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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, ГОСТІ ТА ОРГАНІЗАТОРИ  ШОСТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇЇ
„ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я”!

Щиро вітаю Вас у  Харківській державній академії фізичної куль-
тури, відомому на Слобожанщині своїми спортивними та науковими
досягненнями вищому навчальному закладі. Історія ВНЗ спортивного
профілю на  України почалась з Харкова в період, коли він був столицею
нашої держави.

Дні роботи нашої конференції співпадають з 25-річним ювілей-
ними святами відродження нашого навчального закладу. Ми пишаємося
видатними спортсменам, які закінчили наш вуз, це: Рустам  Шаріпов
(гімнастика), Людмила Джигалова (легка атлетика), Катерина Сереб-
рянська (художня гімнастика), Віктор Савінов (боротьба), Сергій Бер-
шов (альпінізм) та багато інших відомих спортсменів, які захищали честь
України на аренах світу.

В академії працюють відомі науковці: проф.Сак Н.М., проф.
Ровний А.С., проф. Мулик В.В., проф. Клименко А.І., проф. Терентьєва
Н.М., проф. Корсун С.М., проф. Пешкова О.В., проф. Ашанін В.С., проф..
Мудрик В.І., проф. Газнюк Л.М. та інші, чиї наукові праці широко відомі
в Україні та за її межами. Вчені академії заснували нові наукові напрям-
ки -  формування системи сенсорного контролю точних рухів спорт-
сменів, теоретико–методичні основи оптимізації системи багаторічного
удосконалення у циклічних видах спорту, розробка технічних засобів
навчання руховим діям, спортивна інформатика, організаційні основи
керування фізичною культурою і спортом, медична реабілітація при пе-
ретренованості спортсменів, взаємозв’язок спорту і політики в сучасно-
му суспільстві. В ХДАФК працює спеціалізована вчена рада по захисту
кандидатських і докторських дисертацій.

Щиро вітаю всіх учасників VI Міжнародної наукової конференції
„Фізична культура, спорт та здоров’я”, бажаю творчих досягнень, натх-
нення, корисного спілкування і нових ідей. Сподіваємося,  що Ваше пе-
ребування у Харківській державній академії фізичної культури  буде спри-
яти розвитку вітчизняної спортивної науки.

Ректор Харківської
державної академії
фізичної культури,
професор                                                          М.О. Олійник
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ
ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ

Андрєєва О., Чернявський М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. Рекреаційно-оздоровчі послуги несуть у собі великий потенціал для
соціального розвитку регіону і залучення людей до занять окремими видами
фізичної рекреації. В роботі визначені фактори, що впливають на вибір різних
форм фізичної рекреації в умовах великих міст.
Ключові слова: фізична рекреація, мегаполіс, рекреаційні ресурси.
Аннотация. Андреева О., Чернявский М. Оценка перспективности развития от-
дельных видов физической рекреации в условиях мегаполиса. Рекреационно-
оздоровительные услуги несут в себе большой потенциал для социального раз-
вития региона и привлечения людей к занятиям отдельными видами физической
рекреации. В работе определенные факторы, которые влияют на выбор разных
форм физической рекреации в условиях больших городов.
Ключевые слова: физическая рекреация, мегаполис, рекреационные ресурсы.
Annotation. Andreeva O., Chernavskiy M. Assessment of prospects of development
of separate aspects of a physical recreation in requirements of the megapolicy. The
recreational services have a great potential for social development of a region and for
involving people to take up some forms of recreation. The factors that influence on a
choice of various forms of recreation in city conditions are defined in the article.
Key words: recreation, city, recreational resources.

Постановка проблеми. Аналіз нормативних документів останніх
років свідчить про те, що оздоровча і рекреаційна діяльність має пріо-
ритетний напрям розвитку [4]. Виділяють дві форми рекреації: активну
(фізичну) і пасивну (споживчу) або рекреацію з фізичною і розумовою
домінантою. Найбільш розробленою є тема, що торкається аспектів па-
сивної рекреації [5,6], і, навпаки, недостатньо обґрунтованими є питан-
ня науково-методичних рекомендацій по використанню різних форм
фізичної рекреації, раціонального використанні дозвілля, збільшення
частки населення, що займається фізичною рекреацією, підготовки кадрів
[3]. Вагомим чинником ризику захворюваності вважається стрімкий темп
урбанізації. Погіршення здоров’я населення обумовлено особливостя-
ми міського способу життя: зайнятістю більшості мешканців у вироб-
ництві з високим рівнем розвитку сучасних технологій; високою кон-
центрацією промислових підприємств; забрудненістю довкілля;
невпорядкованими режимами праці та відпочинку; надлишком джерел
інформації та підвищеним темпом у всіх сферах життя. Тому викорис-
тання різноманітних форм фізичної культури для різних вікових груп
населення є надзвичайно ефективним для профілактики захворювань,
підвищення розумової та фізичної працездатності, збільшення трива-



5

лості життя, організації корисного і цікавого дозвілля, боротьби з шкідли-
вими звичками (наркоманія, алкоголізм, паління) та їх профілактики,
пізнання можливостей власного організму та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблема-
тики. Вивчення фізичної рекреації є відносно молодою областю акаде-
мічних досліджень. Проте, обсяг літератури, як концептуальної, так і
емпіричної, по цій тематиці постійно росте. Окремі аспекти фізичної
рекреації [1,6,7,8] відображені більш ніж у двохсот наукових публікаці-
ях (не враховуючи публікації з використанням синонімічних термінів, а
так само допускаючи яку-небудь кількість не виявлених робіт). Однак
загальної концепції фізичної рекреації, що дозволяє відбити цілісну кар-
тину здійснення цього явища в житті людини і суспільства ще не сфор-
мовано, пропонувалися тільки деякі приватні варіанти систематизації
наукового знання про неї [8].

Дослідження виконані згідно тем 2.1.17 “Формування, розви-
ток і функціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-
програм” та 2.1.18 “Формування мотивації до рухової активності як фак-
тору здорового способу життя населення”.

Мета дослідження – дослідити перспективність розвитку ок-
ремих видів фізичної рекреації в умовах мегаполісу.

Методи дослідження – аналіз документальних матеріалів; кон-
тент-аналіз текстів теоретичних і методичних робіт (монографій, навчаль-
них посібників, методичних матеріалів); експертна оцінка, анкетування,
педагогічні методи досліджень.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати опи-
тування переконливо свідчать, що на Україні, як і в інших країнах світу
[2], в останні роки розвивається культура активного проведення дозвіл-
ля.

Україна відзначається численними природними (особливо лан-
дшафтно-кліматичними), соціально-економічними й  культурно-історич-
ними, зокрема археологічними ресурсами. Від розвитку туристсько-рек-
реаційної діяльності безпосередньо залежить життєдіяльність понад 40
галузей економіки і близько 10-15% населення України. [2]. Для ство-
рення правових засад туристсько-рекреаційної діяльності було прийня-
то ряд законів, законодавчих актів, програм розвитку. [4].

За останні роки було проведено чимало досліджень серед тих,
хто бере участь в рекреаційній діяльності. Хоча завдання, зміст і методи
цих досліджень суттєво відрізнялися, було зроблено загальний висно-
вок про те, що переваги людей в області рекреації різняться між собою
за типом очікуваних від занять вражень, віком, статтю, рівнем прибутку,
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місцем проживанням та іншим соціально-демографічним параметрам.
Крім того різниться між собою і мета занять рекреацією, що передбачає
набуття і вдосконалення навичок, насолоду, вивчення пам’яток культу-
ри, зміцнення сім’ї, роздуми над особистими цінностями і відмова від
подразнюючих чинників. Більшість з цих очікувань є спільними для
відносно великих груп, які надають перевагу рекреаційним заняттям.
Це передбачає планування та управління рекреаційною діяльністю на
більш продуманій, систематичній основі. На основі наявних рекреацій-
них можливостей території необхідно визначити що якнайліпше буде
відповідати різноманітним рекреаційним очікуванням тих, хто займаєть-
ся.

Результати опитування показали, що 94,5% респондентів брали
участь як мінімум в одному із видів рекреації за останні п’ять років. За
результатами даного опитування найбільш популярними серед населен-
ня видами рекреації на свіжому повітрі є пішохідні прогулянки, відвіду-
вання водних об’єктів із сім’єю або друзями, продуктивна рекреація. Не
дивно, що найбільш привабливими є саме ці види рекреації, оскільки
вони не потребують спеціальних затрат і інвентарю, відносно дешеві,
але при цьому корисні для здоров’я і зміцнення організму, особливо
людей похилого віку. Високий попит на види рекреації, що сприяють
задоволенню потреб, також ставить високі вимоги і до рекреаційних
ресурсів. Можна впевнено стверджувати, що кількість людей, які беруть
участь в рекреаційних заняттях, буде збільшуватися. Це в свою чергу
потребує підвищення якості і кількості послуг та об’єктів рекреації.
Збільшення популярності рекреаційних занять під відкритим небом ство-
рює деякі проблеми, але, в той же час, і різні комерційні можливості для
фірм і організацій, які представляють рекреаційні послуги.

Існують види рекреації, популярність і участь в яких знижуєть-
ся. До них, наприклад, можна віднести теніс, катання на ковзанах.

Все більшої популярності, особливо серед молоді, набувають
екстремальні види рекреації, такі як скелелазіння, віндсерфінг. Ці види
у більшості своїй потребують наявності спеціального спорядження та
інвентарю. Впровадженні нових технологій у виробництво інвентарю
дозволяє учасникам рекреаційних занять досягти результатів, які в ми-
нулому були їм недоступні.

При дослідженнях, пов’язаних з вивченням сфери рекреації і
дозвілля, необхідним фактором є кратність участі особи в цих видах рек-
реації. Деякі (17%) беруть участь тільки в якому-небудь одному виді рек-
реації один раз на рік, наприклад, під час відпустки, інші (9%) декілька
разів на тиждень або навіть (0,4%) щоденно.
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В останні роки населення України, як і інших країн світу більше
уваги стали приділяти стану довкілля. І це відбивається на зростанні
популярності видів рекреації, які напряму пов’язані з оточуючим сере-
довищем – походи, мандрівки, спостереження за птахами і т. ін. Більшість
з них потребує тільки мінімальних затрат і ресурсів, їх облаштування
можливе в багатьох місцях. Станом на 1 січня 2004 р. загальна площа
земель придатних для рекреаційного використання в Україні становить
9,4 млн. га (15,6% території). Рекреаційні ліси становлять 10% усіх лісів
державного лісового фонду. Міське населення складало 67,4% всього
населення України (455 міст і 887 селищ міського типу – 32190,6 тис.
мешканців).

Існує велика кількість рекреаційних занять, пов’язаних з відвіду-
ванням різних водних об’єктів: плавання, рибальство, плавання на чов-
нах. Слід відмітити, що високою популярністю цей вид користується
серед людей похилого віку, які вважають його корисним для здоров’я. За
даними ДКП “Плесо” у Києві 431 водоймище, з них у 33 купатися забо-
ронено, до літнього відпочинку пригодні 36 зон відпочинку та 24 пляжі,
з яких 18 мають санітарні паспорти. Це означає, що до цих пляжів підве-
дені каналізація і вода, організовані медпункти, рятувальні станції та
прокат інвентарю, встановлені вбиральні. Організована розважальна
інфраструктура: облаштовані спортивні майданчики. Наприклад, існу-
ючі спортивні комплекси були створені здебільше ще у 70-80-ті роки
уже минулого сторіччя, і відтоді їх розвиток залишався поза увагою, що
послужило причиною їх значної деградації. Про масштаби спортивних
комплексів у межах міста можна судити з того, що згідно колишніх норм
міської забудови вони будувалися з розрахунку 3,1-4,75м2 на одного
мешканця. Доля зелених насаджень в спортивних парках складає 30-
40% від загальної площі парку. Решту території займають дві інші зони:
спортивне ядро зі спортивними спорудами та з доріжками для прогуля-
нок, парковими лавами та зона відпочинку. Остання відводиться у більш
затишних та мальовничих місцях і може служити місцем активного
відпочинку для старших груп населення, прогулянок з дітьми. Спортив-
ний парк прикрашають водойми у поєднанні з пересіченим рельєфом та
зеленими масивами. На практиці статус “спортивних парків”, на жаль
не набув поширення.

У спеціальній літературі поняття розмаїття рекреації було фор-
малізовано у схемі, відомій як спектр рекреаційних можливостей, що
визначаються і описуються за допомогою природних, соціальних і уп-
равлінських факторів. Традиційною мірою якості рекреаційних занять є
ступінь задоволення відвідувачів. Через те що у суспільному секторі
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рекреація, як правило безоплатна або передбачається лише символічна
плата, відсутній зворотній зв’язок у вигляді зміни рівня споживання.
Також, слід відмітити, що ступінь задоволення учасників рекреаційних
занять є багатоплановою і залежить від багатьох факторів. Високий рівень
задоволення рекреаційними враженнями не означає, що кожний аспект
цих очікувань був задоволений, або те, що не існує аспектів, які можуть
бути покращеними.

За останній час характер і спрямованість більшості рекреацій-
них, фізкультурно-оздоровчих і туристських закладів зазнав змін і кла-
сифікується за перевагою функціонального напряму (оздоровчий, пізна-
вальний спортивний), основними заняттями (мандрівка, катання на
лижах, купання і т.д.), ступенем організації (плановий, самодіяльний,
неорганізований), складом учасників, тривалістю, формою фізичних
навантажень (активний, пасивний). Для розробки найбільш сприятли-
вої політики в області управління і розвитку сфери фізичної рекреації
вкрай важливе урахування різноманітних змін в видах рекреаційних за-
нять. Це дає змогу чітко визначити, які види найбільш популярні серед
населення, які менше, які в даний час слід розвивати, а які навпаки.

Висновки
1. Рекреативні заняття є найбільш привабливими серед багать-

ох категорій населення, що проживає у мегаполісах. Найбільш доступ-
ними і перспективними для використання для людей зрілого віку є за-
няття туризмом, прогулянки, рекреативні ігри (більярд, настільний теніс),
спортивні ігри за спрощеними правилами. Для молоді найбільш прита-
манні заняття танцями, водними видами відпочинку, екстрім-туризмом,
фітнесом. Відрізняється і цільова спрямованість рекреації серед різних
груп населення, що в молодому віці проявляється не стільки в досяг-
ненні оздоровчого ефекту, скільки в задоволенні через фізичні вправи
широкого спектру потреб, спрямованих на самовираження, досягнення
краси, проведення вільного часу, добре самопочуття, зміну діяльності,
позитивні емоції, участь в ігровій і освітній діяльності. Для людей зрілого
віку важливіше досягнення оздоровчого ефекту, відновлення сил.

2. В сфері рекреації та оздоровчої фізичної культури зростає
кількість проблем організаційного, комунікативного та іншого характе-
ру за наявності обмежених можливостей їх вирішення. Це передбачає
планування та управління рекреаційною діяльністю на більш продуманій,
систематичній основі: популяризації активного відпочинку через засо-
би масової інформації, впровадженні та аналізі ефективності нових форм
рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення, розвитку парт-
нерських стосунків, забезпеченні оформлення внутрішніх паркових мар-
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шрутів уніфікованими туристичними знаками маркування. На основі
наявних рекреаційних можливостей території необхідно визначити, що
якнайліпше буде відповідати різноманітним рекреаційним очікуванням
тих, хто займається.

3. Аналіз вищевикладених даних дозволяє зробити висновок,
що рекреаційно-оздоровчі послуги в умовах великих міст несуть у собі
великий потенціал для соціального розвитку регіону і залученню людей
до занять окремими видами фізичної рекреації. Це обумовлює не-
обхідність їх ретельного вивчення та наукового обґрунтування.

Подальші розвідки у даному напрямку будуть спрямовані
на ретельне вивчення та наукове обґрунтування рекреаційних занять для
різних соціально-вікових категорій населення; вироблення нових підходів
до впровадження сучасних форм дозвілля у місцях масового відпочинку
населення; розробку, розвиток і впровадження рекреаційно-оздоровчих
програм в умовах мегаполісу.

Література
1. Анашкина Н.А. Социокультурные факторы и социально-педагогические механиз-

мы формирования рекреативно-оздоровительной деятельности женщин: Автореф.
дис. ... канд. пед. наук / РГАФК. - М., 1996.

2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика
аналізу, термінологія, районування. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-
кий університет», 2001. 395с.

3. Концептуальные основы подготовки кадров по специальности «Рекреация и спортив-
но-оздоровительный туризм» / Кузин В.В., Гониянц С.А., Исмаилов А.И., Щерба-
ков В.Г. // Теория и практика физ. культуры. - 2003. - N 5. - С.47-49.

4. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. К., 2004.– 24с. /Про-
ект.

5. Орлов А.С. Социология рекреации. - М.: Наука, 1995. - 118 с.
6. Пангелов Б., Чернов Б. Проблеми географії туризму./Гуманітарний вісник Переяс-

лав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сково-
роди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С.3-7.

7. Рыжкин Ю.Е. К вопросу о понятии феномена «физическая рекреация» //Теор. и
практ. физ. культ. 2001, № 4, с. 55-57.

8. Физическая рекреация и метатеоретические аспекты ее теории / Бердус М., Боген
М., Бердус Г., Чувилин В. // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перс-
пективы: Тез. докл. Междунар. Конгр. - М., 1998. - Т. 2. - С.521-522.

Надійшла в редакцію 23.07.2004р.

НАСЛІДКИ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ
Білянський О.Ю.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті подано характеристику основних наслідків мозкового інсуль-
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ту.
Ключові слова: мозковий інсульт, паралічі, парез, розлади ходьби, порушення
мови, зорові порушення, порушення вищих психічних функцій.
Аннотация. Билянский О.Ю. Последствия перенесенного инсульта. В статье пред-
ставлена характеристика основных последствий мозгового инсульта.
Ключевые слова: мозговой инсульт, паралич, парез, расстройства ходьбы, нару-
шения языка, зрительные нарушения, нарушения высших психических функ-
ций.
Annotation. Bilyanskii O.Y. Consequences of the transferred insult. In a paper the
performance of the basic consequences of a cerebral insult is represented.
Keywords: a cerebral insult, paralysis, distress of walking, violation of tongue, visual
violations, violation of higher mental functions.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. З кожним  роком  збільшується  число  хворих з порушенням
мозкового кровообігу. Згідно світової статистики, поступово  виникає
омолодження  хворих  з мозковим  інсультом осіб працездатного віку зі
збереженням виразної тенденції до його збільшення в осіб похилого віку.
Згідно з даними ВООЗ, щороку від інсульту вмирає 4,6 млн. людей, що
складає 9-12% усіх випадків. Cмертність від  цієї  хвороби в Україні та в
інших країнах СНД висока – до 30 %.  Приблизно стільки ж людей стає
інвалідами  I – II групи [4].

Інсульт – пошкодження будь-якої частини мозку. Це пошкоджен-
ня може спостерігатись в самих різних його ділянках і мати  самі різні як
по площі так і по глибині розміри – від значної загибелі ділянки тканини
до смерті декількох клітин, яких в мозку декілька мільярдів. Наш мозок
являється нервовим центром всього тіла: регулює більшість функцій
нашого організму,  посилаючи відповідні сигнали його органам і ткани-
нам. Наприклад, ліва півкуля мозку контролює рухові функції м’язів
правої половини тулуба, в той час як права півкуля, навпаки, лівої поло-
вини. Лобні долі відповідають за поведінку людини, а скроневі – за її
орієнтацію в просторі. Відповідно, до того, яка з функцій тіла буде втра-
чена, залежить перш за все від того, в якій частині мозку відбулося по-
шкодження [4,7].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського дер-
жавного інституту фізичної культури.

Метою нашого дослідження було ознайомитись з основними
наслідками перенесеного інсульту, і враховуючи особливості порушен-
ня розробити програму фізичної реабілітації.

Результати досліджень. Фактори ризику. Не модифіковані
фактори ризику, ті, на які практично неможливо впливати. Основні до-
ведені не модифіковані фактори ризику інсульту: - похилий вік, в осіб
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віком понад 55 років ризик розвитку інсульту складає 0,2-10/1000 на рік.
Частота розвитку інсульту після 55 років подвоюється кожні 10 років; -
чоловіча стать (інсульт у чоловіків відбувається на 25-30% частіше ніж у
жінок); - генетично-етнічні фактори. Наявність цих факторів допомагає
ідентифікувати хворих з більш високим ризиком розвитку інсульту, в яких
необхідно активно усувати модифіковані фактори ризику [4,7,8].

Модифіковані фактори ризику, ті, на які можна активно вплива-
ти: артеріальна гіпертензія, паління, стеноз сонних артерій, низький
рівень фізичної активності, зловживання алкоголем ( більше 100 мл ета-
лону на добу ), ожиріння, цукровий діабет обох типів.

Паралічі і парези. Найбільш частими наслідками інсульту є ру-
хові розлади, звичайно однобічні геміплегії і геміпарези, глибокі рідше
ніж поверхневі. Найбільш важкі рухові порушення зустрічаються в хво-
рих з ураженням заднього стегна внутрішньої капсули [6]. У відновному
періоді спостерігається значний регрес парезів кінцівок. Відновлення
руху в паретичних кінцівках може початися вже в перші дні після інсульту,
частіше через 1-2 тижні, але якщо воно не почалося до кінця першого
місяця, то в цілому перспектива відновлення рухових функцій недостат-
ня. Сам процес відновлення руху (об’єм, сила ) відбувається в основно-
му перші 3-6 місяців від початку інсульту, коли і найбільш ефективне
проведення активної рухової реабілітації. Відновлення складних рухо-
вих навиків  (самообслуговування, побутових і трудових ) може бути
більш довготривалим і продовжуватися до 1-2 років [1,6].

