

79
,7

0 ±
7,

45

0,
93

±0
,1

6

0,
97

±0
,0

9

1,
62

±0
,6

0

1,
06

±0
,1

5

73
,4

3 ±
7,

70

68
,6

7 ±
6,

31

64
,9

3 ±
6,

43

63
,5

±6
,3

2

38
,9

3 ±
3,

89

33
,5

0 ±
3,

31

30
,1

0 ±
3,

12

32
,5

7 ±
3,

51

Квали-
фициро-
ванные

98
,2

7 ±
3,

38

90
,6

3 ±
2,

31

79
,9

0 ±
2,

68

67
,5

3 ±
1,

59

91
,0

0 ±
6,

76

82
,5

0 ±
8,

03

98
,7

7 ±
7,

74

81
,7

0 ±
1,

58

0,
84

±0
,3

6

1,
01

±0
,5

1

1,
47

±0
,1

4

1,
11

±0
,0

5

10
7,

7 ±
3,

82

97
,6

7 ±
2,

25

91
,5

7 ±
5,

02

78
,4

7 ±
2,

47

59
,7

3 ±
11

,4
0

51
,4

7 ±
9,

83

45
,3

3 ±
2,

22

40
,9

0 ±
1,

37

Л
ег
ко
ат
ле
ты

Высоко-
квалифи-
цирован-
ные 64

,1
0 ±

6,
41

61
,5

7 ±
6,

17

59
,7

7 ±
5,

98

60
,8

0 ±
6,

06

84
,4

3 ±
2,

12

82
,8

7 ±
8,

12

10
2,

8 ±
0,

71

96
,4

3 ±
9,

09

1,
08

±0
,1

1

1,
06

±0
,1

1

1,
97

±0
,2

0

1,
60

±0
,1

3

75
,0

0 ±
7,

50

66
,1

0 ±
6,

62

67
,2

0 ±
6,

71

66
,3

0 ±
6,

61

34
,0

0 ±
3,

38

29
,9

3 ±
2,

94

27
,0

0 ±
2,

73

29
,7

7 ±
2,

97

Квали-
фициро-
ванные

73
,4

7 ±
6,

55

71
,2

0 ±
8,

95

78
,4

7 ±
5,

48

93
,8

0 ±
9,

36

87
,2

7 ±
14

,5
6

71
,9

3 ±
15

,9
9

91
,3

3 ±
 1

8,
35

10
7,

0 ±
7,

61

0,
89

±0
,0

8

1,
17

±0
,1

1

1,
07

±0
,2

9

1,
17

±0
,1

4

80
,7

3 ±
8,

07

73
,4

7 ±
7,

34

82
,6

0 ±
6,

43

92
,7

3 ±
7,

38

41
,1

3 ±
4,

71

36
,2

0 ±
3,

62

46
,6

7 ±
4,

25

54
,8

7 ±
5,

12

Бо
кс
ер
ы

Высоко-
квалифи-
цирован-
ные 75

,8
0 ±

7,
54

72
,6

3 ±
6,

81

61
,3

3 ±
8,

47

62
,7

0 ±
7,

98

89
,7

0 ±
7,

97

87
,2

3 ±
15

,7
2

98
,4

3 ±
9,

84

79
,7

0 ±
7,

95

0,
93

±0
,1

6

0,
97

±0
,0

9

1,
62

±0
,1

6

1,
06

±0
,1

4

73
,4

3 ±
8,

34

68
,6

7 ±
6,

81

64
,9

3 ±
4,

45

63
,8

7 ±
7,

67

38
,9

3 ±
3,

86

33
,5

0 ±
3,

53

30
,1

0 ±
3,

01

32
,5

7 ±
3,

23
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Таблица 2
Биомеханические характеристики двигательной функции локтевого

сустава в изокинетическом режиме 180 град/с

Таблица 3
Биомеханические характеристики двигательной функции локтевого

сустава в изометрическом режиме работы мышц (угол 30о)