Порушення функції ходьби. Негативний вплив похилого віку на
темп і ступінь відновлення  ходьби пов’язано з присутнім старості  зни-
женням сили, рухливості, координації рухів.

Найбільш тяжке ускладнення порушення функції рівноваги і
ходьби  - падіння, які не рідко супроводжуються переломами кісток.
Частіше всього падіння відбувається в ранній відновний період (61-83
% випадках) [2,3].

За даними реєстрації  інсульту Національного інституту дослід-
ження  до кінця року 83 % хворих ходили в межах квартири без опори на
палку, 10 % з опорою на палку, 3,5 % з сторонньою допомогою і тільки
3,3  не могли ходити. По вулиці самостійно ходили без опори на палку
66,4 % хворих, з опорою на палку 8,4 % , з сторонньою допомогою 3,2 %
, не виходи на вулицю 22 % хворих ( з них 18,7 % пересувалися в межах
приміщення ) [2,5].

Постінсультні трофічні порушення. Нерідко в хворих розвива-
ються різні трофічні порушення: артропатії, суглобів паретичних
кінцівок; «синдром болючого плеча», м’язові атрофії, відлежини. Розви-
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ток артропатій може призвести до утворення контрактур, при яких че-
рез різку болючість в ділянці суглобу значно обмежується обсяг актив-
них і пасивних рухів [2].

Порушення чутливості. Серед порушень чутливості, що часто
сполучаються з геміпарезом, найбільше значення має розлад м’язово-
суглобного відчуття, що зустрічається майже в третини хворих, які пе-
ренесли інсульт. Як показав Н.Бернштейн (1947), у здійсненні будь-яко-
го цілеспрямованого рухового акту обов’язково присутній механізм
зворотнього зв’язку, тобто потрібен постійний аферентний контроль [3,4].
У хворих з постінсультними геміпарезами зниження м’язово-суглобно-
го відчуття не впливає на відновлення рухів і сили, але значно усклад-
нює відновлення ходьби і самообслуговування, роблячи неможливим
виконання тонких цілеспрямованих рухів. У ряду хворих спостерігаються
так звані аферентні парези, коли при повному обсязі рухів спостеріга-
ються значні порушення виконання цілеспрямованих дій.

Мовні порушення. Втрата моторної або сенсорної функції мови
носить назву афазії (від грецьк. phasis— мова). Згідно з класифікацією
розрізняють моторну, сенсорну та семантичну афазію.

Виділяють наступні види афазій: моторна афазія (порушення
довільної власної мови). Моторна афазія може бути аферентною (кінес-
тетичною), еферентною (кінетичною) і лобово- динамічною. Аферент-
на афазія виникає при ушкодженні нижніх відділів зацентральної звиви-
ни і пов’язана з порушеннями орального пероксиду. Хворий не може
виконати артикуляційні рухи за завданням, не може відтворити рухи
дослідника. Це призводить до заміни одних артикуляцій іншими, до за-
міни звуків – фонем (замість «к» вимовляється «х» або «т», замість «л»
— «н» тощо). Це призводить до спотворення значення слів. Нерідко ви-
мова добре засвоєних слів зберігається, але нові й складні в артикуляц-
ійному відношенні слова хворий не вимовляє. Еферентна афазія вини-
кає при ураженні центра Брока в задній частині нижньої лобової звивини
лівої півкулі (у правців). Вона пов’язана з дезорганізацією механізму
внутрішньої мови і рухового акту, який лежить в її основі; характери-
зується втратою рухової програми слова. Не позбавлений здатності ви-
мовляти звуки, хворий не може переключатися з одного звуку на інший
і вимовляти склади та слова. Аналогічно страждає і структура речень, з
яких випадають окремі слова, особливо дієслова та сполучники. Лобовo-
динамічна афазія виникає при ураженні кіркової зони, розміщеної впе-
ред від центра Брока [6]. Основним дефектом тут буде відсутність мов-
ної ініціативи, мовна аспонтанність. Хворий може повторювати слова,
вимовляти їх правильно, але повторення довгих рядів не виходить, спо-
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стерігається персеверація, затримка на якомусь слові. Моторна афазія
звичайно поєднується з аграфією (неможливість писати). Аграфія, як і
моторна афазія, це один із видів апраксії. При ураженні задніх відділів
середньої лобової звивини аграфія може бути ізольованим симптомом,
не поєднуючись з афазією. Сенсорна (порушення розуміння мови на-
вколишніх), Сенсорна афазія – це втрата здібності розуміти звернену
мову. Розрізняють акустико-гностичну і акустико-мнестичну форми сен-
со-моторної афазії. Акустико-гностична афазія (з порушенням фонема-
тичного слуху) виникає при ураженні задніх відділів верхньої скроневої
звивини (центра Верніке) і характеризується порушенням складних форм
звукового аналізу та синтезу. Хворий втрачає здатність впізнавати звуки
й розуміти слова. Моторна функція мови у таких хворих зберігається,
але, не розуміючи слів, хворі втрачають можливість контролювати свою
мову і допускають в ній обмовки (парафазії) [4,6]. В тяжких випадках
мова таких хворих стає зовсім незрозумілою, являючи собою набір слів,
не пов’язаних між собою за змістом (словесна мішанина). Акустико-
мнестична афазія, яка виникає при ураженні середніх відділів скроневої
ділянки, полягає в тому, що хворий забуває назви предметів. Мова таких
хворих по суті не міняється, але вона рясніє багатьма парафазіями [7,8].

При сенсорній афазії зазнає втрат не тільки усна мова, а й по-
в’язані з нею читання та письмо (алексія і аграфія). Контакти з такими
хворими є важкими.
          Семантична афазія виникає при ураженні скронево-тім’яно-поти-
личної ділянки і характеризується забуванням слів та утрудненням у ви-
користанні складних логіко-граматичних структур. Хворі можуть вільно
спілкуватися з людьми, їхня мова буває зрозумілою, хоча і бідною на
іменники. Приховуючи свій дефект, хворі замінюють назви предметів їх
описом: рука — «щоб писати», стакан — «щоб пити» тощо. Поряд з цим
хворі знають правильні назви предметів і при підказці стверджують пра-
вильні відповіді і відкидають неправильні. Часом досить буває підказа-
ти перший склад забутого хворим слова, щоб він закінчив його правиль-
но. При семантичній афазії хворі не можуть уловити смислової різниці
між висловами, побудованими із складних понять (наприклад, «брат
матері» і «мати брата»), не можуть розібратися у взаємному розміщенні
предметів тощо.

Порушення вищих психічних функцій. Крім мовних розладів
інсульт може привести до порушення інших вищих психічних функцій:
когнітивним порушенням (зниження пам’яті, інтелекту, концентрації
уваги), емоційно-вольовим розладам, проксису (порушення виконання
складних рухових актів при відсутності парезів, порушень чутливості і
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координації рухів), рахунку (акалькулія), гнозису, частіше просторового
(дезорієнтація в просторі).

Зорові порушення. Найчастіше це гомонімна (однобічна) гемі-
анопсія (випадання лівого поля зору при вогнищах у правій півкулі моз-
ку і правого поля - при вогнищах у лівому), що виникає при ураженні
зорового аналізатора в потиличній частці мозку і зорових шляхів до нього
від хіазмального перехрестя.

Окорухові порушення: парези очних м’язів що інервуються око-
руховими  нервами. При вогнищах у верхніх відділах стовбуру головно-
го мозку основна скарга хворих – двоїння [2,3,4,7].

Висновки. В результаті проведеного дослідження ми охарак-
теризували основні наслідки інсульту, що дозволило визначити мету та
напрямки реабілітаційного втручання.. Це може стати осовою для по-
дальших досліджень.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ФУТБОЛУ НА УРОКАХ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ
Васильчук А.Г., Фоменко Л.А.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація. В статті охарактеризовані шляхи підвищення ефективності уроків
футболу у загальноосвітніх навчальних закладах.
Ключові слова: урок футболу, ефективність, загальноосвітній навчальний зак-
лад, учні старших класів, технології навчання, техніко-тактичні дії.
Аннотация. Васильчук А.Г., Фоменко Л.А. Оптимизация планирования футбола
на уроках физической культуры общеобразовательных учебных заведений. В
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статье охарактеризованные пути повышения эффективности уроков футбола в
общеобразовательных учебных заведениях.
Ключевые слова: урок футбола, эффективность, общеобразовательный учебное
заведение, ученики старших классов, технологии обучения, технико-тактичес-
кого действия.
Annotation. Vasil’chuk A.G., Fomenko L.A. Optimization of scheduling of football
at lessons of physical culture of general educational educational institutions. In a
paper described pathes of rising of efficacyy of lessons of football in general educational
institutions.
Keywords: lesson of football, efficacyy, general educational educational institution,
schoolboys of higher classes, technology of learning, technical-tactical operation.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Після виходу Указу президента України «Про додаткові заходи
щодо забезпечення розвитку освіти в  Україні».- №94/2001 від
09.10.2002.[3], все більше науковців звертаються до розробок комп’ю-
терних технологій навчання фізичного виховання.

 Елементарними формами використання інформаційних техно-
логій виступають демонстрація ілюстрацій, анімаційних файлів та віде-
офрагментів. Це наочність, яка має суттєві переваги перед традицій-
ною.[4]

 Інформативнішими за звичайну наочність виступають презен-
тації.

 Найпопулярнішими та найефективнішим шляхом використан-
ня комп’ютерних технологій у навчально-тренувальному процесі до сьо-
годні залишаються спеціалізовані програми. Так нами розроблена муль-
тимедійна програма “Уроки футболу в школі”, яка використовує
технологію навчання футболу учнів старших класів на уроках фізичної
культури в загальноосвітніх навчальних закладах.[6]

 Комп’ютеризація праці вчителя фізичної культури дозволить за
мінімальний відрізок часу і з мінімальними зусиллями організувати
навчальну роботу, планування навчального матеріалу, дозування фізич-
них навантажень, підбір засобів навчання, індивідуальний підхід до учнів,
педагогічний контроль у процесі фізичного виховання оптимізувати про-
цес фізичного виховання школярів.

 Для виховання та оздоровлення молоді особливої ваги сьогодні
набуває футбол.

 Урок футболу в загальноосвітніх навчальних закладах –
найбільш прийнятна форма, зважаючи на те, що він створює умови для
комплексного впливу на організм, його життєзабезпечуючі: серцево –
судинну, дихальну і м’язеву системи.[7].
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Формування програм навчання забезпечує оптимальні зв’язки
різноманітних засобів системи побудов навчального процесу.[8]

 Доцільність впровадження технологій навчання в загально-
освітніх навчальних закладах доведено в дослідженнях вітчизняних і
зарубіжних фахівців [Віхров К.Л.2000; Столітенко Є.В. 2002; Костюке-
вич В.М. 1997., В. Ванджура., 2002., О.Скалій 2002., В. Шандригось
2003]. Проте це питання ще недостатньо розкрито. Особливо це сто-
сується уроку футболу.

 Вчителі з фізичного виховання не забезпечені експерименталь-
но обґрунтованими рекомендаціями технологій навчання учнів на уроці
з футболу.

Аналіз науково-методичної літератури з футболу доводить, щодо
проблеми специфіки фізичної, технічної і тактичної підготовки юних
футболістів зверталися численні науковці та тренери-практики. G. Benk
[1991], D. Klekal [1993], В. Пшибильські [1998], A. Oliva [1998], І.Г.
Максименко [2001], А.В. Дулібський [2002].

 Проте фахівці подають експериментальні та теоретичні матер-
іали, які в окремих аспектах суперечать один одному. Питання методики
використання технологій навчання юних футболістів висвітлюється до-
сить односторонньо, і, як правило, автори наукових робіт обмежуються
узагальненням досвіду підготовки дорослих висококваліфікованих спорт-
сменів [А.М. Зеленцов із співавторами 1989].

 Наукове обґрунтування основ технології навчання футболу в
процесі шкільного фізичного виховання відсутнє.

 Принципи організації використання технологій навчання техн-
іки гри, які перманентно розвиваються, вимагають врахування специфі-
чних особливостей футболу. Для того, щоб знайти ефективні способи
управління учнями їх діями і створити рівень надійності їх реалізації,
що визначає досягнення позитивного результату проведення уроку з
фізичного виховання, необхідно розробити оцінки не тільки фізичних,
технічних, тактичних індивідуальних, але і командних дій футболістів.

 Проблема управління навчально – тренувальним процесом на
основі використання виявлених модельних структур фізичної і техніч-
ної підготовленості учнів старших класів загальноосвітніх навчальних
закладів до теперішнього часу не отримала глибокої експериментальної
перевірки та теоретичної обробки у технології навчання на уроках з фут-
болу.

 Виходячи з викладеного, вивчення структури і змісту фізичної,
технічної, психологічної та ігрової підготовки юних футболістів на етапі
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навчання в старших класах загальноосвітнього навчального закладу є
актуальним, як для теорії, так і для практики підготовки юних футболістів
у загальноосвітніх навчальних закладах та ДЮСШ і СДЮШОР.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.

Мета статті – охарактеризувати шляхи підвищення ефектив-
ності уроків футболу у загальноосвітніх навчальних закладах шляхом
використання технології навчання футболу на уроках фізичного вихо-
вання для викладання навчального матеріалу.

Завдання:
 1. Виявити індивідуальну і командну структуру та зміст техніч-

ної, тактичної і змагальної діяльності 15-17 річних футболістів.
 2. З’ясувати рівень фізичної, технічної та психологічної підго-

товленості учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 3. Розробити і експериментально обґрунтувати методику вико-

ристання технологій навчання техніці і тактиці юних футболістів на ос-
нові використання навчальних програм техніко – тактичних дій.

 4. Експериментально перевірити ефективність технології на-
вчання футболу в урочних формах занять у загальноосвітніх навчальних
закладах.

Об’єкт дослідження - процес фізичного виховання учнів стар-
ших класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет дослідження - навантаження і різні види підготовле-
ності учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Практична і теоретична значущість. Передбачається, що ре-
зультати дослідження суттєво доповнять теоретико – методичне обґрун-
тування побудови навчального процесу з футболу у загальноосвітніх
навчальних закладів. Отримані результати можуть бути використані у
побудові навчально – тренувального процесу в ЗНЗ і ДЮСШ та у викла-
данні теорії і методики футболу в спеціалізованих навчальних закладах

Результати дослідження. У науковій літературі наводиться ба-
гато ознак, які характеризують знання і вміння фахівця провести урок
футболу.

 На теперішній час дослідники [Раєвський Р.Т., 1994, Шапова-
лова В.А., 1999; Огірко І.В., 2000; Шандригось В.І. 2002; Скалій
О.В.2002]. пропонують комп’ютерні програми для багатьох напрямків
фізичного виховання. Проте однією з невирішених проблем, пов’язаних
із запровадженням уроку футболу в школі є підготовка вчителів фізич-
ної культури які би опанували технологію навчання футболу.
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Оцінюючи позитивний досвід спеціалістів в опрацюванні даної
проблеми, необхідно відзначити, що розгляд технології навчання фут-
болу в загальноосвітніх навчальних закладах представлено епізодично.

З метою розробки технології навчання футболу у загально-
освітніх навчальних закладах нами був проведений формуючий і кон-
статуючий педагогічні експерименти.

 Програма експерименту передбачала реалізацію програмова-
ного підходу до відбору і оптимізації змісту уроків з футболу у старших
класах ЗНЗ.

 Експериментальна технологія теоретичне обґрунтування про-
блем раціонального навантаження протягом навчального року, вивчен-
ня змісту і структури фізичної, технічної, психологічної та ігрової підго-
товленості на уроках фізичного виховання старшокласників ЗНЗ і
ДЮСШ.

 Навчальна робота проводилась у 2-х дослідних групах по 20
чоловік у кожній вони отримали назву експериментальна група (ЕГ),
контрольна група (КГ), кожній з яких пропонували окремі завдання. В
контрольній групі учні займалися по Типовій програмі затвердженій
Міністерством освіти і науки України. А учні експериментальної групи
навчалися по експериментальній мультимедійній програмі. Обговорен-
ня програм технології навчання футболу підтвердило, що старшоклас-
ники не тільки впорались із завданням практичного застосування ме-
тодів навчання, але і засвоїли новий матеріал, який за складністю
наближений до навчальної програми футболу кваліфікованих юних
спортсменів ДЮСШ.

 Слід відзначити, що запропонована технологія навчання фут-
болу учнів старших класів загальноосвітніх закладів доволі гнучка і доз-
воляє швидко трансформувати зміст навчання залежно від пізнавальних
можливостей і рівня підготовленості юних футболістів.

 Для оцінки ефективності експериментальної програми навчан-
ня футболу ми використовували велику кількість об’єктивних і суб’єктив-
них критеріїв. В основі об’єктивних критеріїв лежали результати мате-
матичної обробки показників фізичної, технічної, психологічної та
ігрової підготовленості учнів старших класів. Суб’єктивними критерія-
ми був аналіз відповідей анкетних даних відомих тренерів ДЮСШ з
футболу і вчителів фізичного виховання загальноосвітніх навчальних
закладів.

 Середні показники, що характеризують рівень технічної, фізич-
ної та ігрової підготовленості старшокласників ЗНЗ і 15-17 річних фут-
болістів ДЮСШ подані у таблиці 1.
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Таблиця 1
Рівень фізичної і технічної підготовленості старшокласників загаль-

ноосвітніх навчальних закладів і юних футболістів ДЮСШ
ЗНЗ 

(n=60) 
ДЮСШ 
(n=62) 

№ 
п/п 

Компоненти підготовленості 

 
Х±m 

Р 
Різниці 

достовірності 
 

 
Х±m 

Р 
Різниці 

достовірності 

1 Біг 30 м з високого старту, с 4,52 ±0,04 
 

<0,01 4,31 ±0,03 <0,01 

2 Біг 60 м з високого старту, с 8,06 ±0,05 <0.01 7,68 ± 0,04 <0,01 

3 Стрибок уверх з місця, см 46,0 ±0,99 <0,05 49,2 ± 0,79 <0.01 

4 Потрійний стрибок з місця, см 671,5±9,12 <0,01 712,2 ±9,55 <0,01 

5 Укидування м’яча двома руками із-
за голови, м 

20,6 ±0,47 <0,01 22,8±0,59 <0,01 

6 Метання медболу 1 кг з положення 
сидячи (см) 

630±7,12 <0,01 690±8,16 <0,01 

7 Спеціальна витривалість 
(7х50 м), с 

70,11±0,48 <0,01 67,36±0,43 <0,01 

8 Гнучкість (см) нахил тулуба 
вперед із положення сидячи 

16±0,6 <0,01 18±0,8 <0,01 

9 Загальна витривалість тест Купера, 
м 

3067,2±31,25 <0,01 3218,5±30,50 <0,01 

10 Ведення м’яча по прямій 30 м, с 4,81 ±0,04 <0,01 4,60 ± 0,03 <0,01 

11 Ведення м’яча, обведення стійок, 
удар по воротам, с 

7,52 ±0,05 <0,05 7,36 ±0,05 <0,01  

12 Удари на дальність, м 90,1 ±1,35 <0,01 109,4±1,31 <0,01  

13 Удари на точність, кіль-ть раз  5,24 ±0,28  <0,05  6,15 ±0,27  <0,01  

14 Жонглювання м’ячем, кіл-ть раз/хв 18,1 ±1,27  <0,05  22,5 ± 1,05 <0,01  

 

ІІ семестр (ЕГ)

Швидкість

Швидкісно-
силові якості
Спеціальна
витривалість
Загальна
витривалість
Змагальна
діяльність

Рис.1. Співвідношення навантаження у ІІ семестрі експерименталь-
ної групи
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1. Швидкість – 18%
2. Швидкісно-силові якості – 26%
3. Спеціальна витривалість – 10%
4. Загальна витривалість – 9%
5. Змагальна витривалість – 37%

ІІ семестр (КГ)

Швидкість

Швидкісно-силові
якості
Спеціальна
витривалість
Загальна
витривалість
Змагальна
діяльність

Рис.2. Співвідношення навантаження у ІІ семестрі контрольної групи
1. Швидкість –7%
2. Швидкісно- силові якості – 14%
3. Спеціальна витривалість –10%
4. Загальна витривалість – 19%
5. Змагальна витривалість – 50%

 Співвідношення навантажень у ІІ семестрі у експерименталь-
ної і контрольної групи, характеризують раціональне планування і підви-
щення різних рівнів підготовленості старшокласників ЗНЗ і 15-17 річних
футболістів ДЮСШ подані у Рис.1. і у Рис.2.

Необхідно відмітити, що протягом констатуючого педагогічно-
го експерименту юними футболістами експериментальної групи (ЕГ)
були показані більш високі результати в тестах, ніж юнаками контрольних
груп (КГ). Ця перевага зберігалась протягом слідуючих контрольних
іспитів і яка виражалась в покращенні швидкості, швидкісно-силових
якостей, силового потенціалу, спеціальної витривалості, швидкісної тех-
ніки володіння м’ячем і координаційних здібностей.

Юнакам контрольної групи (КГ) з традиційним плануванням
навчальних навантажень за час констатуючого педагогічного експери-
менту не вдалося добитися кращих в порівнянні з експериментальною
групою (ЕГ) результатів, характеризуючих фізичну і технічну підготов-
леність. Виключенням є результат дванадцятихвилинного бігу, в якому
юні футболісти контрольної групи (КГ) по даним всіх тестувань незнач-
но (Р > 0,05) переважали учні експериментальної групи.
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 Таблиця 2
Темпи приросту показників змагальної діяльності юних футболістів
ЗНЗ контрольної групи за час річного педагогічного експерименту

№  
п/п 

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІ 
ДІЇ 

Рівень 
підготовленості 
до початку 
педагогічного 
експерименту 

Р 
Різниці 

достовірності 

Рівень 
підготовленості в 
кінці педагогічного 
експерименту 

Темпи приросту 
за час 

педагогічного 
експерименту 

  Х±m  Х±m  
Кіл-ть 90,2±3,04 >0,05 98,3±3,13 +8,1 1 Короткі і середні 

передачі вперед брак,% 30,9±1,00 >0,05 29,7±1,22 -1,2 
Кіл-ть 110,1±4,52 >0,05 96,5±4,67 -13,6 2 Короткі і середні 

передачі назад і 
поперек 

брак,% 23,1±0,59 <0,05 19,7±0,64 -3,4 

Кіл-ть З6,7±2,03 >0,05 43,2±1,57 +6,5 3 Довгі передачі 
брак,% 57,2±1,78 <0,05 48,6±1,29 -8,9 
Ккіл-
ть 

42,3±1,97 >0,05 39,8±1,55 -2,5 4 Ведення м’яча 

брак,% 7,9±0,50 >0,05 6,1±0,57 -1,8 
Кіл-ть 30,2±0,97 <0,01 37,4±0,93 +7,2 5 Обведення 

суперника брак,% 40,6±1,89 <0,05 33,2±1,37 -7,4 
Кіл-ть 19,9±1,07 <0,05 25,0±1,01 +5,1 6 Відбір м’яча 
брак, 
% 

23,7± 1,00 <0,05 19,0±0,86 -4,7 

Кіл-ть 94,1±4,08 <0,05 111,2±3,63 +17,1 7 Перехоплення 
брак,% 55,0±1,90 >0,05 49,7±2,00 -5,3 
Кіл-ть 27,4±1,29 <0,01 37,6±1,17 +10,2 8 Гра головою 
брак,% 50,2±1,44 <0,01 42,9±1,04 -7,3 
Кіл-ть 12,9±0,63 <0,05 16,0±0,74 +3,1 9 Удари по 

воротам брак,% 54,0±1,16 >0,05 52,9±1,72 -1,1 
Кіл-ть 463,810,92 >0,05 505,0±13,24 +41,2 10 Всього ТТД за 

гру брак,% 38,1±1,46 <0,05 33,5±0,85 -4,6 
 

 Темпи приросту, що характеризують рівень змагальної діяль-
ності юних футболістів ЗНЗ дослідних груп по закінченню педагогічно-
го експерименту дозволили говорити про позитивні зміни, що відбулися
в експериментальній групі. За компонентами підготовленості в зма-
гальній діяльності рівень ігрової майстерності підвищився за всіма тех-
ніко-тактичними даними.

 Це можна пояснити тим, що у процесі використання технології
навчання футболу на уроках фізичного виховання широко використову-
вався метод програмованого навчання.

 Загальний рівень фізичної підготовленості достовірно вищий
у учнів експериментальної групи №1 (<0,05). Таким чином, можна ствер-
джувати, що учні експериментальної групи мають вищий рівень май-
стерності, ніж учні контрольної групи.

Висновки. Сучасні комп’ютерні технології мають широкий
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спектр застосування та велику гаму засобів, і основними шляхами їх
використання у навчальному процесі є:
1. Використання ілюстративних, анімаційних та відеоматеріалів.
2. Застосування презентацій під час навчання.
3. Використання інтерактивних підручників.
4. Використання спеціалізованих програм.
5. Використання мультимедійних програм.

 Отримані результати можуть служити теоретичною і практич-
ною базою для подальшого удосконалення технології навчання футболу.

Подальші дослідження планується спрямувати на вивчення
інших проблем оптимізації планування футболу на уроках фізичної куль-
тури загальноосвітніх навчальних закладів.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАЦІЙ ЧЕСЬКИХ ТА
УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ ПРО ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ

Вацеба О.М., Юхимук В.П.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В даній статті авторами проведений порівняльний аналіз асоціації
12-ти та 15-ти річних чеських та українських школярів про Олімпійські Ігри.



23

Ключові слова: Олімпійські Ігри, олімпійський рух, олімпізм, уявлення.
Аннотация. Вацеба О.М., Юхимук В.П. Сравнительный анализ ассоциаций чеш-
ских и украинских школьников об олимпийских играх. В данной статье автора-
ми проведен сравнительный анализ ассоциации 12-ти и 15-ти летних чешских и
украинских школьников об Олимпийских Играх.
Ключевые слова: Олимпийские Игры, олимпийское движение, олимпизм, пред-
ставления.
Annotation. Vatseba O.M., Ukhimchuk V.P.  Comparative analysis of associations of
the Czech and Ukrainian schoolboys about Olympic games. In the given paper the
writers conduct comparative analysis of association 12 and 15 of the years Czech and
Ukrainian schoolboys about Olympic Games.
Keywords: Olympic Games, Olympic locomotion, introducing.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Наприкінці останнього тисячоліття і початку нового десятиліття
Олімпійські Ігри перетворились у фактор всесвітнього значення, який
все більше приваблює увагу людей, держав, політичних партій, молодо-
го покоління і інших організацій, а також суспільних і політичних діячів.
В напрямку олімпійського руху втілюються гуманістичні ідеї співробіт-
ництва, дружби і миру між народами. Всі народи світу високо оцінюють
і підтримують ідеї олімпізму, які проголошені в олімпійській Хартії [1].

Аналізуючи столітню історію сучасних Олімпійських Ігор, не-
важко переконатися в тому, що ідеали і цінності, які лежать в основі
Олімпійських ігор Стародавньої Греції, вічні і завжди були притаманні
людству. Саме боротьба за ці ідеали дозволила відродити Олімпійські
ігри, які поступово стали невід’ємною частиною соціально-культурного
та виховного впливу і є, насправді, специфічним і визначальним засо-
бом виховання.

Цікавість до Ігор вийшла далеко за рамки спортивних змагань.
Під патронатом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) виник і
розвивається міжнародний олімпійський рух, в якому приймає участь
спортивне суспільство усіх країн світу.

На сьогоднішній день  Олімпійські Ігри є засобом поширення
олімпійських принципів, демонстрацією високих спортивних досягнень.
З іншого боку, Олімпійські Ігри знаходяться під впливом комерціалізації,
реклами (особистої, національної, державної), бізнесу при підвищеній
ролі засобів масової інформації [2]. Тому розвиток олімпійського руху
залежить перш за все від відношення до нього молоді.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського дер-
жавного інституту фізичної культури.

Мета. Порівняти та проаналізувати асоціації 12-ти та 15-ти
річних українських та чеських школярів про Ігри Олімпіад.
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Завдання дослідження.
1. Визначити уявлення 12-ти та 15-ти річних школярів м. Львова.
2. Провести порівняльний аналіз 12-ти та 15-ти річних чеських та

українських школярів про Олімпійські Ігри.
Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, соціологіч-

ний метод, математично-статистична обробка даних.
Для дослідження ми обрали анкету, яка розроблена міжнарод-

ною науково-дослідницькою групою і використовується в рамках міжна-
родного проекту: „Здоров’я, спортивний стиль життя і олімпійські ідеа-
ли: на перехресті культур і освіти молоді в Європі” (Telama, Naul,
Nupponen, Rychtecky & Vuole, 2002) [3].

Така олімпійська анкета використовується в країнах європейсь-
кого союзу. Нам вдалося проаналізувати матеріали дослідження чесь-
ких вчених, мета яких полягала у дослідженні ставлення чеської, зокре-
ма, і європейської, загалом, молоді до Олімпійського руху.

Скориставшись опублікованими матеріалами чеських дослід-
ників (ними проанкетовано 450 учнів),  ми вирішили провести подібне
анкетування українських школярів.

Анкетуванням охоплено загалом 570 респондентів віком 15 років
та 508 – 12-ти річних на базі ЗОШ за допомогою стратифікованої вибір-
ки. В доповіді, яка є частиною великого проекту висвітлюється питання:
„З чим асоціюються у учнівської молоді Олімпійські Ігри?”

Основні результати.
Таблиця 1.

Асоціації, які проявляються щодо ставлення до Олімпійських Ігор се-
ред чеських школярів (%) (за А. Рыхтецки, 2003)

А с оц іа ц ії  1 2  р о к ів  1 5  р о к ів  
С п о р т и в н і  зм а г а н н я  5 6 ,8  8 5 ,1  
В и д и  с п о р т у ,  сп о р т см е н и  4 1 ,4  8 0 ,7  
С о ц іа л ь н о -е м о ц ій н и й  д о с в ід  2 9 ,7  1 5 ,8  
О л ім п ій с ь к і  с и м в о л и  7 ,2  1 4  
М іж н а р о д н е  в з а є м о р о з ум ін н я  0 ,9  2 3 ,7  
Ін д и в ід у а л ь н а  т о ч к а  з о р у  2 1 ,6  7 ,9  
К о м е р ц іа л із а ц ія   3 ,6  9 ,6  
М и р  2 ,7  7 ,9  
Ч е сн а  гр а  (ф е й р  п л е й )  –  3 ,5  
К о м е р ц іа л із а ц ія  –  г р о ш і   0 ,9  3 ,5  
У ч а с т ь  б іл ь ш е ,  н іж  п ер е м о г а  –  0 ,9  
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Отже, Олімпійські Ігри чеська молодь сприймає у зв’язку зі
спортом, спортсменами, соціально-емоційним досвідом, перш за все з
позитивними принципами – мир, “чесна гра” й т. ін. Спостерігаємо та-
кож і негативні асоціації – комерціалізація, пов’язана з грішми і засоба-
ми масової інформації. Цікаво, що в жодній досліджуваній групі чесь-
ких школярів  асоціації  Олімпійських ігор з допінгом не було
зареєстровано.

Таблиця 2.
Асоціації, які проявляються щодо ставлення до Олімпійських Ігор се-

ред українських школярів (%) (за даними власних досліджень)

Асоціації 12 років 15 років 
Спортивні змагання 3,1 26,4 
Спорт – 13,2 
Здоров’я – 10,4 
Футбол 8,9 – 
Перемога – 8,8 
Випробування – 5 
Азарт – 4,1 
Баскетбол  2,8 – 
Боротьба – 1,4 
Сила – 1,4 
Олімпійські ідеали  – 1,2 
Спортсмени – 1,1 
Немає асоціацій 85,2 17,5 
 

Таким чином, результати дослідження свідчать про те, що у
більшості 12-ти річних школярів м. Львова (85,2%) відсутні будь-які асо-
ціації, пов’язані з Олімпійськими Іграми.  Відсоток 15-ти річних учнів,
в яких Олімпійські Ігри не викликають асоціацій (17,5%) значно мен-
ший, проте залишається достатньо високим. Серед асоціації, які вини-
кають у 15-ти річних школярів м. Львова найбільш розповсюдженими є
змагання, спорт, здоров’я. В меншій мірі поширені серед учнівської мо-
лоді асоціації, пов’язані з олімпійськими ідеалами, спортсменами.

Варто зазначити, що в українських школярів на відміну від чесь-
ких, значно менша кількість асоціацій, пов’язаних з Олімпійськими Ігра-
ми. На відміну від школярів Чехії Олімпійські Ігри не асоціюються з
позитивними принципами – мир, “чесна гра”,  тощо.

У зв’язку з цим потребує активізації та подальших наукових
досліджень пропагандистська та просвітницька робота серед учнівської
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молоді у сфері олімпійської та фізкультурної освіти.
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РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ МЕДАЛІ - ЯК ОДИН З ЕТАПІВ
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ РОЗПОДІЛУ

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У СПОРТІ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
Гадайчук Д.Л.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. Надана загальна методика визначення вартості медалей на основі по-
казників бюджетних витрат на спортивну роботу з видів спорту та результатів
виступів збірних команд в офіційних міжнародних змаганнях найвищого рівня.
Проведений порівняльний аналіз вартості медалей різного ґатунку в олімпійсь-
ких видах спорту.
Ключові слова: вартість медалі, олімпійські види спорту, середнє значення, інтер-
вал, максимальна і мінімальна вартість.
Аннотация. Гадайчук Д.Л.  Расчет стоимости медали - как один из этапов опре-
деления приоритетов в процессе распределения финансовых ресурсов в спорте
высших достижений. Предоставленная общая методика определения стоимости
медалей на основе показателей бюджетных затрат на спортивную работу по ви-
дам спорта и результатов выступлений сборных команд в официальных между-
народных соревнованиях высочайшего уровня. Проведенный сравнительный
анализ стоимости медалей разного сорта в олимпийских видах спорта.
Ключевые слова: стоимость медали, олимпийские виды спорта, среднее значе-
ние, интервал, максимальная и минимальная стоимость.
Annotation. Gadaychuk D.L. Calculation of the cost of a medal - as one of stages of
definition of priorities during allocation of financial resources in sports of higher
reachings. The submitted common procedure of definition of the cost of medals on
the basis of parameters of budget expenditures on sporting work on aspects of sports
and outcomes of protrusions of national teams in official international competings of
a highest level. The conducted comparative analysis of the cost of medals of a
miscellaneous kind in Olympic aspects of sports.
Keywords: the cost of a medal, Olympic aspects of sports, medial value, interval,
maximum and minimum cost.

Постановка проблеми. Усвідомленість, правильність та ефек-
тивність бюджетного фінансування варто враховувати виходячи зі сту-
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пеня виконання поставлених цілей. Однак, дотепер організаційно-уп-
равлінські структури оцінюють отримані результати лише з точки зору
обсягу використаних коштів. Зі звітів Держкомспорту України, можна,
наприклад, дізнатися про «кількість проведених зборів, обсяг виплаче-
ної заробітної плати та інше”. Однак, установити наскільки це поліпши-
ло цільові критерії неможливо. Ці дані не дають можливості в повній
мірі оцінити ступінь підготовки до Олімпійських ігор або інших відпов-
ідальних змагань збірних команд України. Які види спорту є дійсно пріо-
ритетними, і які перед ними стоять проблеми?

В якості головного етапу визначення пріоритетів у процесі роз-
поділу фінансових ресурсів між видами спорту важливо оцінити обсяг
коштів, потрібний для реалізації задуманого. При цьому необхідно вра-
ховувати такий показник як вартість медалі.

Обраний напрям дослідження відповідає завданням Концепції
підготовки спортсменів України до Ігор XXVIII Олімпіади, п.8 (Фінан-
сування олімпійської підготовки), та Національної доктрини розвитку
фізичної культури і спорту, схваленої рішенням Колегії Державного ко-
мітету України з питань фізичної культури і спорту 27 листопада 2003
року, п.7 (Удосконалення засад функціонування сфери фізичної культу-
ри і спорту) [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з
раціональним розподілом фінансових ресурсів у спорті вищих досягнень
вивчаються російськими вченими Герасименко М., Кузіним В., Зябревим
М. та Бауером В. в рамках створення концепції “Фінансування, спорт та
законодавство”[4]. Досліджень цього питання в Україні не проводилось.

Метою дослідження є оцінка раціональності розподілу та ви-
користання бюджетних коштів з огляду на результати виступів збірних
команд України з олімпійських видів спорту в офіційних змаганнях най-
вищого рівня

Результати досліджень та їхнє обговорення.
Вартість медалей різного ґатунку в окремих видах спорту була

розрахована на основі: показників кількості завойованих медалей про-
тягом олімпійського циклу (для літніх видів спорту - 1997-2000рр., для
зимових видів спорту - 1998 (крім ОІ)-2002рр. (тільки ОІ)), результатив-
ності видів спорту, представленої в очках і обсягу бюджетних коштів,
передбачених на вид спорту протягом олімпійського циклу єдиними ка-
лендарними планами спортивних заходів, у перерахунку до дол.США у
відповідності із середньорічними курсами Національного Банку Украї-
ни. Кількість медалей, і відповідно результативність, були розраховані
тільки за результатами виступу збірних команд України з олімпійських
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видів спорту в змаганнях вищого рівня - Олімпійських іграх, чемпіона-
тах світу, Європи, першостях світу і Європи серед юніорів [2,3].

З метою оцінки раціональності використання бюджетних коштів
проведений порівняльний аналіз найбільш і найменш фінансовоємних
медалей у кожному виді змагань, по медалях різного ґатунку. Для цього,
у рамках дослідження, доцільно було розділити найбільш і найменш
дорогі медалі ще на дві групи: літні і зимові види спорту.

Середнє значення найбільш дорогих медалей у літніх видах
спорту перевищує середній показник у зимових видах спорту в 1,2 рази
(табл.1) [1]. Це обумовлено низькими показниками вартості медалей з
біатлону на першості Європи, що у свою чергу пояснюється тим, що в
зимових видах спорту це були єдині медалі, завойовані на даному виді
змагань. Тому вони могли бути віднесені так само як до найдорожчих,
так і до найдешевших медалей. У цьому випадку ми віднесли їх до доро-
гих, що значно знизило показник середньої вартості медалі в зимових
видах спорту. Також мінімальне значення вартості дорогої медалі в зи-
мових видах спорту в 4,2 рази нижче ніж у літніх, що становить 11449,9
у порівнянні з 48142,8 дол.США. Однак показник максимальної вартості
дорогої медалі в 1,53 рази перевищує аналогічний у літніх видах спорту.
Так вартість найдорожчої медалі в зимових видах спорту - бронзової
медалі чемпіонату світу з лижного спорту-перегонів на 227736,08дол.С-
ША більше ніж найдорожчої медалі в літніх видах спорту - бронзової
медалі першості Європи серед юніорів з футболу.

Таблиця 1
Основні статистичні характеристики показників  найдорожчих ме-

далей у літніх і зимових олімпійських видах спорту
Характеристики Літні види спорту Зимові види спорту 

Середнє 180495,91 146104,40 
Стандартне відхилення 104574,65 189007,76 
Інтервал 382655,00 647083,94 
Мінімум 48142,83 11449,97 
Максимум 430797,83 658533,91 
Сума 2707438,65 1461044,01 
Рахунок 15 10 

Порівняльний аналіз показників вартості самих дорогих меда-
лей з літніх і зимових видів спорту представлений на рисунку 1. Так до
п’ятірки самих дорогих медалей з олімпійських видів спорту, у дослід-
жуваному періоді, належать: бронзова медаль чемпіонату світу з лижно-
го спорту-перегонів, бронзова медаль першості Європи серед юніорів з
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футболу, срібна медаль чемпіонату Європи з гандболу, золота медаль
чемпіонату світу з художньої гімнастики і бронзова медаль чемпіонату
світу з веслування на байдарках і каное.
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Рис.1 Найдорожчі медалі, завойовані збірними командами України на
ОІ 2000, 2002 р., чемпіонатах світу і Європи, першостях світу і
Європи серед юніорів з літніх і зимових видів спорту в олімпійських

циклах 1997-2000 і 1998-2002 р.

Основні статистичні характеристики, які описують найдешевші
медалі в літніх і зимових видах спорту за досліджуваний період пред-
ставлені у таблиці 2.

Таблиця 2
Основні статистичні характеристики показників найдешевших ме-

далей у літніх і зимових олімпійських видах спорту
Характеристики Літні види спорту Зимові види спорту 

Середнє значення 30017,42 86754,95 
Стандартне відхилення 29272,09 31427,44 
Інтервал 99444,80 76478,55 
Мінімум 3612,13 45799,88 
Максимум  103056,94 122278,43 
Сума 450261,31 347019,80 
Рахунок 15 4 
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Так за наявних даних видно, що середня вартість найдешевшої
медалі в зимових видах спорту в 2,9 рази перевищує цей показник у
літніх видах. Крім того, мінімальна вартість медалі в зимових видах
спорту в 12,7 разів вище, ніж у літніх видах спорту, що становить
42187,75дол. США. Також істотно відрізняються і максимальні показ-
ники вартостей медалей, відношення становить 1,2 рази. І, як наслідок,
розмах показників вартостей медалей у літніх видах спорту, звичайно,
вище.

До п’ятірки найдешевших медалей належать: бронзова, срібна і
золота медалі першості Європи з боксу, бронзова медаль з боксу і срібна
з вільної боротьби першості світу серед юніорів. На рисунку 2 показані
найдешевші медалі в кожному з видів змагань. Крім того, бокс - вид
спорту, де медалі різного ґатунку в більшості видів офіційних змагань
мають найменшу вартість.
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Рис.2 Найдешевші медалі, завойовані збірними командами України на
ОІ 2000, 2002 р., чемпіонатах світу і Європи, першостях світу і
Європи серед юніорів з літніх і зимових видів спорту в олімпійських

циклах 1997-2000 і 1998-2002 рр.