Макс. момент
силы, Н*м

Угол проявления
максимальной
силы, град

Время, с Работа, Дж Мощность, Вт

агон антаг агон антаг агон антаг агон антаг агон антаг

С
пе
ци
ал
из
ац
ия

Квалифи-
кация

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

пр
ав
ая

ле
ва
я

Квалифи-
цирован-
ные

54
,5

0±
5,

85

54
,9

0±
5,

68

57
,9

7±
8,

15

54
,7

7±
6,

68

95
,1

7±
10

,6

13
9,

8±
8,

31

13
1,

8±
8,

31

42
,1

7±
4,

65

11
,2

8±
1,

15

11
,7

3±
1,

20

3,
18

±0
,2

1

11
,0

3±
1,

24

77
,1

0±
7,

32

68
,1

0±
8,

01

63
,3

0±
7,

86

58
,2

3±
7,

90

74
,3

7±
9,

10

69
,6

3±
7,

77

62
,3

7±
7,

83

59
,3

0±
7,

86

Тя
ж
ел
оа
тл
ет
ы

Высоко-
квалифи-
цирован-
ные 48

,2
0±

3,
37

47
,2

0±
3,

93

45
,6

0±
3,

84

46
,0

0±
2,

88

10
9,

4±
10

,5
4

12
0,

0±
12

,1
5

53
,2

0±
0,

41

79
,4

0±
9,

45

0,
36

±0
,0

3

0,
25

±0
,0

4

0,
16

±0
,0

1

0,
36

± 0
,0

4

44
,2

0±
4,

70

48
,6

0±
3,

78

46
,6

0±
2,

28

45
,0

0±
2,

03

60
,2

0±
5,

08

63
,2

0±
7,

73

63
,0

0±
3,

91

57
,2

0±
3,

18

Квалифи-
цирован-
ные

41
,2

0±
2,

25

44
,1

7±
2,

20

46
,9

7±
2,

68

43
,5

3±
1,

63

58
,5

3±
6,

54

12
9,

2±
2,

52

12
3,

1±
4,

23

52
,9

0±
6,

71

0,
52

±0
,0

7

0,
62

±0
,0

8

0,
80

±0
,1

0

0,
66

± 0
,0

6

59
,6

3±
7,

33

57
,6

7±
6,

02

57
,1

0±
3,

41

51
,5

0±
6,

42

60
,5

7±
3,

69

61
,9

0±
8,

01

56
,4

0±
5,

43

52
,8

0±
3,

23

Л
ег
ко
ат
ле
ты

Высоко-
квалифи-
цирован-
ные 24

,9
3±

8,
84

26
,4

7±
6,

12

30
,3

7±
11

,3
0

36
,2

7±
3,

36

95
,7

7±
9,

07

68
,7

7±
7,

12

12
3,

7±
1,

52

10
2,

9±
10

,3
1

0,
46

±0
,0

6

0,
67

±0
,1

1

1,
15

±0
,2

8

0,
96

± 0
,1

2

36
,6

3±
4,

09

33
,8

3±
6,

48

35
,5

0±
4,

89

38
,0

3±
4,

61

30
,5

0±
3,

38

26
,5

3±
2,

84

27
,9

0±
2,

53

26
,0

7±
2,

77

Квалифи-
цирован-
ные

31
,8

7±
3,

54

22
,2

0±
2,

24

46
,7

3±
5,

90

41
,0

7±
5,

77

77
,9

3±
8,

49

12
2,

1±
15

,0
8

84
,5

3±
9,

54

10
9,

0±
11

,9
5

0,
59

±0
,0

6

0,
45

±0
,0

6

0,
58

±0
,0

6

0,
75

± 0
,0

7

38
,7

3±
4,

01

28
,0

0±
3,

41

56
,2

0±
7,

68

42
,4

0±
4,

81

35
,2

7±
4,

71

24
,8

7±
3,

66

55
,8

7±
6,

54

39
,8

0±
4,

19

Бо
кс
ер
ы

Высоко-
квалифи-
цирован-
ные 32

,8
7±

3,
34

35
,1

0±
4,

12

49
,0

0±
5,

66

63
,8

7±
6,

67

12
5,

0±
13

,6
1

11
1,

7±
12

,5
5

49
,9

0±
5,

64

56
,5

0±
6,

85

0,
30

±0
,0

3

0,
27

±0
,0

3

0,
38

±0
,0

4

0,
40

± 0
,0

4

39
,1

3±
4,

46

38
,1

7±
4,

20

48
,3

3±
6,

54

54
,8

0±
6,

31

42
,0

3±
4,

56

43
,2

7±
4,

83

49
,9

7±
5,

71

55
,8

0±
6,

33

Макс. момент силы, Н*м Время, с

агон антаг агон антаг

С
пе
ци
ал
из
ац
и

я Квалификация

правая левая правая левая правая Левая правая левая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Квалифицированные 67,12±3,69 55,66±6,6868,16±4,1089,10±8,95 4,21±0,45 3,99±0,40 3,90±0,04 5,15±0,48

Тя
ж
ел
оа
тл
ет
ы

Высококвалифицирован-
ные

47,31±1,21 57,59±1,04 7,77±1,43 83,48±3,61 5,17±1,04 4,71±0,54 3,68±0,84 2,72±0,55
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Продолжение табл. 3.