У даному випадку ми провели аналіз тих видів спорту, де були
завойовані медалі хоча б на одному з вищевказаних змагань. Однак існує
ряд видів спорту, як літніх, так і зимових, які не завоювали ні однієї
медалі, ні на Олімпійських іграх, ні на чемпіонатах і першостях (серед
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юніорів) світу і Європи, хоча бюджетне фінансування, цих видів спорту
здійснювалося.

На рисунку 3 представлена гістограма розподілу бюджетних
коштів згідно єдиних календарних планів спортивних заходів між олім-
пійськими видами спорту, які не завоювали ні однієї медалі на Олімп-
ійських іграх, чемпіонатах і першостях (юніори) світу і Європи протя-
гом досліджуваного періоду. Значно виділяються великими обсягами
фінансування в порівнянні з іншими видами спорту волейбол і баскет-
бол. Також відзначені високим фінансуванням такі види як санний спорт,
бадмінтон і водне поло.
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Рис.3 Фінансування олімпійських видів спорту, які не завоювали меда-
лей на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи і першостях
світу і Європи серед юніорів в літньому (1997-2000 р.) і зимовому

(1998-2002 р.) олімпійських циклах.

Запропонована нами методика оцінки вартості медалей різного
ґатунку в олімпійських видах спорту базується тільки на показниках
бюджетних витрат на спортивну роботу з видів спорту, тобто відповідно
до єдиних календарних планів спортивних заходів. У випадку принци-
пової згоди з даною методикою доцільно включити також витрати на
матеріально-технічне забезпечення видів спорту, витрати, пов’язані з
утриманням спортсменів вищих категорій та інші.

Висновки:
1. Необхідно звернути особливу увагу на види спорту, де вияв-
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ляється явна невідповідність між фінансовою вартістю медалі та рівнем
офіційного змагання, де вона завойована. Можливо такі ж кошти дозво-
лять завоювати медаль вищого ґатунку в змаганнях вищого рівня в іншо-
му виді спорту.

2. Якщо порівняти окремо показники загального фінансування,
протягом досліджуваного періоду, вкладені в літні і зимові види спорту,
з показниками фінансових коштів, витраченими на види спорту, які не
принесли віддачі у вигляді медалей на офіційних змаганнях, то 12,9%
(або 2млн.553тис.973дол.США) від загальної суми фінансових коштів,
виділених комітетом згідно календарного плану на літні види спорту і
29,3% (або 1млн.135тис.264дол.США) від суми виділеної на зимові види
спорту мають нульову результативність. Що свідчить про недоцільне
використання цих коштів.

З огляду на те, що процентний показник недоцільно витрачених
коштів у зимових видах спорту вище, варто звернути увагу на подальшу
перспективу розвитку більшості зимових олімпійських видів спорту. Для
їх ефективного розвитку необхідно розробити дієвий механізм залучен-
ня додаткових джерел фінансування.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем визначення пріоритетів у процесі розподілу фінансових ресурсів
у спорті вищих досягнень.
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ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ТА ВІДБОРУ В СПОРТІ

Дмітрієв О.А.
Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського

Анотація. Стаття присвячена розгляду взаємодії таких психофізіологічних по-
нять, як задатки і здібності та їх ролі у формуванні типологічних комплексів, які
складають основу для прогнозування здібностей людини.
Ключові слова: задатки, здібності, типологічні особливості, схильність.
Аннотация. Дмитриев О.А. Психологические критерии ориентации и отбора в
спорте. Статья посвящена рассмотрению взаимодействия таких психофизиоло-
гических понятий, как задатки и способности и их роли в формировании типо-
логических комплексов, которые составляют основу для прогнозирования спо-
собностей человека.
Ключевые слова: задатки, способности, типологические особенности, склон-
ность.
Annotation. Dmitriev O.A. Psychologic measure of orientation and selection in sports.
The interactions of the deposits both abilities and their role in shaping typological
complexes are surveyed, which one compound a bottom for prediction of abilities of
the person.
Keywords: the deposits, abilities, typological singularities, predilection.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Як відомо з практики, прихід людини в спорт починається  або з
обрання ним певного  виду, або відбирання його до якоїсь спортивної
секції. Дуже важливо, щоб цей перший крок виявився вдалим. Отже перш
ніж людина обере який-небудь вид спорту, необхідно визначити до чого
схильна його «природа». Це стосується як особливостей тілобудови –
соматотипу, так і психологічних, фізіологічних та біохімічних особли-
востей, що входять в структуру здібностей. Поєднання уроджених мор-
фологічних і функціональних особливостей характеризує обдарованість
людини в тому чи іншому роді діяльності. Але стосовно цього треба
брати до уваги той факт, що вимірювані за допомогою різноманітних
тестів наявні можливості людини відображають, як правило, сплав при-
роджених і набутих особливостей , причому , яка доля у цьому сплаві
припадає на ті чи інші особливості, - невідомо. До деякої міри при вир-
ішенні цього питання допомагає знання того, які особливості людини
важко піддаються впливу оточуючого середовища (природному розвит-
ку, тренуванню), а які – легше; які успадковуються, а які – ні. Усякий
прогноз є поняття імовірне, тому висновки, які робляться при орієнтації
і відборі не повинні бути категоричними і відпрацьовуватися мають ком-
плексно, з урахуванням багатьох факторів [3,4]. Нажаль і досі існує явна
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тенденція спортивних практиків проводити відбір тільки лише за мор-
фологічними ознаками і педагогічними критеріями. Психологічні і фізіо-
логічні, як правило, не враховуються, можливо, з тієї причини, що вони
ще не розроблені у певній мірі і не подані в систематизованому вигляді.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Миколаївського
державного університету ім. В. О. Сухомлинського.

Мета дослідження. Провести аналіз провідних психологічних
критеріїв орієнтації та відбору у спорті.

Результати дослідження.  Ведучими психологічними критері-
ями орієнтації і відбору є здібності і задатки. Щоправда, здібності не є
тільки психологічною категорією, тому що в їх структуру входять також
і фізіологічні компоненти. Правильніше було б казати, що здібності є
психологічний феномен. Тому доцільно розглядати критерії орієнтації і
відбору, починаючи саме із здібностей. Здібності як наукове поняття
введено давньогрецьким філософом Платоном ще в IV сторіччі до нашої
ери, та, не зважаючи на це, що таке здібності і як їх виявляти єдиної
думки у вчених немає. В історії філософії здібності трактувалися як вла-
стивості душі, особливі сили, які передаються у спадок і первісно при-
сутні індивіду. Відголоси таких уявлень закріпилися у повсякденній мові,
є рецидиви їх відродження і в науковій літературі.  Чисельні визначення
здібностей, зводяться до класичної форми – індивідуально психологічні
особливості, що є суб’єктивними умовами успішного здійснювання пев-
ного роду діяльності – дають можливість розуміти під ними що завгод-
но: спрямування особистості, знання, властивості темпераменту і не-
рвової системи, тощо. Внаслідок цього поняття здібності втрачає свою
специфічність і деякі вчені або ототожнюють його з поняттям якості,
або зовсім відмовляються від його вживання.

Ближче за всіх до адекватного визначення поняття здібностей
підійшли вчені  К.К.Платонов та В. О. Крутенький [1,6], чиї положення
зводяться до наступного:

1) під здібностями розуміються індивідуальні особливості, що
відрізняють одну людину від іншої; жоден не стане говори-
ти про здібності там, де мова іде про властивості, у відно-
шенні до яких всі люди рівні;

2) під здібностями розуміються не всілякі індивідуальні особ-
ливості, а лише такі, які впливають на успішність діяльності;
тому властивості характеру – запальність, чесність, спра-
ведливість, тощо, не відносять до здібностей.

3) знання, вміння, навики, тобто досвід людини, що набувається
під час  життя, не входять до структури здібностей;
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4) ядро здібностей складають задатки, тобто природжені особ-
ливості людини.

Однак не можна зводити поняття задатків до здібностей: не мож-
на, наприклад, сказати, що пам’ять – це інертність нервових процесів,
хоча ця типологічна особливість обумовлює пам’ять, тобто спроможність
мозку відображати інформацію. Отже, здібності – поняття більш широ-
ке, ніж задатки, якщо під останніми розуміти нейродинамічні особли-
вості, або дуже невизначені анатомо-фізіологічні особливості  (Б. М.
Теплов).

Задатки, тобто уроджені функціональні особливості, лише до-
помагають розділити людей за рівнем виявлення психічних процесів,
рушійних функцій, Оскільки психічні процеси і функції фізіологічних
систем також є уродженими, то під здібностями слід розуміти сполуку
уроджених функціональних факторів – психічних фізіологічних (рушій-
них) з індивідуально-типологічними особливостями нервової системи.
Отже, здібність – це функція ( на малюнку вона представлена у вигляді
стержня), обвита різноманітними для кожного задатками, які додають
своєрідне забарвлення проявам функції. Якщо убрати стержень-функ-
цію, то залишаться задатки, яким не через що буде проявити себе, тобто
здібність щезне. Те саме відбудеться, якщо убрати задатки: всі люди ста-
нуть однаково здібними, і це поняття втратить сенс. Задатки не є спе-
цифічними по відношенню до конкретного вмісту і конкретних форм
діяльності, вони багатозначні. Разом з тим неможливо вважати, що за-
датки зовсім « нейтральні» по відношенню до майбутніх здібностей. Так,
особливості зорового аналізатора позначатимуться саме на здібностях,
потребуючих участі даного аналізатора, а особливості мовних центрів
мозку більш безпосередньо будуть задіяні в діяльності, пов’язаній з мов-
ними здібностями.

Таке розуміння здібностей усуває багато протиріч в тлумаченні
цього терміну, наприклад, що здібності без діяльності не можуть ні вия-
витися, ні сформуватися. Функція виявляється не тільки в діяльності,
але і в життєдіяльності як в більш ширшому розумінні. Оскільки функ-
ція і задатки, визначаючі особливості її прояву, природжені, то людина
від народження впродовж формування функціональних структур стає
носієм здібностей, і їх можна визначати не тільки під час діяльності, а і
в інших ситуаціях, де актуалізується функція. Нарешті, оскільки при-
роджені функції і загальні властивості нервової системи є і у вищих тва-
рин (по І. П. Павлову), можна ставити питання проте, що здібності ма-
ють і тварини: відома зіркість у орла, нюх у собаки, швидкість у гепарда.

Вищесказане анітрохи не зменшує значення діяльності у прояву
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і розвитку здібностей, Поки немає життєдіяльності і діяльності, здібності
знаходяться в потенції, вони не виявляються і не розвиваються. Для того
щоб у людини виявилися здібності, потрібен генетично обумовлений
розвиток функцій і задатків. Також і прогнозування здібностей необов’-
язково вимагає виконання людиною учбової, спортивної або трудової
діяльності. Оскільки різниця в функціонуванні у різних людей визна-
чається задатками, достатньо використовувати методи їх виявлення, в
тому числі і лабораторні тести.

Звісна річ, треба мати на увазі, що за певних умов, наприклад
при цілеспрямованій багаторічній тренувальній роботі, задатки зміню-
ються. Однак ці зрушення незначні і не можуть компенсувати природ-
жені відмінності між різними індивідами.

Таким чином, ми наблизились до основного питання діагности-
ки здібностей – що входить в поняття - задатки і якими засобами їх мож-
на виявити  та виміряти.

Аналіз результатів. Нажаль, в літературі не має однозначного і
чіткого уявлення про те, що ми маємо відносити до здібностей. Б.М.Теп-
лов відносив до них типологічні особливості прояву властивостей не-
рвової системи – сили, рухомості, і балансу нервових процесів. А.Г.Ко-
валов і  В.Н.Мясищев  розуміють під задатками фізіологічні та
психологічні особливості, обумовлені індивідуальними особливостями
будови мозку. К.К.Платонов включає в задатки і елементарні психічні
властивості. Очевидно, всі автори розглядають індивідуальні  особли-
вості функціонування тільки мозку. Цей традиційний для психології
підхід не може тлумачити прояв всіх здібностей, особливо рушійних.
Адже відомо, що витривалість в аеробній праці обумовлена максималь-
ним споживанням кисню. Рівень споживання в основному заданий від
народження (зсув його при систематичному тренуванні на витривалість
на 20-30% не може перекрити дефіцит, що початково є між різними спорт-
сменами). Тобто, здібність людини до тривалої праці динамічного ха-
рактеру обумовлена не тільки особливостями функціонування головно-
го мозку, але й вегетативної, серцево-судинної та дихальної системами,
біохімічними процесами. Тому під задатками доцільно розуміти всілякі
уроджені функціональні особливості людини (біохімічні, вегетативні,
рушійні, сенсорні, інтелектуальні), які виявляються на різних за складн-
істю рівнях функціонування і обумовлюють розбіжності в можливостях
людей.

Найбільш вивченими із усіх задатків є типологічні особливості
прояву властивостей нервової системи. Дослідженнями на однояйцевих
близнюках показано, що типологічні особливості генетично обумовлені
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( тому що вони однакові у близнюків однієї пари ). Вони дуже мало і з
чималими труднощами змінюються під впливом умов життя та діяль-
ності. Для цього потрібні кілька років тренувань в якомусь напрямку: на
розвиток швидкості, на витривалість, стійкість при монотонній праці (
щоправда, треба враховувати, що для організму дітей та підлітків типо-
логічні особливості дуже мінливі в період гормональної перебудови ).

Використання типологічних особливостей для прогнозування
можливостей людини, і зокрема – прояву тієї чи іншої здатності, потре-
бує урахування ряду положень.

1. Не існує «поганих» і «гарних» типологічних особливостей.
Кожна з них може виступати як в позитивній, так і в негативній ролі, в
залежності від того, яку діяльність і в яких умовах виконує людина. На-
приклад, сильна нервова система сприяє психічній витривалості люди-
ни в напруженій ситуації, але не забезпечує стійкості під час одноманіт-
ної малоцікавої роботи. Інертність нервових процесів є одним з факторів,
які впливають на  тривалість запам’ятовування інформації, але заважає
швидкій перемикаємості людини з однієї ситуації на іншу. Тому типо-
логічні особливості визначають не стільки ступінь пристосування лю-
дини до оточуючого середовища, скільки різноманітні форми цього при-
стосування. Це означає, що високих соціальних орієнтирів може досягти
людина з будь-якими типологічними особливостями. Але це не означає,
що у будь-якому виді діяльності і у будь-яких умовах людина досягне
ідеального пристосування до навколишнього середовища, незалежно від
того, які типологічні особливості вона має. З певними типологічними
особливостями можна досягти високих результатів тільки в окремих
видах  діяльності,  відповідаючих здібностям, які є у людини. «гарних»
типологічних особливостей на всі випадки життя не існує. Тому успіхів
в спринті частіше за все досягають спортсмени з типологічним комп-
лексом «реактивності»: слабкою нервовою системою, рухливістю нерво-
вих процесів і з переваженням «зовнішнього» гальмування і «внутріш-
нього» збудження [2,5].

2. Здібності визначаються декількома типологічними особливос-
тями. Це видно вже із приведених вище прикладів з комплексами «реак-
тивності» і стійкості до монотонної роботи. Кожна з типологічних особ-
ливостей – це  своєрідна цеглинка, від сполучення яких виходить цільний
фасад будови, присутнє йому певне обличчя. Чим більше людина має
типологічних особливостей, що входять в той чи інший типологічний
комплекс, тим в більшій мірі нього виявлена дана здібність. Наприклад,
людина, що має лише дві типологічні особливості з чотирьох, що вхо-
дять в комплекс стійкості до монотонної роботи, буде володіти меншою
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стійкістю до монотонії, чим людина, що має усі чотири типологічні особ-
ливості.

Звідси, чим ширше спектр вивчаємих типологічних особливос-
тей (задатків), тим більш надійним буде прогноз щодо здібностей люди-
ни.

3. Одна і та сама типологічна особливість може входити в струк-
туру  різних здібностей. Наприклад, слабка нервова система входить в
типологічні комплекси «реактивності», стійкості до монотонної роботи,
артистичності; у осіб з слабкою нервовою системою менше тремор,
більше перемикаємість уваги, інше. Це ще раз доводить, що здібності не
зводимі до задатків, зокрема  -  до типологічних особливостей прояву
властивостей нервової системи.

4. Типологічні особливості можуть бути лише додатковим кри-
терієм прогнозування досягнення успіху в майбутньому. В окремі види
спорту, у своїй більшості, добираються особи з певними типологічними
особливостями – внаслідок їх впливу на здібності до цього виду діяль-
ності і на схильність до нього. Проте це лише тенденція, котра зовсім не
означає, що людям з «нетиповою» для даного виду діяльності типоло-
гією дорога до успіху заказана. Типологічні особливості виступають лише
як фактор, полегшуючий або утруднюючий оволодіння тим або іншим
родом діяльності, але не визначаючий рівень досягнень (принаймні в
одиничному числі). Це означає, що за типологічними особливостями не
можна прогнозувати, вийде з даного підлітка чемпіон світу чи ні. Не
можна перед за все тому, що успіх і рівень досягнень визначаються пер-
ше за все соціальними факторами: знаннями тренера, спортивною ба-
зою, інвентарем та іншими.

Також треба враховувати зв’язок здібностей зі схильностями, пи-
тання щодо якого обмірковувалося ще з 1918 року, коли А.Ф.Лазурсь-
кий поставив його в монографії «Наука про характери». Схильності,
відображуючи потребу і прагнення людини до діяльності визначеного
типу, характеру, неодмінно  повинні враховуватися при орієнтації і відборі
борі. Одначе при цьому  виникає питання – наскільки схильність відпо-
відає здібностям до обираємого виду діяльності?

Вивчення цього питання підтвердило, що доволі часто людина має
схильність до того роду діяльності, до якого у нього є здібності. Наприк-
лад, якщо у людини є схильність до роботи «вибухового» типу, то вона
має і добре виявлені показники швидкості; якщо у нього є тяга до роботи
у спокійному темпі, то він має стійкість до монотонії. Такий збіг обумов-
лений, тим, що і схильності, і здібності мають загальний компонент – ти-
пологічні особливості прояву властивостей нервової системи.
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Так, типологічний комплекс, включаючий в себе слабку нервову
систему, рухливість нервових процесів, переможне збудження чи рівно-
вагу по зовнішньому балансу, з одного боку, виступає у вигляді задатків
швидкісних можливостей, а з іншого боку, створює потребу в діяльності
короткостроковій, вибухового характеру. Тому серед осіб, що займають-
ся швидкісними видами спорту (спринтом, боксом, настільним тенісом,
фехтуванням),переважають особи з цим типологічним комплексом.

Співвідношення між здібностями і схильностями обумовлені
діяльністю, що не суперечить положенню Н.С.Лейтеса, що здібності і
схильності ніби підтримують і підсилюють одне одного. Здібності, за-
безпечуючи ефективність обраної схильності, підтримує мотив обран-
ня, сприяє переростанню схильності, як не дуже усвідомлюваному праг-
ненню виконувати певний тип роботи, в стійкий інтерес, захоплення.
Остання підвищує активність спортсмена в обраному виді діяльності,
що сприяє кращому розвитку здібностей  і якостей, прискорює форму-
вання навичок та придбання знань. Це знову підвищує ефективність діяль-
ності, призводить до більших досягнень. Виходить замкнена система з
прямими і оберненими (позитивними) зв’язками.

Висновки. Викладені відношення між здібностями і схильностя-
ми підтверджують точку зору відомого у минулому спортсмена Миколи
Озоліна про те, що прояв схильностей до тієї чи іншої діяльності може
слугувати найважливішим показником наявності у людини певних здібно-
стей до цієї діяльності.

Проте приведена схема відображає ідеальний випадок співвідно-
шення між схильностями і здібностями. У реальному житті можуть спо-
стерігатися і незбіжності між здібностями і схильностями, в основному
двох видів:
1) при наявності схильності недостатньо виявлені здібності до обраної
діяльності;

2) при наявності здібностей до якої-небудь діяльності недостатньо ви-
явлена схильність до неї.
Вочевидь, і особові характеристики оказують вплив на ефек-

тивність діяльності і обрання того чи іншого виду спорту. Наприклад,
ігрові види спорту обирають, як правило, особи з високою активністю,
оптимізмом, життєрадісністю, надлишком енергії і усвідомленням влас-
них можливостей; художню гімнастику, акробатику, кінний спорт оби-
рають особи із жагою визнання, схильністю до деякої театральності в
поведінці, з багатою уявою, жвавістю і виразністю емоціональних ре-
акцій.

Таким чином, вищесказане дає уявлення щодо психологічних
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критеріїв відбору та орієнтації в спорті і дозволяє судити про ступінь
взаємовпливу цих структур.

Подальше дослідження може бути спрямовано на формування
комплексної системи психофізіологічних факторів, визначаючих перс-
пективність досягнення значимих результатів у обраному виді спорту
для конкретної людини.
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СПЕЦИФІКА ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ДЗЮДОЇСТІВ РІЗНИХ МАНЕР ВЕДЕННЯ СУТИЧКИ

Загура Ф.І.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Дана робота розкриває особливості техніко-тактичної підготовки дзю-
доїстів різних манер ведення сутички з урахуванням морфо-функціональних
відмінностей та індивідуальним стилем діяльності.
Ключові слова: техніко-тактична підготовка, кваліфіковані дзюдоїсти, манери
ведення сутички, морфо-функціональні особливості.
Аннотация. Загура Ф.И. Специфика технико-тактической подготовки дзюдоис-
тов разных манер ведения схватки. Данная работа раскрывает особенности тех-
нико-тактической подготовки дзюдоистов разных манер ведения схватки с уче-
том морфо-функциональных отличий и индивидуальным стилем деятельности.
Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, квалифицированные дзюдо-
исты, манеры ведения стычки, морфо-функциональные особенности.
Annotation. Zagura F.I. Specifity of engineering tactical preparation of the judoists of
miscellaneous fashions of support of scramble. The given work uncovers singularities
of engineering tactical preparation of the judoists of miscellaneous fashions of support
of scramble with allowance for of morphological functional differences and personal
style of activity.
Keywords: engineering tactical preparation qualified judoists, fashions of support of
skirmish, morphological functional singularities.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На сучасному етапі розвитку спорту індивідуалізація в процесі
підготовки висококваліфікованих спортсменів розглядається в якості
необхідної умови для досягнення високих і стабільних результатів. [6]
Для ефективного управління процесом спортивної підготовки необхідні
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дані про змагальну діяльність, що вимагає від спортсмена високого рівня
оволодіння спеціалізованими рухами, які виконуються з високою точні-
стю, в умовах дефіциту простору та часу на фоні підвищення рівня не-
рвово-емоційного напруження. Тому досягнення високих результатів у
спортивній діяльності потребує найвищого ступеня прояву технічних
можливостей спортсмена, його фізичних і психологічних здібностей [1,
4]. Подальше зростання спортивних результатів пов’язане і з глобаль-
ною морфо-функціональною спеціалізацією організму, що обумовлює
найбільш повне розкриття сильних сторін майстерності в екстремаль-
них умовах діяльності [5]. Важливо акцентувати увагу на вивченні інди-
відуальних морфологічних особливостей борців тому, що вони є базою
для повного розкриття техніко – тактичних здібностей спортсменів [2,
3].

Однак, на теперішній час недостатньо дослідженими є особли-
вості техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів з різними морфо-функці-
ональними показниками у відповідності з їх манерою ведення змагаль-
ного поєдинку, що сприяє нівелюванню найбільш сильних сторін
підготовленості, згладжує прояв тих індивідуальних рис, які в кінцево-
му результаті приносять успіх.

Робота виконана на підставі Зведеного плану науково - дослідної
роботи у сфері фізичної культури та спорту України на 2001-2005р.р. за
темою 1.4.2. «Математичне моделювання кінематики рухів спортсменів».

Мета. Розробити та експериментально обґрунтувати теоретико-
методичні положення диференційованого удосконалення техніко - так-
тичної майстерності дзюдоїстів різних манер ведення сутички.

Методика дослідження. Для вирішення поставленої мети вико-
ристовували наступні методи і методики досліджень: аналіз науково -
методичної літератури та емпіричних даних, педагогічне спостережен-
ня, експертні оцінки, анкетування, антропометрія, стенографування, віде-
озйомка та методи математичної статистики. У дослідженнях прийняли
участь 60 кваліфікованих дзюдоїстів різних вагових категорій. Всіх
борців, на основі анкетування, експертна комісія розподілила за трьома
стилями ведення змагального поєдинку (силовий, ігровий, темповий).
Протягом 2000-2003р.р. було стенографічно записано за допомогою сим-
волів технічних дій (А.В.Єганова, Е.М. Чумакова у модифікації М.Н.
Рубанова) та відеозйомки 240 сутичок на змаганнях різних рангів.

Індивідуалізація методики техніко-тактичної підготовленості про-
водилася за такими параметрами: початковий рівень підготовки, мор-
фо-функціональні особливості дзюдоїстів, манера ведення змагального
поєдинку.
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В результаті проведених досліджень була сформульована робоча
гіпотеза, яка полягає в тому, що манера ведення сутички і морфо-функ-
ціональні особливості дзюдоїстів здійснюють значний вплив на вибір
спортсменом техніко-тактичних дій і їх рухову структуру. Ми, передба-
чали, що процес становлення техніко-тактичної майстерності можна
удосконалити, підібравши засоби, які сприяють розширенню варіатив-
ності прийомів і підвищенню стійкості ведучих елементів структури ата-
куючих дій у боротьбі із суперником різної манери ведення сутички та
різних морфо-функціональних особливостей.

Основні результати дослідження. В результаті аналізу матері-
алів дослідження, були виявлені специфічні особливості техніко-тактич-
ної майстерності дзюдоїстів різних манер ведення сутички, що дозволи-
ло розробити типажі (моделі) з наявними їм перевагами і недоліками,
сильними і слабими сторонами індивідуального стилю.

Оскільки, дзюдоїсти різних манер ведення сутички відрізняють-
ся за зростом, довжиною рук, ніг, тулуба та іншими функціональними
показниками (навіть в межах своєї вагової групи) для них були підібрані
оптимальні технічні дії, які забезпечували б їм ефективність змагальної
діяльності.

Так, для „силовиків”, які мають невисокий зріст, короткі руки та
ноги, довгий тулуб, широкі плечі, вузький таз доцільно вивчати та удос-
коналювати кидки: із захватом ніг, передньою підніжкою, зачепом зсе-
редини, підхватом зсередини, через спину із захватом руки на плече чи
під плече.

Для „темповиків”, що мають високий зріст, довгі верхні та нижні
кінцівки, відносно короткий тулуб, вузькі плечі, середній таз доцільно
удосконалювати кидки: задньою підніжкою, підсічкою, зачепом зсере-
дини, прогином, через спину з колін, підхват під дві ноги (ззовні), через
стегно.

Для „ігровиків”, які мають середні показники зросту, рук та ніг,
широкий таз найбільш доречно застосовувати кидки: через голову,
„млин”, боковий переворот, через стегно із захватом за пояс, через спи-
ну з колін або прийоми, що притаманні „силовикам” та „темповикам”.

Так, „силовикам” при боротьбі із суперником однакового зросту
доцільно застосовувати кидки із захватом ніг, через голову, підсічкою; з
борцем середнього зросту – підніжкою (передньою), підхватом, заче-
пом з середини, через спину.

Для „ігровиків” при боротьбі із суперником різного зросту ефек-
тивними будуть кидки: виведення з рівноваги, через стегно, через спи-
ну, боковий переворот.
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„Темповикам” для боротьби з низькорослими („силовиками”)
ефективно використовувати кидки: підсічкою, через спину з колін, про-
гином; з „ігровиками” – задньою підніжкою, зачепом зсередини; з су-
перниками рівного зросту – через спину, через стегно, підхватом ззовні.

Оскільки, борці різних манер ведення сутички мають різні психо-
логічні особливості, тому „силовикам” доцільно готувати 1-2 ходові ком-
бінації, „темповикам” – 2-3 ходові, „ігровиками” – 4-5 ходові комбінації.

Оскільки, борці різних типів мають специфічні особливості фізич-
ної підготовленості, тому „силовики” – удосконалювали свою силову
витривалість; „ігровики” – швидкісні та швидкісно – силові якості; „тем-
повики” – загальну та спеціальну витривалість.

Специфіка розвитку психологічних та фізичних якостей обумов-
лює вибір тактичних схем поєдинку. „Силовикам” доцільно удоскона-
лювати нав’язування жорстких щільних захватів, вести сутичку на
ближчій дистанції, застосовуючи сковування та виведення суперника з
рівноваги. „Ігровикам” – експромтно проводити технічні дії, зосеред-
жуючись на зустрічних і контратаках у відповідь, змінювати захвати,
вести сутички на середній та дальній дистанціях, використовуючи вик-
лик, подвійний обман, повторну атаку. „Темповикам” необхідно прово-
дити сутичку у високому темпі, безперервно проводити атакуючі дії,
правильно виконувати атакуючі прийоми в умовах втоми; вести сутичку
на дальній дистанції із зручними захватами з ретельною попередньою
підготовкою, застосовуючи при цьому повторні атаки, обманні дії.

Борці в тренувальних сутичках виконували наступні установки:
-нав’язувати свою манеру ведення сутички;
-проводити свій тактичний план;
-розпізнавати манеру ведення поєдинку суперника, його сильні і слабкі

сторони;
-протиставляти свій план дій, направлених на нейтралізацію його силь-

них і використання слабких сторін.
Тренувальний процес і контроль підготовленості борців будува-

ли на основі узагальнення інформації про спеціально обрані складові
динаміки рухової функції спортсмена залежно від медико-педагогічних
факторів відповідно до завдань джерел показників для контролю за тех-
ніко-тактичною підготовленістю борця.

Висновки:
1. Розроблені практичні рекомендації по удосконаленню техніко-

тактичної майстерності дзюдоїстів дозволяють коригувати і диференці-
ювати систему підготовки спортсменів у відповідності з індивідуаль-
ним стилем діяльності.
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2. Морфо-функціональні особливості дзюдоїстів та манера веден-
ня сутички здійснюють значний вплив на вибір спортсменом техніко-
тактичних дій та їх рухову структуру.

3. Ефективність техніко–тактичної майстерності зростатиме при
розширенні варіативності прийомів і підвищенні стійкості ведучих еле-
ментів структури атакуючих дій при боротьбі із суперниками з різними
індивідуальними особливостями.

Подальші дослідження передбачається направити на вивчення
інших аспектів техніко-тактичної підготовки кваліфікованих дзюдоїстів.
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ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ПОВОРОТІВ ФРОНТСАЙД ТА
БЕКСАЙД У АЛЬПІЙСЬКИХ ДИСЦИПЛІНАХ

СНОУБОРДИНГУ
Зіньків О.В., Тимчак Я.В.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розглядається техніка виконання поворотів у альпійських
дисциплінах сноубордингу в залежності від кількості поворотів та крутизни схилу.
Ключові слова: техніка, повороти бексайд, фронтсайд, крутизна схилу, фази по-
вороту.
Аннотация. Зинькив О.В., Тымчак Я.В. Техника выполнения поворотов фронт-
сайд и бексайд в альпийских дисциплинах сноубординга. В статье рассматрива-
ется техника выполнения поворотов в альпийских дисциплинах сноубординга в
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зависимости от количества поворотов и крутизны склона.
Ключевые слова: техника, повороты бексайд, фронтсайд, крутизна склона, фазы
поворота.
Annotation. Zinkiv O.V., Timchak Y.V. Technique of performance of rotational
displacements frontside and backside in the Alpine disciplines snowboard. In a paper
the technique of performance of rotational displacements in the Alpine disciplines
snowboard in dependence on an amount of rotational displacements and steepness of
an incline is surveyed.
Keywords: technique, rotational displacements backside, frontside, steepness of an
incline, phase of rotational displacement.

Постановка проблеми. Кожний вид спорту має свою особ-
ливість або ж індивідуальні технічні характеристики, які відрізняють його
від інших видів спорту [2]. В сноуборді є дещо специфічним для людини
положення тіла відносно снаряду. Основна стійка на сноуборді є боком,
тобто ноги стоять не паралельно, а одна за одною. Для того щоб пра-
вильно вибрати стійку спочатку треба визначити яка нога є „передня”.
Для цього існують своєрідні тести. В сноубордингу основне положення
тіла (стійка) була запозиченою з серфінгу та скейтборду. Типова помил-
ка початківців, це обрання „неправильної” стійки на сноуборді. Пере-
важно стають по аналогії до інших сноубордистів або так, як стоять
кріплення у прокатному спорядженні.

Стійка вимагає своєрідного „катання” - боком. Тобто повороти
поділяють не на правий та лівий, а на фронтсайд та бексайд. Фронтсайд
це поворот, що виконується лицем до схилу, а бексайд – спиною. Ці на-
зви походять від того, що у „гуфі” ( передня - права нога) поворот у
право виконується спиною до схилу (бексайд), а поворот у ліво – лицем
до схилу (фронтсайд). У „регулярів” (передня – ліва нога) навпаки, по-
ворот в ліво- через бексайд, а поворот на право – через фронтсайд. Кож-
ний поворот, поділяється на чотири фази проходження. Саме ці фази і є
елементами технічних дій, які спортсмен виконує під час проходження
дистанції, вони є загальними для усіх поворотів. Однак під час проход-
ження траси на різних ділянках схилу ці фази групуються по різному.
Наявна наукова – методична література недостатньою мірою розкриває
проблему групування фаз в техніці проходження поворотів у сноуборді.
Саме ця проблема є предметом нашого дослідження.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського дер-
жавного інституту фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізувавши
останні фахові видання ми виявили, що провідні фахівці (П. Куниць 2003,
Л. Повольни, П. Кунич, Є.Повольни, 1999, Росіяк Д., Росіяк М. 1999)
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виділяють в межах проходження поворотів наступні фази: 1) підготовча
фаза; 2) фаза початку повороту; 3) фаза ведення; 4) фаза закінчення.
Автори вказують на відсутність певних фаз у „різаних” поворотах [3].
Проте фази проходження поворотів та їх групування в альпійських дис-
циплінах не згадується у даній літературі.

У своїй статті Зіньків О. (2004) виділяє три групи основних техні-
чних дій під час проходження дистанції сноубордистів в альпійських
дисциплінах [1].

Формулювання цілей статті: вивчення фаз поворотів та їх
групування під час їзди на сноуборді в альпійських дисциплінах.

Результати дослідження: на основі аналізу літературних дже-
рел та практичного досвіду ми виявили чотири фази проходження по-
воротів на сноубордингу:
1) підготовча фаза: частина повороту в якій створюються умови для його
спонукання. В цій фазі створюються вихідні дані для визначеного пово-
роту: поза, постава, завантаження дошки. Під час фази підготовки на-
прям руху не змінюється.
2) фаза початку повороту – частина повороту, в якій створюється скру-
чувальний імпульс дошці за рахунок переміщення цетра мас в повздов-
жньому напрямку, переміщення центра мас перпендикулярно до цього
ж напрямку через безпосередню і посередню закантовку і також пере-
міщення центра мас в вертикальній осі. В цій фазі повороту проходить
перша зміна напрямку викликаного через нахил дошки разом з тілом,
ще перед лінією спадання схилу.
 3) фаза ведення – найдовша частина повороту яка проходить через лінію
спадання схилу. В цій фазі приймає участь завантаження внутрішнього
канта дошки в повороті. Завдяки правильно вибраному центру мас в
основній площині, збереженню або зміні висоти стійки і закантовуван-
ням дошки проходить контроль дуги повороту.
4) фаза закінчення - наступає після перетинання лінії спадання схилу і є
кінцевим елементом фази ведення. Після неї спортсмен може залишити
свій напрям руху або ж розпочати наступний поворот [3].

Під час проходження дистанції може виникнути декілька варі-
антів групування фаз. Під групуванням фаз ми розуміємо об’єднання,
накладання, злиття двох фаз технічних дій сноубордистів за певних умов.
Серед факторів, які впливають на групування фаз поворотів ми виділяє-
мо: крутизну схилу та кількість виконаних поворотів на певному відрізку
траси. Крутизна схилу – кут між горизонтом та лінією спадання схилу
на певній ділянці траси.

Для прикладу розглянемо техніку поворотів (фази) спортсменів
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при виконанні:
1) великої кількості поворотів на крутому схилі. В даних умовах об-
’єднується перша і друга фази, та третя і четверта. За рахунок крутизни
схилу та подання тіла спортсмена вперед, створюється достатньо пере-
думов для спонукання повороту. Для контролю дошки не потрібно пере-
носити центр мас за середину снаряда, і за рахунок цього скорочується
час проходження третьої фази повороту;
2) декількох поворотів за таких самих, вище розглянутих умов. Об’єдну-
ються третя та четверта фази, а перша та друга залишаються незмінни-
ми;
3) проходження спортсменом пологої ділянки з великою кількістю
поворотів. Необхідно максимально завантажити снаряд для активізації
сили реакції опори, що забезпечує приріст швидкості в повороті. Об-
’єднуються перша і друга фази, третя і четверта залишаються незмінни-
ми;
4) при малій кількості поворотів на пологому схилі. Проходять усі
чотири фази без об’єднань, тобто фази не групуються.

Висновки:
1. Аналіз літературних джерел та досвід спортивної практики дає мож-
ливість виділити чотири фази повороту при катанні на сноуборді:
а) підготовча фаза;
б) фаза початку повороту;
в) фаза ведення ;
г) фаза закінчення повороту.
2. Під час проходження повороту може бути декілька варіантів групу-
вання фаз технічних дій:
а) крутий схил, велика кількість поворотів – групуються 1а-2а, 3я-4а
фази;
б) крутий схил, мала кількість поворотів – групуються 3я-4а фази;
в) пологий схил, велика кількість поворотів – групуються 1-2 фази;
г) пологий схил, мала кількість поворотів – фази не об’єднуються.
3. До факторів які впливають на техніку проходження поворотів у альп-
ійських дисциплінах ми можемо виділити наступні:
а) кількість виконаних поворотів на певному відрізку траси;
б) крутизна схилу.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою біо-
механічних моделей техніки виконання поворотів у сноубордінгу.
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ОЗДОРОВЧА І СПОРТИВНА РОБОТА З НЕПОВНОПРАВНИМИ
ДІТЬМИ І ДОРОСЛИМИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Кісельов А.Ф., Кулаков Ю.Є., Жуковська Т.К., Черно В.С., Татарова Л.Л.
Факультет фізичної культури Миколаївського державного університету

Обласне управління “Інваспорт” (м. Миколаїв, Україна)

Анотація. Вивчений десятирічний досвід роботи центру ранньої медико-соц-
іальної реабілітації дітей інвалідів, дитячих спеціалізованих шкіл та дитячо –
юнацької школи Паралімпійського резерву обласного центру з фізичної культу-
ри і спорту інвалідів “Інваспорт”. Розробка отриманих результатів здійснена за
віком, статтю, соціальними групами і нозології. Дана оцінка спеціалізованої
спортивної дитячо-юнацької школи паралімпійського резерву в підготовці спорт-
сменів інвалідів.
Ключові слова: спортивна робота, неповносправні діти та дорослі, Миколаївсь-
ка область, дитячо-юнацька спортивна школа паралімпійського резерву.
Аннотация. Киселев А.Ф., Кулаков Ю.Е., Жуковская Т.К., Черно В.С., Татарова
Л.Л. Оздоровительная и спортивная работа с инвалидами детьми и взрослыми в
Николаевской области. Изучен десятилетний опыт работы центра ранней меди-
ко-социальной реабилитации детей инвалидов, детских специализированных
школ и детско–юношеской школы Паралимпийского резерва областного центра
по физической культуры и спорту инвалидов “Инваспорт”. Разработка получен-
ных результатов осуществлена по возрасту, полу, социальными группами и но-
зологии. Дана оценка специализированной спортивной детско-юношеской шко-
лы паралимпийского резерва в подготовке спортсменов инвалидов.
Ключевые слова: спортивная работа, инвалиды, Николаевская область, детско-
юношеская спортивная школа паралимпийского резерва.
Annotation. Kiselev A.F., Kulakov Yu.E., Zhukovskaya T.K., Cherno V.S., Tatarova
L.L. Improving and sporting work with the invalids by children and adult in the
Nikolaev range. The ten years’ experience of the center of an early medical social
aftertreatment of children of the invalids is studied. Children’s specialized schools
and children’s youthful school of a redundancy of the regional center on physical
culture and sports of the invalids. The outcomes on age, sex, social bunches and
nosologies are obtained. Dan an assessment of specialized sporting youthful school of
a redundancy in preparation of the sportsmen of the invalids.
Keywords: sporting work, invalids, Nikolaev range, children’s youthful sporting school
of a redundancy.
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Постановка проблеми. Аналіз публікацій та останніх дослі-
джень. Соціальна та фізична реабілітація інвалідів, яка виникла на пе-
ретині і взаємодії медицини, біології, фізичної культури, педагогіки, пси-
хології та соціології за останні десять років дедалі більше стверджується
як інтегральний засіб збереження і підтримання здоров’я, відновлення
функцій організму при різних патологічних та предпатологічних станах
[1]. Значна кількість дітей і дорослих інвалідів в Україні потребують
медико-соціального захисту на ранній стадії захворювання, як наслідок
вроджених патологій або травматичних пошкоджень центральної нерво-
вої системи [2, 8].

Створення центрів ранньої медико-соціальної реабілітації та
спеціалізованих шкіл дають можливість пов’язати фізичну культуру з
трудовим і розумовим вихованням для корекції та компенсації фізичних
і психічних вад у дітей. Центри і спеціалізовані школи нині стали основ-
ною ланкою адаптації дітей-інвалідів до життя, адекватно реагують на
події навколишнього середовища. Формування спортивного руху
інвалідів в Україні веде початок з 1989 року, коли почали створюватися
фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби інвалідів, школи-інтернати
для неповносправних, центри ранньої медико-соціальної реабілітації
дітей інвалідів. Завдяки зусиллям громадських організацій інвалідів та
державній підтримки в 1993 р. в Україні з’явилася унікальна державна
структура фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” [4].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Факультету фізич-
ної культури Миколаївського державного університету.

Мета дослідження – вивчити досвід роботи обласного центру
ранньої медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів з нозологій, спец-
іалізованих шкіл неповносправних, дитячо-юнацької спеціалізованої
школи паралімпійського резерву та обласного Центру з фізичної культу-
ри і спорту інвалідів “Інваспорт”. Вивчені статистичні звіти центрів,
спеціалізованих шкіл, СДЮШПР, літературні та публіцистичні джере-
ла. Розробка отриманих матеріалів здійснена за віком, статтю і соціаль-
ними групами.