Проведенные исследования, дают основание рекомендовать
полученные данные в качестве объективных критериев для осуществления
поэтапного контроля уровня спортивного мастерства спортсменов
различных разрядов.

Литература:
1. 3апорожанов В.А. и др. Контроль в практике спортивной тренировки.

Учебно-метод. пособие /Запорожанов В.А., Кузьмин А.Е., Хоршид Ф.К./ –
К.,1994. – 76с.

2. Лапутін А.М., Гамалій В.В., Архіпов А.А., Кашуба В.О., Носко М.О., Хабінець
Т.О. Біомеханіка спорту. – Київ: Олімпійська література, 2001. – 320с.

3. Платонов В.Н. Адаптация в спорте. – К.: Здоров’я, 1988. – 216с.
Поступила в редакцию 17.05.2002г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Квалифицированные 54,58±6,54 47,61±2,60 71,88±9,14 100,80±6,83 4,52±0,47 3,51±0,48 4,46±0,56 4,52±0,46

Л
ег
ко
ат
ле

-
тыВысококвалифицирован-

ные
43,66±4,31 42,84±4,97 64,92±6,35 68,56±6,36 4,72±0,41 3,89±0,31 3,41±0,31 3,04±0,32

Квалифицированные 58,84±6,36 51,69±2,84 74,27±7,90 95,10±9,26 2,67±0,26 4,66±0,46 2,87±0,23 2,88±0,30

Бо
кс
ер
ы

Высококвалифицирован-
ные

51,36±7,34 48,51±4,12 84,87±8,66 85,19±8,67 4,27±0,41 4,80±0,42 3,26±0,37 2,71±0,24
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Текст обсягом 6 і більше  сторінок формату А4 (до 70 знаків у рядку,  до
30 рядків на сторінку) на українській (російській) мові переслати електронною
поштою в редакторі   WORD.  До статті можна включати графічні матеріали -
рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація
сторінки - книжкова, інтервал 1,5.

Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва
організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ., обсяг кожної
анотації 4 рядки, ключових слів - 1 рядок), текст статті, література, авторська
довідка.

Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1 прим.
збірника.

Довідки по тел. (0572) 27-47-87 [з 8:00 до 10:00, з 19:00 до 21:00].
Поштова адреса: 61068, м.Харків, вул. Польова, буд. 8, кв. 111, Єрмакову  Сергію
Сидоровичу.

Електронна пошта:
pedagogy@ic.kharkov.ua - огляд пошти щоденно;
pedagogy@mail.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень;
pedagogy@yandex.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень.
Web-сторінка:

www.pedagogy.narod.ru             - загальна інформація;
www.nbuv.gov.ua/eb/khhpі.html - архів статей за 1996-2002рр.
www.lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.

Умови публікації: Збірник видається за кошти авторів. Попередня оплата
з розрахунку 7 грн. за 1 сторінку направляється на рахунок:

о/р № П07000308, рахунок установи уповноваженого банку №262085113
в ХОД АППБ «АВАЛЬ» м. Харків МФО 350589, КОД 23321095.

Вартість кожного додаткового примірника збірника - 7 грн. Зображення
квитанції переслати електронною поштою, або копію квитанції - звичайною
поштою.

Редакція розсилає видання накладною платою. Замовлення направляти
за адресою: 61002, м.Харків, вул. Червонопрапорна, 8, Харківська державна
академія дизайну і мистецтв, проректору з наукової роботи.

До уваги авторів!
Редакційна колегія вважає за доцільне нагадати авторам, що збірник наукових

праць – це “збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних
закладах та наукових товариствах” [1]. “За усталеною стандартизованою схемою науковим
вважається видання результатів теоретичних, експериментальних досліджень, а також
підготовлених науковцями до публікації пам’яток культури, історичних документів та
літературних текстів” [1]. Тому статті, які надсилають автори до редколегії повинні
відповідати вищезазначеним вимогам.

Основною одиницею обчислення наукової інформації для рукописів є авторський
аркуш. “Авторський аркуш – одиниця обліку друкованого твору, що береться для обрахунку
праці авторів. Дорівнює 40000 друк.знаків (букв, цифр, розділових знаків тощо, враховуючи
також проміжки між словами), 22/23 сторінкам машинописного українського тексту, 3000
кв.см ілюстрованого матеріалу” [1].
1.      Ганжуров Ю. Наукова публікація як тип видання /Бюл. ВАК України, 1998. – №3. – С.

27-29.

mailto:pedagogy@ic.kharkov.ua
mailto:pedagogy@mail.ru
mailto:pedagogy@yandex.ru
http://www.pedagogy.narod.ru
http://www.nbuv.gov.ua/eb/khhp
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