Результати дослідження. Центр ранньої медико-соціальної
реабілітації для неповносправних дітей під назвою “Надія” створений у
1994р. на базі дитячого садку з ініціативи обласної державної адмініст-
рації та матеріальної підтримки інституту Елвіна в США. Це був пер-
ший досвід надання малюкам допомоги у медичній та соціальній реабі-
літації на ранній стадії інвалідності. Щороку Центр відвідує середньому
160 дітей віком від 2 місяців до 7 років. Усі діти-інваліди розподілені по
групам структури нозології. Кожна група складається з 8 чоловік проф-
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ілю хвороби. Діти до 2 років віднесені до групи “матері та дитини”. В
центрі здійснюється медико-соціальна реабілітація дітей з фізичними та
інтелектуальними проблемами, логопедична допомога при мовних ва-
дах, вдосконалення моторики опорно-рухового апарату, складання інди-
відуальних і сімейних планів відновлення.

Медична реабілітація неповносправних дітей проводиться у
спеціальних класах, частина занять здійснюється в “сухому” басейні з
використанням терапевтичних м’ячів, ходунів, валків, де не ходячі діти
укладаються в спеціальні стендори. Всі ходячі діти відвідують плаваль-
ний басейн “Водолій”.

Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів використову-
валися тести, оцінки рівнів розвитку дитини у різних сферах: соціально-
емоційній, мовній, сприйняття та тонкої моторики. Стандартизовані те-
сти за ініціативою інституту Елвіна отримали назву “Програмний
розвиток”, в яких графічно відображалася динаміка розвитку дитини у
порівнянні тестів дітей, які лікуються в центрі з тестами хворих дітей,
які не відвідують центр ранньої медико-соціальної реабілітації. З 1994
по 2004 рр. в центрі лікувалось 717 дітей-інвалідів, з яких одужали 168,
що складає 23,4% від загальної кількості, у 188 дітей відмічалось значне
покращення (19%), у 163 відмічалось незначне покращення (22,8%), у
248 дітей покращення стану захворювання не відбулося (35,0%).

Соціальна реабілітація здійснювалась спеціалістами, метою яких
було викликати у хворої дитини і батьків прискорення адаптаційних про-
цесів до соціально-побутового життя безпосередньо вдома, в школі, в
суспільстві. В цілому Центр ранньої медико-соціальної реабілітації підго-
тував 61 дитину віком 7 років до занять у загальноосвітніх школах, 93
були направлені у спеціалізовані школи, і 215 були залишені для навчан-
ня вдома.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1992
р. за №31 “Про комплексну програму вирішення проблеми інвалідності”
в області окрім Центру ранньої реабілітації дітей-інвалідів створено 12
спеціалізованих учбових закладів для дітей-інвалідів з нозологій :
· дві спеціалізовані школи-інтернати для глухих та слабочуючих дітей;
· одна спеціальна сад – школа для дітей з порушенням зору;
· дев’ять спеціалізованих шкіл з учбово реабілітаційним центром та
підлітків з розумовими вадами.

Для розвитку спорту серед неповносправних при обласному
центрі “Інваспорт” створена спеціалізована дитячо-юнацька школа Па-
ралімпійського резерву. Вона має відповідний штат, з яких 15 тренерів.
Серед тренерів 8 чоловічої і 7 жіночої статі, 11 осіб мають вищу спец-
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іальну освіту, 4 – середню спеціальну освіту. Серед них 4 Заслужених
тренери України, 3 майстри спорту. Школа має спортивні зали площею
170 м2 при спеціалізованій школі-інтернаті глухих і слабочуючих, при
спортивному комплексі спортивного товариства “Гарт” та спортивні зали
при допоміжних школах-інтернатах для дітей-інвалідів, центральний
місцевий стадіон обласного управління освіти, та орендується плаваль-
ний басейн “Водолій”.

МСДЮСШПР в своїй структурі має 4 відділення: настільний
теніс, плавання, греко-римська та вільна боротьба, легка атлетика. В
спортивній школі тренуються 168 спортсменів-інвалідів, з яких 108 чо-
ловічої і 40 жіночої статі. Серед усіх спортсменів 4 мають І спортивний
розряд, 5 КМС, 5 МС і три майстри спорту міжнародного класу.

У віковому складі спортсменів: 60% – діти від 7 до 14 років,
20% – віком до 15-19 років, 20% – віком від 20 до 28 років. Серед спорт-
сменів: 3 особи віком 23-28 років життя мають звання Заслужений май-
стер спорту та Майстер спорту міжнародного класу. Серед майстрів
спорту три спортсмени віком від 17 до 21 року життя, а серед кандидатів
у майстри спорту 5 осіб віком 14, 15, 21, 23 років. Щороку МСДЮШПР
готує по 2 майстри спорту, 2 кандидати у  майстри спорту і 2 першороз-
рядника. Станом на 1 грудня 2004 р. кандидатами до складу резерву
збірної команди України увійшли 14 спортсменів МСДЮШПР, серед яких
4 плавці, 7 з настільного тенісу, один з легкої атлетики і 3 з боротьби, які
приймуть участь у чемпіонатах Європи, світу і Паралімпійських іграх.

За час існування обласного Центру спортсмени-інваліди області
мали значні успіхи. Так у 1993 р. на змаганнях Спеціальної Олімпіади в
Америці Сокуренко С., Загорський  В., Коваль Л., Вовченко Д. стали
переможцями Олімпіади. У 1998 р. Баканов О., Павлов О. стали чемпі-
онами Європи з настільного тенісу. Титул чемпіона світу з футболу за-
воював спортсмен з ураженням ДЦП Яросевич С. У 2000 р. призерами
Паралімпійських ігор стали Деркач В. і Васютинський О.

У Всеукраїнській Спартакіаді “Повір у себе” 29 юних спорт-
сменів інвалідів в 2003 р. завоювали 43 призових місця, отримали 26
золотих, 13 срібних і 9 бронзових медалей. На змаганнях Кубку України
з фехтування серед візочників перші три призових місця на рапірах по-
сіли А.Комар, М.Рудницький і С.Сенкевич. На Кубку Світу в Іспанії
С.Сенкевич зайняв третє місце в змаганнях на шпагах. На чемпіонаті
світу з легкої атлетики у Франції призер Паралімпійських ігор С.Норен-
ко завоював срібну медаль на дистанції 400 м. Третє місце посів В.Коре-
панов на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів
з вадами слуху. Учасником двох зимових Паралімпійських ігор в Нагано
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і Солт-Лейк-Сіті був О. Васютинський з лижних гонок. Норенко С. –
Заслужений майстер спорту на Паралімпійських іграх 2003 р. здобув
бронзову і срібну медаль з легкої атлетики. Він є багаторазовим чемпіо-
ном України, нагороджений орденом ”За заслуги” ІІІ ступеня. Комар А.
– майстер спорту міжнародного класу, срібний призер ХІ Пара-
лімпійських ігор 2000р., срібний призер чемпіонату світу 2002р., пере-
можець Кубку Світу, срібний і бронзовий призер чемпіонату Європи та
багаторазовий чемпіон України з фехтування. Учасником ХІ Пара-
лімпійських ігор 2000 р. був Баканов О., який посів на 5 місце серед
інвалідів з ДЦП. З 1997 р. він призер Європи і бронзовий призер
Всесвітніх ігор інвалідів з ДЦП. У 2001р. з настільного тенісу. Сенкевич
С. став майстром спорту міжнародного класу, бронзовим призером Куб-
ку Світу 2001-2002 рр., срібним призером Чемпіонату Європи 2003 р. з
фехтування.

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки:
1. Спеціалізовані Центри, спортивні школи, клуби дають можливість
дітям-інвалідам здійснити соціально-побутову адаптацію до життя, фор-
мування у них тих здібностей, які допоможуть їм адекватно реагувати
на події навколишнього середовища.
2. Тривалі заняття в Центрах для дітей-інвалідів допомагають дітям ви-
робити самостійність у діях, поліпшують поведінку і сприяють зацікав-
леності до занять фізичною культурою і спортом, причому, чим раніше
дитина буде залучатися до медико-соціальної реабілітації, фізичної куль-
тури і спорту, тим швидше вона проходить адаптацію і буде мати резуль-
тати спортивних досягнень.
3. Впроваджені фінальні змагання Всеукраїнської Спартакіади „Повір у
себе” дають можливість використати усі можливості й ресурси, які має
інвалід, вони є стимулом подальшого розвитку фізичної культури та
спорту серед інвалідів.

Подальші соціологічні дослідження можуть бути спрямовані на
вивчення адаптації дітей-інвалідів до трудової діяльності в умовах ре-
формування сучасного суспільства.
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ
ПОРУШЕННЯХ ФУНКЦІЇ СПИННОГО МОЗКУ

Кобєлєв С.Ю.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація: В статті наведенні основні напрямки фізичної реабілітації при спин-
номозковій травмі. Описані фактори від яких залежить навчання руховим діям.
Вказується необхідність застосування реабілітаційного обстеження.
Ключові слова: фізичні вправи, навчання, навичка, спинномозкова травма.
Аннотация: Кобелев С.Ю. Современные направления физической реабилитации
при нарушениях функции спинного мозга. В статье приведены основные на-
правления физической реабилитации при спинномозговой травме. Описанные
факторы, от которых зависит обучение двигательным действиям. Указывается
необходимость применения реабилитационного обследования.
Ключевые слова: физические упражнения, обучение, навыки, спинномозговая
травма.
Annotation. Kobelev S.Yu. Modern directions of a physical aftertreatment at violations
of function of a spinal cord. In a paper the reference directions of a physical
aftertreatment are reduced at spinal to a trauma. The circumscribed factors, on which
one depends learning to motorial operations. The necessity of application of
rehabilitational survey is underlined.
Keywords: physical exercises, learning, skills, spinal a trauma.

Постановка проблеми. Аналіз публікацій та останніх досл-
іджень. У гострий період важкої хребетно-спинномозкової травми ви-
живають близько 80% потерпілих. Ці хворі потребують не тільки медич-
ної, фізичної але й соціальної та психологічної допомоги на всіх стадіях
перебігу захворювання [4].

У ряді робіт [1,2,5,6] доведено, що фізична реабілітація є не-
від’ємною частиною лікувального процесу осіб з порушенням функцій
спинного мозку, і передбачає цілеспрямований комплексний підхід до
впливу на різноманітні системи організму.

Аналіз даних патентної та іншої інформаційної літератури
свідчить про те, що незважаючи на проведення багатопланових дослід-
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жень з проблеми травми хребта та спинного мозку і значне накопичення
знань про патофізіологію цієї патології, результати лікування цих хво-
рих все ще залишаються незадовільними [5]. В зв’язку з тим, що кількість
потерпілих, яких переводять на інвалідність, з кожним роком збільшуєть-
ся [4], проблема набуває великого соціального значення.

Сучасні методи дослідження патології спинного мозку, дозво-
лили по-новому підійти до застосування фізичної реабілітації, зокрема
фізичних вправ та пасивних методів відновлення. На думку провідних
вітчизняних та зарубіжних вчених, поліпшенню результатів відновлен-
ня та компенсації втрачених функцій спинного мозку може сприяти ком-
плексна реабiлiтацiйна терапія, що включає як реконструктивно-вiдновні
оперативні втручання на хребті та спинному мозку, так і фізичну, соц-
іальну та психологічну реабілітацію [5].

Залишаються все ще нерозв’язаними проблеми адекватного
підходу до фізичної реабілітації таких хворих, як в плані запобіганню
виникненню ускладнень, так і навчанню необхідних навичок само-
стійності.

Дослідження здійснене згідно плану наукових досліджень на
2002 – 2005 навчальний рік кафедри фізичної реабілітації Львівського
державного інституту фізичної культури.

Мета дослідження, виявити основні напрямки фізичної реабіл-
ітації при пошкодженні спинного мозку.

Для вирішення поставлених завдань ми використовували теоре-
тичний аналіз і узагальнення теоретичних джерел.

Результати дослідження  та їх обговорення. Одним з сучас-
них та прогресивних напрямків фізичної реабілітації при порушенні
функції спинного мозку є підхід, який спрямований на ліквідацію, віднов-
лення, компенсацію втраченої рухової діяльності, та адаптацію непов-
носправної особи в домашніх умовах з інтеграцією її в суспільство в
цілому. Основним елементом даного напрямку фізичної реабілітації є
навчання рухових дій, які базуються на максимальному використанні
збережених рухових можливостей, що поступово створює умови для
відновлення і компенсації порушених функцій спинного мозку[1,6,7].

Фізична реабілітація при пошкодженні спинного мозку повин-
на бути реалізована в таких основних напрямках[6]:
· Максимальна незалежність
· Оптимальні функції
· Оптимальна якість життя

Набуття людиною незалежності, є однією першочергових цілей
реабілітації. Саме визначення слова “незалежність” є великим, і включає
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не тільки фізичні можливості людини, але й суспільні та психологічні сфери
її життя. З погляду фізичної реабілітації при спинномозковій травмі мож-
на розглядати незалежність як прояв зовнішніх показників таких як: са-
мообслуговування, переміщення (мобільність) та інші, які в свою чергу
залежать від оволодіння основними руховими вміннями та навичками.

Розвиток і вдосконалення фонду життєво важливих рухових дій
є принциповим питанням сучасної теорії і практики фізичного вдоско-
налення людини [3]. Чим би людина не займалась, ким би не працювала,
успіх її діяльності завжди значною мірою залежить від набутих нави-
чок. Не володіючи необхідними навичками, людина переймає їх досвід
від інших людей, засвоює найбільш раціональні способи і прийоми діяль-
ності, що були накопичені попередніми поколіннями в ході суспільного
розвитку.

Відповідно до рівня пошкодження спинного мозку оволодіння
необхідними вміннями та навичками відбувається не однаково. Нижче
приводимо таблицю 1 яка показує оволодіння основними вміннями та
навичками в залежності від рівня пошкодження спинного мозку [1,5].

Таблиця 1
Рівень оволодіння основними вміннями та навичками в залежності від

рівня пошкодження спинного мозку
Рівні пошкодження 
спинного мозку Функціональна здатність хворого виконувати навики 

Тh1 – Тh7 Відносна незалежність при самостійних переміщеннях; 
Самостійність виконання пасивних рухів нижніми 
кінцівками; 
Незалежність  переходу з положення сидячи у положення 
стоячи з підтримкою у кульшових та колінних суглобів; 
Відносна незалежність при ходьбі при обов’язковій 
підтримці кульшових та колінних суглобів; 
Незалежність  при самообслуговуванні (приймання їжі, 
миття та одягання тіла та інше.). 

Тh – Тh2 Незалежність  при самостійних переміщеннях в ліжку та 
самообслуговуванні; 
Незалежність  переходу з положення сидячи у положення 
стоячи з підтримкою у кульшових та колінних суглобах; 
Відносна незалежність при ходьбі через пороги та інші 
невеликі архітектурні перешкоди при підтримці 
кульшових та колінних суглобів. 

L1 – L3 Незалежність  при самостійних переміщеннях в ліжку та 
самообслуговуванні; 
Самостійна ходьба можлива на милицях по рівних та 
похилих поверхнях. 

L1 – S2 Незалежність  при самостійних переміщеннях в ліжку та 
самообслуговуванні; 
Самостійна ходьба на милицях або палицях по рівних та 
похилих поверхнях включаючи пороги, бордюри, сходи; 
Непотрібно використовувати крісло – візок. 
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Процес фізичної реабілітації свідчить, що важливою і необхід-
ною умовою успішного формування навички є чітке розуміння мети,
змісту, цінності кожної вправи і наявність зв’язку між пацієнтом та реа-
білітологом. Повторюваність дії пацієнта у процесі занять не призво-
дить до автоматично вдосконалення їх виконання. Для того щоб вико-
нання дії стало більш досконалим, пацієнт повинен знати, чого він хоче
досягти при кожному її повторенні: подолати певні недоліки, неточності,
помилки, більш раціонально і ефективно виконувати ті чи інші рухи,
здійснювати їх швидко і точно [3]. У контексті викладеного положення
ефективність набуття навичок пацієнтом прямо залежить від рівня свідо-
мого ставлення до реалізації змісту поставленого завдання. З цією ме-
тою необхідно знати результати кожної вправи, щоб наступні вправи були
по можливості більш ефективними. Також слід знати, які були допущені
помилки і неточності, як досягти кращих показників у виконанні дії.

Вирішення рухових завдань як усвідомленого і цілеспрямова-
ного акту неможливе без складання реабілітаційної програми, яка по-
винна бути індивідуальною для кожного пацієнта. Практика рухових дій
людини свідчить про те, що вона протікає в умовах, які постійно зміню-
ються і вимагають оптимального керівництва величезною кількістю ла-
нок з їх багаточисельними  взаємодіями, які необхідні при вирішенні
поставлених завдань у побутовій, професійній, фізкультурній, спортивній
чи реабілітаційній практиці. Оволодінням руховими навиками суттєво
залежить від того як складається реабілітаційна програма[7,6], які ос-
новні способи вирішення рухових дій вона пропонує базуючись на за-
гальних принципах тренування фізичних якостей, терміни їх досягнен-
ня, повторну оцінку, раціональність, зміна мети та завдань в разі потреби
та інше.

В свою чергу реабілітаційна програма не може бути складена
без попередньої оцінки стану пацієнта, тобто реабілітаційного обсте-
ження. Дослідження [2,5,6,7] показують, що фізична реабілітація при-
носить позитивний результат, якщо вона базується на обстеженні яке
реалізується зі врахуванням: медичного діагнозу, показів, протипоказів,
застережень до фізичної реабілітації, синдрому ураження, важкості трав-
ми, особливостей перебігу захворювання, ускладнень, соціального та
психологічного стану хворого та інше.

Висновок. Сучасна фізична реабілітація осіб з пошкодженням
спинного мозку базується на комплексному підході, враховуючи: визна-
чення показів та протипоказів до фізичної реабілітації, попередню оцін-
ку фізичного та функціонального стану, прогнозування результатів, пла-
нування реабілітаційного втручання, реабілітаційне втручання,
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оцінювання результатів втручання. В цьому плані необхідна, підготовка
стандартів та алгоритмів тестування в умовах стаціонару та на дому.

Перспектива розробки цього напрямку полягає в впровадженні в
практику сучасних напрямків фізичної реабілітації, які дозволять пере-
глянути погляди що до застосування фізичної реабілітації при травмі та
захворюваннях хребта, спинного мозку, його корінців та судин.

Література.
1. Белова А. Н. Щепетова О. Н. Шкали, тести, та опитувальники в медичній реабілі-

тації// Москва: „Антидор”, 2002. С.53 – 55.
2. Кобелєв С. Ю. Особливості дозування фізичного навантаження для осіб з пошкод-

женням спинного мозку // Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. : випуск 8: Харків
- 2004. С.22 – 28.

3. Матвеев Л. П. Теорія і методика фізичної культури // Москва: “Фізкультура і спорт”,
1991. С.114 – 123.

4. Шевага В.М. Травма хребта та спинного мозку // Курс вибраних лекцій. – Львів
1996. – С.8.

5. Christopher M. Barmmer M. D. Manual of Physical Medicine and Rehabilitation //
hanley & Belfus, ins. // Philadelphia 2002. st.119 – 127.

6. Hammell K. W. Spinal Cord Injury Rehabilitation // Chapman & Holl – 1995. st.61 –
65.

7. Richard K Shields, Ken C Leo, Bruce Miller An Acute Care Physical Therapy Clinical
Practice Database for Outcomes Research // Physical Therapy/Volume 74, Number 5/
May 1994, st. 34 – 39.

Надійшла в редакцію 23.07.2004р.

МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАСКЕТБОЛІСТІВ 1 РОЗРЯДУ

Козіна Ж.Л., Парамонов Р., Вакуленко А.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. В статті наведений алгоритм визначення індивідуальних профілів
спортсменів-гравців та уточнення їх ігрових амплуа на основі розширеного ком-
плексного тестування з послідуючою математичною обробкою із застосуванням
факторного та кластерного аналізу. Даний алгоритм, розроблений на прикладі
баскетболістів першого розряду, може застосовуватись в командах ігрових видів
спорту різного рівня.
Ключові слова: алгоритм, індивідуальні профілі, факторні моделі, кластерний
аналіз.
Аннотация. Козина Ж.Л., Парамонов Р., Вакуленко А. Модельные характеристи-
ки баскетболистов 1 разряда. В статье приведен алгоритм определения индиви-
дуальных профилей спортсменов и уточнения их игровых амплуа на основе рас-
ширенного комплексного тестирования с последующей математической
обработкой с применением факторного и кластерного анализа. Данный алгоритм,
разработанный на примере баскетболистов первого разряда, может применять-
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ся в командах игровых видах спорта разного уровня.
Ключевые слова: алгоритм, индивидуальные профили, факторные модели, кла-
стерный анализ.
Annotation. Kozina Z.L., Paramonov R., Vakulenko A. Model performances of
basketball-players 1 discharge. In a paper the algorithm of definition of the personal
profiles of the sportsmen is reduced. The game theatrical types are improved on the
basis of amplate complex testing. Dan mathematical handling with application factor
and cluster analysis. The algorithm is designed on an example of basketball-players
of the first discharge. He can be applied in commands on game aspects of sports of a
miscellaneous level.
Keywords: algorithm, personal profiles, factor models, cluster analysis.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Індивідуалізація тренувального процесу – один із найважливі-
ших елементів спортивних ігор майбутнього. Тому розробка методів, які
дозволяють індивідуалізувати навчально-тренувальний процес, здобу-
ває особливу актуальність. Це важливо для всіх спортивних ігор, і, на-
самперед, для баскетболу, який поєднує в одній команді як високорос-
лих центрових, так і швидких, відносно невисоких захисників [1].

Баскетболісти різного ігрового амплуа мають різні показники
фізичної і техніко-тактичної підготовки, а також – різні властивості не-
рвової системи і системи енергозабезпечення, що припускає індивідуа-
лізацію навчально-тренувального процесу. Не всі баскетболісти першо-
го розряду мають визначену  функцію в грі, і застосування ефективних
методів аналізу різних сторін їхньої підготовленості дозволить більш
чітко определитьих ігрове амплуа. Крім того, індивідуальний підхід не-
обхідний не тільки гравцям різного амплуа, але і гравцям однакових ігро-
вих функцій.

Індивідуальний підхід до гравців необхідний на всіх етапах
спортивної підготовки [5], у тому числі – і для гравців 1 розрядів. В
баскетболі саме в цей період відбувається більш строгий розподіл    спорт-
сменів щодо функцій (які далеко не завжди бувають чітко визначені в
спортсменів на даному етапі підготовки), визначається їхній індивіду-
альний ігровий профіль, і тому  цей період грає  дуже важливу роль у
становленні спортсмена високого класу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дослід-
ження проведене згідно зведеному плану науково-дослідної роботи Дер-
жавного комітету України з питань фізичної культутри і спорту на 2001-
2005 р. за темою 1.2.18. „Оптимізація навчального-тренувального
процесу спортсменів різного віку та кваліфікації в спортивних іграх”
(№ державної регістрації 0101U006471).
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Мета дослідження: визначення алготритму побудови індивіду-
альних профілів баскетболістів 1 розряду й уточнення їхніх ігрових
функцій.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературні і наукові
даних, методи педагогічного тестування, фізіологічні, біохімічні і пси-
хологічні методи дослідження,  методи математичної статистики, що
включають, крім визначення стандартних статистичних даних, фактор-
ний і кластерный аналізи із застосуванням компьютерної програми «SPSS
- 11» [3].

Результати дослідження. В результаті аналітичного аналізу
сучасної літератури, методик комплексного тестування спортсменів із
застосуванням показників технічної та фізичної підготовленості, показ-
ників роботи вегетативної нервової системи, психофізичних, гемолітич-
них показників, сучасних методів матиматичної обробки результатів був
створений алгоритм визначення індивідуальних факторних моделій
гравців та уточнення їх ігровх функцій, який був випробуваний на бас-
кетбольній команді спортсменів першого розряду.

Перший крок даного алгоритму заключається в проведенні
комплексного розширеного тестування спортсменів, що включає педа-
гогічні тести, функціональні проби, біохімічні показники, показники
властивостей нервової системи, швидкості реакції й інші. В нашому
дослідженні аналізувалися 32 показника підготовленості, з яких – 14
показників по антропометричним даним та спеціальній підготовленості,
4 показника серцевого ритму [2], 2 показника з функціональної проби
[4], 4 показника зорово-моторної реакції, кінестатична чутливість, 3
показника по результатам теппінг-тесту [4,6], 4 гемолітичних показни-
ка. Дослідження проводилось на базі кафедри спортивних ігор, лабора-
торії спортивної фізіології  та лабораторії Харківського інституту мед-
радіології.

На підставі цих показників був зроблений висновок про те, що
досліджувана група являє собою спортсменів – баскетболістів середнь-
ого, навіть щодо невисокого росту ( Х =185±10,5 см). Інші показники
тестування характеризують рівень підготовленості спортсменів як се-
редній. Саме в групах такого характеру, де немає яскраво виражених
центрових, виникають звичайно труднощи з визначенням функцій
гравців. І саме в таких випадках для більш чіткого визначення функцій
гравців необхідно враховувати не тільки їх антропометричні дані, але
інші показники, зокрема – показники спеціальної підготовленості, сили
нервової системи, адаптивні можливості організму, показники зорово-
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моторної реакції, показники активності різних відділів вегетативної не-
рвової системи, тощо.

На другому кроці розробленого алгоритму проводиться визна-
чення загальної структури підготовленості спортсменів шляхом фактор-
ного аналізу; визначення головних факторів і складання їхньої характе-
ристики.

В нашому випадку фаторна структура підготовленості баскет-
болістів склалася із шести яскраво виражених факторів (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика головних факторів підготовленості баскетболістів

№  
фактору 

% від  
загальної 
дисперсії 

Назва тестів Назва фактору 

Зріст 
Вага 
Стрибок з місця 
Точність штрафних кидків 
 PWC170 –абсол. 

1 35,48 

Кінестезія 

Антропометричні дані,  
регулювання зусилля 

Дельта Х в показниках серцевого 
ритму 
Функціональний рівень системи 
(ФУС) 
Стійкість реакції 
Сума відхилень в показниках 
теппінг-тесту 

2 29,94 

Тип н/с 

Сила н/с, здатність до  
розслаблення 

Точність кидків з середньої 
дистанції 
PWC170 –відносне. 
Рівень функціональних 
можливостей (УФВ) 

3 14,30 

Концентрація гемоглобіну 

Швидкісно-силова 
витривалість,  
рівень функціональних  
можливостей 

Стрибок з розбігу 
 Метання набивного м’яча з місця 
Метання набивного м’яча з розбігу 
Мо в показниках серцевого ритму 

4 9,76 

Концентрація інсуліну 

Швидкісно-силові 
якості,  
адаптивні можливості  

Біг 2х24м 
Швидкість захисних пересувань 
АМо в показниках серцевого ритму 
ІН в показниках серцевого ритму 
Швидкість зорово-моторної реакції 

5 5,67 

Концентрація кортизолу 

Швидкісна координація,  
активність та швидкість  
адаптаційних процесів 

Швидкісна техніка 
Човниковий біг 6 4,83 
Теппінг-тест (макс) 

Швидкість (частота 
рухів)  
та швидкісна 
витривалість 
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Перший фактор: антропометричні дані – регулювання зусилля.
Другий фактор: сила нервової системи, здатність до розслаб-

лення.
Третій фактор: швидкісно-силова витривалість, рівень функці-

ональних можливостей
Четвертий фактор: швидкісно-силові якості, адаптаційні мож-

ливості.
П’ятий фактор: швидкісна координація, активність і швидкість

адаптаційних процесів.
Шостий фактор: швидкість (частота рухів) і швидкісна витри-

валість.
Третій крок розробленого алгоритму передумовляє визначен-

ня індивідуальних факторних значень для кожного спортсмена.
Для визначення індивідуальної структури підготовленості бас-

кетболістів були обчислені індивідуальні факторні значення.  Кожне інди-
відуальне факторне значення  (перемінна Fac_№) може варіювати від -3
до +3. У нашому дослідженні із семи цікавлячих нас спортсменів пер-
ший фактор (антропометричні дані – регулювання зусилля) найбільше
сильно виявлений у спортсменів №№ 3 і 7 (рис. 3).

Другий фактор (сила нервової системи, здатність до розслаб-
лення) найбільше сильно виявлений у спортсменів № 5 і 3. Третій фак-
тор (швидкісно-силова витривалість, рівень функціональних можливос-
тей) найбільше сильно виявлений у спортсмена № 4, п’ятий фактор
(швидкісна координація, активність і швидкість адаптаційних процесів)
найбільше сильно виявлений у спортсмена № 2, шостий фактор
(швидкість (частота рухів) і швидкісна витривалість) найбільше сильно
виявлена в спортсмена № 3 (рис. 3).

Четвертий крок алгоритму складається у визначенні чи уточ-
ненні ігрових функцій спортсменів та можливостей угрупувань гравців,
найбільш „близьких” один до одного по даним розширеного тестуван-
ня, за допомогою кластерного аналізу.

В ієрархічному кластерном аналізі кожен окремий випадок ут-
ворить спочатку свій окремий кластер. На кожнім кроці два окремих
кластери, найбільш близькі один одному по своїй структурі, поєднують-
ся в один кластер. Етапи об’єднання в кластери представлені в таблиці
2. З даної таблиці, а також з дендограммы (рис. 2) видно, що на першо-
му кроці в один кластер були об’єднані гравці №№ 3 і 7. З цього випли-
ває, що дані гравці найбільш близькі по своїй структурі підготовленості,
що необхідно враховувати при проведенні тренувань і ігор.  На наступ-
ному етапі кластерного аналізу до них приєднується спортсмен № 6, і
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т.д.
Оптимальна кількість кластерів визначається таким чином. Від

кількості випадків (в нашому випадку – від кількості гравців, які дослі-
джуються) віднімається номер кроку, на якому кластерні коефіцієнти
починають зростати нелінійно (в нашому випадку - №4) (табл. 2, рис. 1).

Таблиця 2
Порядок агломерації в кластерном аналізі показників тестування бас-

кетболістів

Об’єднання  
в кластери 

Крок, на якому  
кластер з’являється  

останнє Крок 

Кластер 1 Кластер 2 

Коефіцієнти 

Кластер 1 Кластер 2 

Наступний  
крок 

1 3 7 27,483 0 0 2 
2 3 6 37,926 1 0 3 
3 3 4 46,644 2 0 4 
4 2 3 52,279 0 3 5 
5 1 2 68,268 0 4 6 

6 1 5 91,713 5 0 0 
 

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8

№ кроку

коефіцієнт

Рис. 1. Зміна кластерных коефіцієнтів по етапах об’єднання гравців у
кластери (виділена крапка початку нелінійного зростання ко-

ефіцієнтів, крок №4)
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Для того, щоб довідатися, яке кількість кластерів є оптималь-
ною, слід від кількості аналізованих спортсменів відняти номер кроку,
на якому кластерные коефіцієнти починають зростати нелінійно.
Кількість кластерів в нашому випадку дорівнює 7-4=3.

Отже, ми одержали 3 кластери, тобто 3 групи спортсменів-бас-
кетболістів. У баскетболі це відповідає  трьом основним функціям гравців
– центрові, крайні нападаючі і захисники. З таблиці 4.3 видна прина-
лежність кожного гравця до визначеного кластера. Так, у перший клас-
тер, «центрові» увійшов спортсмен № 1 (П-н), у другий кластер, «крайні
нападаючі» увійшли спортсмени №№ 3 (А-н), 7 (Х-в), 4 (В-о), 6 (К-й), 2
(П-в).

Гравці 0...................5..................10.................15.................20.................25 

3:А-н 3  
7:Х-в 7 

  

6:К-й 6    

4:В-о 4  
 

 

2:П-в 2  
 

 

1:П-н 1   

5:П-с 5   

Рис. 2. Дендограма обєднання гравців у кластери

Варто помітити, що спортсмен № 2 приєднався до кластера
«крайні нападаючі» останнім, тому його можна розглядати як гравця,
функція якого є перехідною між крайнім нападаючим і центровим. У
третій кластер, «захисники» ввійшов один спортсмен № 5 (П-с).  Функції
гравців, визначені математичним шляхом, збігаються з функціями, виз-
наченими тренером, у гравців №№5,7,4,5. У гравця №3 (А-н) матема-
тичним шляхом була уточнена функція „крайній нападаючий” в проти-
лежність функції „центровий”, яку він виконував в команді у звязку з
його антропометричними даними. І, навпаки, гравець №1 (П-н), який
виконув функцію крайнього нападаючого, виявився центровим в резуль-
таті матиматичного визначення його амплуа. Уточнення функцій даних
гравців дало позитивні результати в змагальній діяльністі.

На п’ятому кроці алгоритму індивідуальні значення факторів
підготовленості і результати кластерного аналізу об’єднуються і склада-
ються в індивідуальні профілі баскетболістів з уточненням  їхніх  ігро-
вих функцій, що показано на рисунку 3.
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 Рис. 3. Індивідуальні значення факторів спортсменів основного складу
команди: №1 (П-н) – центровий, №2 (П-в) – нападаючий, перехідний у
центрового, №3 (А-н), №7 (Х-в), №6 (К-й), №4 (В-о) – нападаючі, №5

(П-с) – захисник

Висновки. Алгоритм визначення індивідуальної структури
підготовленості показав свою ефективність у даному дослідженні. Було
виявлено, що ігрові фукції баскетболістів першого розряду повинні виз-
начатися не тільки їх антропометричними показниками, як це загаль-
ноприйнято, але комплексом показників, які включають лані педагогіч-
ного тестування, біохімічні, гемолітичні, психофізичні показники, тощо.

Розроблений алгоритм математичного визначення індивідуаль-
них профілів баскетболістів першого розряду та уточнення їх ігрових
функцій може застосовуватися разом з експертною оцінкою даних пара-
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метрів. Розроблений алгоритм можна застосовувати в командах ігрових
видів спорту різного рівня.

Подальші дослідження планується спрямувати на вивчення
інших проблем побудови модельних характеристики баскетболістів 1
розряду.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ УЧЕНИЦЬ
ПТУ,  ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ШВЕЯ”

 Коритко З.І., Топило Н.Я.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Виявлено негативний вплив гіподинамії виробничого процесу на фун-
кціональний стан організму учениць ПТУ, які частково звільнені від занять фізич-
ною культурою, що вимагає розробки методичних рекомендацій для покращен-
ня їх здоров’я.
Ключові слова: гіподинамія, рухова активність, підлітки, учні, функціональний
стан, серцево-судинна система, здоров’я, профілактика
Аннотация. Коритко З.И., Топило Н.Я. Особенности функционального состоя-
ния учениц ПТУ,  которые учатся по специальности „Швея”. Выявлено отрица-
тельное влияние гиподинамии производственного процесса на функциональное
состояние организма учениц ПТУ, частично освобожденных от занятий физи-
ческой культурой. Требуется разработка методических рекомендаций для улуч-
шения их здоровья.
Ключевые слова: гиподинамия, двигательная активность, подростки, ученики,
функциональное состояние, сердечно-сосудистая система, здоровье, профилак-
тика
Annotation. Koritko Z.I., Topilo N.Y. The singularities of a functional state of the
schoolgirls, which one study on a speciality „Seamstress”.  Negative influence of
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industrial-practice process hypodynamy on functional condition of pupils of technical
training college which it is partly exempted from physical training is revealed. It
causes necessity of development of practical recommendations for improvement of
their health.
Key words: hypodynamy, teenagers, functional condition, health, prophylaxis.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Сьогодні насторожуючим є той факт, що з року в рік неухильно
знижується якість здоров’я дітей та підлітків. В цільовій комплексній
програмі  “Фізичне виховання – здоров’я нації” стверджується, що у 90%
дітей, учнів і студентів є відхилення у здоров’ї, понад 50%  мають неза-
довільну фізичну підготовку,  а 61% молоді віком 16-19 років - низький
та нижче середнього рівні фізичного здоров’я [1, 3]. Серед багатьох фак-
торів, що негативно впливають на функціональний стан та здоров’я дітей
і підлітків вагома роль належить  недостатній руховій активності. Стре-
си, інформаційна перевантаженість, неправильна організація навчаль-
ного процесу,  відсутність вільного часу часто є причиною до росту
кількості дітей в школах, професійно-технічних училищах і вузах, які
уникають від занять фізичною культурою [3]. Тому важливим є в плані
покращення здоров’я нації виховання у молодого покоління належної
мотивації до занять і потреби у фізичній активності. Разом з тим, фізич-
на культура в навчальних закладах повинна би сприяти оптимізації фізич-
ного розвитку і здоров’я дітей та підлітків. Пошуку шляхів вдоскона-
лення засобів і методів фізичного виховання в навчальних закладах
присвячено багато досліджень [4,5,6]. Разом з тим, відсутні дані, які вра-
ховують специфіку впливу навчання в тих чи інших закладах на стан
фізичного розвитку та здоров’я.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського дер-
жавного інституту фізичної культури.

Мета дослідження. Вивчити вплив виробничого навчання на
функціональний стан учнів ПТУ віком 15-16 років, що навчаються за
спеціальністю “швея”.

Методи та об’єкт дослідження. До досліджень залучені дві
групи учнів ПТУ №4 віком 15-16 років (по 10-ть кожна) – підготовча
(частково звільнені від занять фізичною культурою) і основна (займа-
ються за загальноприйнятою програмою фізичного виховання).

У досліджуваних обох груп визначався рівень фізичного стану
за тестом К.Купера. Для оцінки стану серцево-судинної системи (ССС)
вивчались основні показники: частота серцевих скорочень (ЧСС), арте-
ріальний тиск (АТ), систолічний об’єм крові (СО), хвилинний об’єм крові
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(ХОК), величина загального периферичного опору судин (ЗПОС), сер-
цевий індекс (СІ) і ударний індекс (УІ), визначався тип кровообігу. Для
оцінки стану резервів ССС додатково вираховувався індекс Робінсона –
“подвійний добуток” (ПД), який є критерієм енергопотенціалу і харак-
теризує систолічну роботу серця (2). Дослідження проводилось в два
етапи: на першому визначали вихідний рівень функціонального стану
учнів ПТУ (швей) на початку навчального року, на другому – функціо-
нальний стан  через чотири місяці (в кінці навчального семестру). На
кожному етапі оцінювали рівень фізичного стану та основні показники
ССС в трьох станах: в стані спокою, після тестуючого навантаження і
через п’ять хвилин відновлення. Дані опрацьовані статистично.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановили, що у
досліджуваних підготовчої групи на початку навчального року за резуль-
татами тесту К.Купера вихідний фізичний стан класифікувався як дуже
поганий, а основної групи - як задовільний. Разом з тим обидві групи дівчат
не відрізнялись на першому етапі за рівнем ЧСС ні в стані спокою, ні
через 5 хвилин після виконання проби з 20 присіданнями, але суттєво
відрізнялись за величиною ЧСС після виконання проби – 131,7±2,55 уд./
хв в підготовчій групі проти 103,3±4,61 уд./хв в основній групі (на 28,6%).
Подібну динаміку спостерігали при вивченні систолічного тиску, за яким
групи відрізнялись лише після виконання проби (126,5±3,95 мм рт.ст. –
основна група і 138,5±2,55 мм рт.ст. – підготовча). За величинами СО,
ХОК і ЗПОС та їх динамікою між групами не спостерігалось суттєвих
відмінностей. Не відрізнялись між собою також групи і за  індексом Роб-
інсона, що характеризує систолічну роботу серця і стан резервів ССС. Дуже
схожа динаміка СІ та УІ спостерігалась в обох групах обстежуваних на
першому етапі. Обидві групи за величиною СІ в стані спокою відноси-
лись до еукінетичного типу кровообігу, і після виконання навантаження
як в підготовчій, так і в основній групі величина СІ зросла так, що тип
кровообігу змінився на гіперкінетичний, а це вважається несприятливою
реакцією з боку ССС на фізичне навантаження.

На другому етапі досліджень у швей підготовчої групи рівень
фізичного стану за виконанням тесту К.Купера не змінився і далі харак-
теризувався як дуже поганий. Величина ЧСС на другому етапі дослід-
жень в стані спокою далі не відрізнялась у дівчат обох груп, але в підго-
товчій групі зміни ЧСС після виконання навантаження були значно вищі
(102,5±5,41 уд./хв), ніж в основній (96,2±4,33 уд./хв). Ця ж тенденція
зберігалась і після 5-и хвилинного відпочинку 83,6±2,85 уд./хв– у підго-
товчій і 76,7±1,05 уд./хв – у основній групі), тобто учениці підготовчої
групи на другому етапі досліджень після виконання проби з 20 присідан-
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нями уже повністю не відновлювались як на початку навчального року.
За величиною систолічного тиску обидві групи обстежуваних відрізня-
лись лише після виконання фізичного навантаження: менші зміни спос-
терігались в основній групі. За величинами СО, ХОК і ЗПОС та їх дина-
мікою суттєвих відмінностей у обох групах обстежуваних не виявлено,
лише в основній групі спостерігалась тенденція до економізації крово-
обігу. Така ж економізація функцій спостерігалась на другому етапі дос-
ліджень у швей основної групи за індексом Робінсона: спостерігалась
його тенденція до зниження в стані спокою та при відновленні. За вели-
чиною СІ в обох групах обстежуваних на другому етапі досліджень в
стані спокою визначали еукінетичний тип кровообігу. Після виконання
проби з 20 присіданнями підготовча група змінила тип кровообігу на
гіперкінетичний, що є несприятливою реакцією ССС, а основна група
обстежуваних залишилась з тим самим типом  кровообігу.

Отже, проведені дослідження встановили, що на першому етапі
досліджень на початку навчального року обстежувані групи учнів
відрізнялись вихідним рівнем фізичного розвитку: задовільний у дівчат
основної групи і дуже поганий – у підготовчої. Це, очевидно, зумовлено
вираженим зниженням рівня їх рухової активності до моменту вступу в
ПТУ. Разом з тим, досліджувані обох груп майже не відрізнялись за фун-
кціональним станом ССС, оскільки основні показники гемодинаміки не
мали суттєвих відмінностей ні у стані спокою, ні в період відновлення, а
відрізнялись лише після виконання проби з 20 присіданнями. На І етапі
дослідження в обох групах учнів після навантаження змінився тип кро-
вообігу, що вважається несприятливою реакцією ССС. Результати досл-
іджень основних показників геодинаміки у швей основної групи на вих-
ідному етапі, а також задовільний рівень їх фізичного розвитку свідчили
про те, що і у них до моменту вступу в ПТУ рівень рухової активності
був недостатнім.

Отримані дані на другому етапі досліджень (в кінці семестру)
показали, що у дівчат підготовчої групи рівень фізичного розвитку далі
залишався дуже поганим (результати тесту К.Купера ще знизились), а
функціональний стан ССС погіршився: недовідновлення після проби з
20 присіданнями, підвищення індексу Робінсона у сані спокою та після
навантаження, зміна типу кровообігу. У дівчат основної групи спостер-
ігались протилежні зміни: результати тесту К.Купера підвищились, і
рівень фізичного розвитку став добрим. Також покращився функціональ-
ний стан ССС: спостерігалась економізація кровообігу, підвищився енер-
гопотеціал і систолічна робота серця.

Дані другого етапу досліджень відобразили вплив навчально-
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виробничого процесу на функціональний стан організму учениць-швей,
оскільки за період їх навчання в першому семестрі до їх способу життя
додався ще один негативний фактор – гіподинамія виробничого проце-
су. Оскільки обстежувані групи відрізнялись лише за рівнем фізичної
активності, то погіршення функціонального стану швей підготовчої гру-
пи, і в тих самих умовах підвищення фізичного рівня швей основної
групи можна, мабуть, пояснити лише різним ступенем фізичної актив-
ності дівчат протягом досліджуваного періоду.

Висновок.  Проведені дослідження показали, що виражена гіпо-
динамія, зумовлена виробничим процесом, навіть за такий короткий час
призвела до погіршення функціонального стану швей, які частково
звільнені від занять фізичною культурою, що вимагає негайної корекції
їх рухової активності для попередження зниження рівня їх здоров’я.

Подальше дослідження може бути спрямовано на виявлення
комплексу психофізіологічних факторів, пов’язаних зі станом фізичної
активності дівчат-швей.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ФУТБОЛІСТІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ
Кравченко А.І.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. Для підтримки працездатності спортсменів-футболістів із вадами зору,
а також для скорочення термінів реабілітації при певних травмах застосовуєть-
ся рефлексотерапія як природний засіб відновлення.
Ключові слова: опорно-руховий апарат, травматизм, працездатність, рефлексо-
терапія, реабілітація.
Аннотация. Кравченко А.И. Реабилитация опорно-двигательного аппарата фут-
болистов с недостатками зрения с применением рефлексотерапии. Для поддер-
жки работоспособности спортсменов-футболистов с недостатками зрения, а так-
же для сокращения сроков реабилитации при определенных травмах применяется
рефлексотерапия как естественное средство восстановления.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, травматизм, работоспособность,
рефлексотерапия, реабилитация.
Annotation. Kravchenko A.I.  Aftertreatment of a basic motorial means of the football
players with disadvantages of vision with application of a reflexotherapy. The
reflexotherapy is applied to support of work capacity of the sportsmen of the football
players with disadvantages of vision. Is applied as a natural agent of regeneration to
abbreviation terms of an aftertreatment at particular traumas
Keywords: a locomotorium, traumatism, work capacity, reflexotherapy, aftertreatment.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Футбол є наймасовішим і найрозповсюдженішим видом спорту.
Ця гра характеризується різноманітними рухами: бігом, стрибками, різки-
ми поворотами тулуба (ротацією), різкими зупинками та ін. Необхідність
виконання різноспрямованих рухів під час гри у футбол вимагає від
спортсмена високої координації сили, спритності, витривалості, швид-
кості рухів і швидкості зворотної реакції.

Під час гри у футбол руховий апарат спортсменів із порушення-
ми зору, як і спортсменів із нормальним зором, витримує великі наван-
таження, особливо це стосується нижніх кінцівок, що травмуються най-
частіше, зазнають ушкоджень.

Найуразливішими ланками опорно-рухового апарату (ОРА) фут-
болістів є ділянки колінного (67% всієї патології) та гомілковостопного
суглобів [2].

Найбільша кількість травм, близько 70%, припадає на змагаль-
ний період, 25% травм виникає під час підготовчого і близько 5% – у
перехідний період. Причини виникнення травм у футболістів досить
різноманітні. Так, до причин організаційного характеру можна віднести
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незадовільний стан ігрових майданчиків, спортивного взуття й одягу
тощо. Близько 20% травм виникає внаслідок порушень правил гри, не-
досконалої  техніки виконання ігрових дій.

Помилки методичного характеру – неправильне планування на-
вчально-тренувального процесу, погана розминка перед грою або її
відсутність, недостатній психоемоційний настрій та ін. - також можуть
призводити до травм [1].

Травматизм у ході основної частини тренувального заняття скла-
дає 56,4% всієї патології, що в більшості випадків пов’язано з різким
збільшенням обсягу й інтенсивності фізичних навантажень. Травми,
отримані під час заключної частини тренувального заняття (близько 30%
всієї патології), виникають на фоні втоми, що зростає. Таким чином,
виявляється недостатність загальної та спеціальної фізичної підготовки
футболістів, яка часто не відповідає рівню фізичних навантажень, зап-
ропонованих на тренувальному занятті.  Різні рівні техніко-тактичної
підготовленості футболістів також є однією з причин травмування ОРА
[2].

За механізмом виникнення травми у футболі поділяються на
пошкодження, пов’язані з падіннями, зіткненнями або ударами (прямий
механізм травми), складають 47% патології та є причиною виникнення
забитих місць, поранень,  великих  ран і переломів довгих трубчастих
кісток.

 Ушкодження, пов’язані з різким некоординованим згинанням,
розгинанням або скручуванням у суглобах (непрямий механізм травми),
складають близько 32% всієї патології та спричиняються до травмуван-
ня капсульно-зв’язкового апарату колінного і гомілковостопного суглобів.
Ушкодження, що виникли внаслідок дії поєднання прямого та непрямо-
го механізмів травмування (т. зв. комбінований механізм травми), на-
приклад, скручування в суглобі з наступним падінням, складають більше
11% всієї патології та призводять до виникнення найскладніших травм
ОРА.

Психоемоційний стан і морально-вольова підготовка футболістів
мають важливе значення не лише для досягнення високих спортивних
результатів окремого гравця та команди в цілому, але і для попереджен-
ня травматизму. Так, дані досліджень показують, що однією з причин
виникнення травм є стан розслаблення, який виникає у 8,5% травмова-
них футболістів, або стан надмірного збудження.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Сумського дер-
жавного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Формулювання цілей статті. Для підтримки працездатності
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спортсменів-футболістів із вадами зору, а також для скорочення термінів
реабілітації при певних травмах (забитих місцях, загальних ранах, трав-
мах капсульно-зв’язкового апарату колінного та гомілковостопного суг-
лобів) ми застосовували природні засоби відновлення, приділяючи особ-
ливу увагу рефлексотерапії - відносно нешкідливому, простому методу,
здатному доповнювати або навіть заміняти традиційні методи лікуван-
ня. Посутньою перевагою рефлексотерапії є здатність впливати на весь
організм, стимулювати захисно-компенсаторні та пристосувальні меха-
нізми. Рефлексотерапія нерідко є ефективнішою, ніж загальноприйняті
сучасні методи лікування [6].

При цьому слід наголосити на відсутності побічних реакцій, які
притаманні багатьом фармакологічним препаратам, а це важливо для
оптимального відновлення працездатності футболістів із вадами зору.
Маючи високу ефективність, метод рефлексотерапії  економічний і не
вимагає дорогого обладнання, його можна застосовувати практично в
будь-яких умовах.[3]

Результати досліджень. Під час реабілітації спортсменів-фут-
болістів із вадами зору ми рекомендуємо впливати на точки в залеж-
ності від локалізації болю, його іррадації та характеру. Метод впливу
(седатування, гармонізація, тонізація) слід обирати ретельно, виходячи
із загального стану травмованого, його фізичних даних.

Кількість сеансів на курс лікування в основному визначається з
огляду на клінічний ефект, потім необхідно провести ще 2-3 сеанси; якщо
біль набув хронічного характеру, слід призначити повторні сеанси [5].

Травми колінного суглобу
Точки, на які впливають залежно від локалізації болю:

передня поверхня суглоба – Е 36 цзу-сань-лі;
задня поверхня суглоба – Е 40 вей-чжун, F 8 цюй-цюань;
зовнішня поверхня суглоба – Е 35 ду-бі;
у глибині суглоба – Е 35 ду-бі;
підколінник – Е 45 мі-дуй.

Травми  гомілки
Точки, на які впливають  залежно від локалізації болю:

на великогомілковій і малогомілковій кістках – RP 2 да-ду, RP 3 той-тай,
RP 5 шан-цю;
на зовнішній поверхні – V 57 чен-шань;
на задній поверхні (в ікрі) – V 56 чен-цзінь, R 9 чжу-бінь.

Травми гомілковостопного суглобу
Залежно від локалізації болю подразнюють на такі точки:

на тильній поверхні суглобу – RP 5 шан-цю, V 60 кунь-лунь;
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на наружній кісточці – R 6 чжоа-хай;
на внутрішній кісточці – R 3 тай-сі.

Травми стопи
Точки, які активізуються у залежності від локалізації болю:

на зовнішній поверхні стопи – V 63 цзінь-мень, V 65 шу-гу;
на внутрішній поверхні стопи – RP 2 да-ду, RP 3 тай-тай;
при набряканні стопи – ТR 5 вай-гуань;
на підошві – Е 44 пей-тінь, V 60 кунь-лунь, VВ 31 фен-ші.

Поряд із цим з метою підвищення працездатності та подолання
втоми рекомендується регулярно застосовувати точковий масаж означе-
них точок у вигляді легкого натискання протягом 3-5 хв.

У експерименті із застосуванням природних засобів відновлен-
ня брали участь 11 футболістів із вадами зору, які були чемпіонами Ук-
раїни з міні-футболу в 2003 році.

Висновки. 1.Після вжитих реабілітаційних заходів із застосу-
ванням рефлексотерапії покращився загальний стан усіх спортсменів
зросла:  збільшилася їх фізична працездатність, зменшилося психоемо-
ційне напруження, скоротилися терміни відновлення після травм, що
дуже важливо для футболістів із вадами зору.

2. Таким чином, застосування рефлексотерапії при травматич-
них ушкодженнях у футболі цілком виправдане, це високоефективний
метод, який справляє  позитивний вплив на весь організм людини.

Перспективи подальших досліджень застосування рефлексоте-
рапії при різноманітних ушкодженнях опорно-рухового апарату та
підтримки працездатності спортсменів пов’язані з узагальненням отри-
маного досвіду для різних видів спорту та спортивних травм.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ
ФУНКЦІЇ ОСІБ З ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВОЮ

ТРАВМОЮ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ
ПЕРІОД
Крук Б.Р.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В статті подано результати обстеження сили м’язів, тонусу м’язів, рівня
володіння руховими навичками та пасивної амплітуди руху в суглобах осіб із
хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний пері-
од
Ключові слова: фізична реабілітація, обстеження, реабілітаційне втручання, сила
м’язів, рухові навички, тонус м’язів, амплітуда руху.
Аннотация. Крук Б.Р. Определение исходного уровня показателей двигательной
функции лиц с позвонково-спиномозговой травмой шейного отдела в послеопе-
рационный период. В статье представлены результаты обследования силы мышц,
тонуса мышц, уровня владения двигательными навыками и пассивной амплиту-
ды движения в суставах лиц с позвонково-спиномозговой травмой шейного от-
дела в послеоперационный период
Ключевые слова: физическая реабилитация, обследования, реабилитационное
вмешательство, сила мышц, двигательные привычки, тонус мышц, амплитуда
движения.
Annotation. Kruk B.R. Definition of a reference level of parameters of motorial function
of faces with spine spinal by a trauma of cervical department in the postoperative
term. In a paper the outcomes of survey of force of muscles, tone of muscles, level of
possession of motor habits and passive voltage of locomotion in joints are represented.
With reference to spine spinal by a trauma of cervical department in the postoperative
term.
Keywords: physical aftertreatment, surveys, rehabilitational interference, force of
muscles, motorial habits, tone of muscles, voltage of locomotion.

Постановка проблеми. Аналіз публікацій та останніх досл-
іджень. На думку провідних учених галузі фізичної реабілітації
В.М.Мухін [3] та теорії фізичного виховання Т.Ю.Круцевич [2], процес
фізичної реабілітації є процесом педагогічним. Цей процес будується
відповідно технології управління і передбачає такі складові, як плану-
вання, прийняття управлінських рішень, контроль та корекція. А.М.Гер-
цик [1] зазначає важливість обстеження хворого і визначення його вих-
ідного рівня для прогнозування та планування реабілітаційного
втручання.

При цьому важливим є пошук ефективних методів обстеження
хворого, визначення його фізичного та функціонального стану. Обсте-
ження лікарем з точки зору фізичної реабілітації є мало інформативним.
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Індивідуальна програма фізичної реабілітації потребує якомога
детальнішого обстеження хворого, яке б дало повну і чітку картину ста-
ну хворого.

Мета дослідження - визначити вихідний рівень показників ру-
хової функції осіб із хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу
в післяопераційний період.

Методи дослідження: клінічні методи (збір анамнезу, опрацю-
вання історії хвороби, пальпація тощо), гоніометрія, оцінка сили м’язів
за мануально-м’язовим тестом (ММТ), визначення рівня тонусу м’язів
за Ашфортом, оцінка рівня володіння руховими навичками за методи-
кою COVS.

Результати досліджень. У процесі дослідження було обстеже-
но контрольну та експериментальну групи хворих, які налічували по 21
хворому. Обстежували хворих, які поступали на лікування у II нейро-
хірургічне відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги міста Львова (КМК ЛШМД). Через 24 год після
оперативного втручання цей контингент хворих ми обстежували за на-
шою методикою.

Тестування сили м’язів показало, що в експериментальній та у
контрольній групах вона суттєво відрізняється від норми. При хребет-
но-спинномозковій травмі спостерігається порушення іннервації м’язів,
що призводить до виникнення глибоких паралічів і парезів та значного
зменшення сили м’язів. Унаслідок гіподинамії спостерігається зменшен-
ня сили м’язів, які не були уражені паралічем. У результаті цього, особи
з пошкодженням спинного мозку у шийному відділі хребта мають низь-
кий рівень володіння руховими навичками.

Загальний бал рухової функції вираховувався шляхом сумуван-
ня результатів оцінювання10 ключових м’язових груп обох сторін тіла
за стандартом неврологічної класифікації травми спинного мозку Аме-
риканської асоціації спинальної травми. Максимальна кількість балів,
яку може набрати хворий, становить 100 балів. Ми визначили, що се-
редній сумарний бал у контрольній групі становить 16,43±1,28 бала, а в
експериментальній – 16,05±1,56 бала, тобто можна стверджувати, що
групи за середніми показниками сили м’язів є однорідними. Різниця між
середніми значеннями сили м’язів контрольної та експериментальної
груп вважається статистично не значущою – Р > 0,05.

Порівняльна характеристика сили м’язів верхніх кінцівок екс-
периментальної і контрольної груп за основними тестованими м’язови-
ми групами проілюстровано в таблиці 1. Середній бал сили тестованих
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м’язів верхніх кінцівок однаковий для обох сторін тіла як у контрольній,
так і в експериментальній групах. Лише в контрольній групі ми конста-
тували незначну різницю в силі триголового м’язу між правою і лівою
руками. Середньоарифметичні показники сили м’язів контрольної та
експериментальної груп мало що різняться між собою, а їхню різниця
можна вважати не істотною (Р > 0,05).

Таблиця 1
Результати тестування сили м’язів верхніх кінцівок контрольної та

експериментальної груп
Т ест о в ан і  м ’я зи  К он т р   

М ± m  
Е к сп ер  

 М ± m  
Р  

П  3 ,6 7 ± 0 ,1 7  3 ,5 5 ± 0 ,2 2  > 0 ,0 5  Д во го ло ви й  
м ’яз  п л еча  Л  3 ,6 7 ± 0 ,1 7  3 ,5 5 ± 0 ,2 2  > 0 ,0 5  

П  2 ,6 7 ±  0 ,2 3  2 ,3 8 ± 0 ,2 5  > 0 ,0 5  Р о з ги н ач і  
ки с т і  Л  2 ,6 7 ± 0 ,2 3  2 ,3 8 ± 0 ,2 5  > 0 ,0 5  

П  1 ,3 8 ± 0 ,2 4  1 ,4 8 ± 0 ,2 4  > 0 ,0 5  Т р и го ло ви й  м ’я з  п леч а  

Л  1 ,5 2 ± 0 ,2 7  1 ,4 8 ± 0 ,2 4  > 0 ,0 5  
П  0 ,2 9 ± 0 ,1 4  0 ,7 1 ± 0 ,2 2  > 0 ,0 5  Д ов г і  з ги н ач і  п аль ц ів  

Л  0 ,2 9 ± 0 ,1 4  0 ,7 1 ± 0 ,2 2  > 0 ,0 5  

П  0 ,1 0 ± 0 ,1 0  0 ,2 9 ± 0 ,2 4  > 0 ,0 5  А бд ук т ор и  п а льц ів  
Л  0 ,1 0 ± 0 ,1 0  0 ,2 9 ± 0 ,2 4  > 0 ,0 5  

 Основною ознакою центрального параліча як і основного чин-
ника, який перешкоджає відновленню рухової функції і значно обмежує
життєдіяльність хворого, є підвищення тонусу. Тестування показало, що
рівень тонусу м’язів на момент обстеження був різним і коливався від 0
до 3 балів за вище згаданою шкалою. Підвищення м’язового тонусу при
спастичних паралічах є переважно наслідком порушення роботи сеґмен-
тарної дуги рефлексу розтягу (міотатичного і пропріоцептивного реф-
лексів). У таблиці 2 у відсотковому співвідношенні представлено рівень
спастичності у хворих із хребетно-спинномозковою травмою.

Дані таблиці свідчать, що понад як 50% хворих не незафіксова-
но підвищеного рівня тонусу м’язів. 40% обстежених мали підвищення
рівня спастичності литкового і камбалоподібного м’язів стегна правої і
лівої сторони тіла, що відповідало 1 балу за вищезгаданою шкалою.
Рівень тонусу двоголового м’язу стегна, правої і лівої кінцівки на рівні 2
балів, ми спостерігали лише у 4,7% осіб. Рівень тонусу решти тестова-
них м’язів, який відповідав оцінці 2 бали, спостерігалось у 7,1% непов-
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носправних від загальної кількості хворих.
Не виявлено жодного хворого, рівень тонусу тестованих м’язів

якого відповідав би оцінці 3; 4; 5 балів.
Таблиця 2

Тестування тонусу м’язів за шкалою Ашфорта
Рівень спастичності у % 

від загальної кількості хворих 
Тестовані м’язи 

0 1 2 3 4 5 
Л 59.5% 33.3% 7.1% 0% 0% 0% 

Клубово-поперековий 
П 59.5% 33.3% 7.1% 0% 0% 0% 
Л 54.8% 38.1% 7.1% 0% 0% 0% Чотириголовий м’яз стегна П 54.8% 38.1% 7.1% 0% 0% 0% 
Л 66.7% 28.6% 4.7% 0% 0% 0% Двоголовий м’яз стегна П 66.7% 28.6% 4.7% 0% 0% 0% 
Л 52.4% 40.5% 7.1% 0% 0% 0% Литковий і камбалоподібний м’яз стегна 
П 52.4% 40.5% 7.1% 0% 0% 0% 
Л 64.3% 35.7% 0% 0% 0% %0 Привідні м’язи стегна 
П 64,3% 35.7% % 0% 0% 0% 

 
У 23 хворих на момент обстеження ще не пройшло явище спи-

нального шоку, яке характерне відсутністю будь-яких рефлексів, фізіо-
логічних чи патологічних, а також відсутністю тонусу. Лише після про-
ходження цього патологічного явища відновлюються втрачені рухи або
набуває стійкості патологічні рефлекси і підвищення рівня тонусу вра-
жених паралічем м’язів. Під час обстеження було виявлено, що рівень
тонусу м’язів правої і лівої сторони тіла одинаковий у 95,2% випадків, і
лише у 4,8% хворих зафіксовано різницю в тонусі м’язів між правої і
лівої половинами тіла. Таку різницю ми зауважили в одного хворого з
контрольної групи під час тестування клубово-поперекового м’яза. Така
ж картина була виявлена в експериментальній групі під час тестування
двоголового м’яза стегна.

Порівняльну характеристику рівня тонусу м’язів у контрольній
і експериментальні групах подано в таблиці 3.

Результати дослідження показали, що між середніми значення-
ми рівня тонусу м’язів контрольної та експериментальної груп існують
незначні відмінності але статистично вони незначущі. У всіх випадках Р
> 0,05.

Раптове зниження сили м’язів або повна відсутність рухів у
кінцівках унаслідок порушення іннервації призвело до того, що в експе-
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риментальній і контрольній групах різко впав рівень володіння рухови-
ми навичками. Як наслідок особи із хребетно-спинномозковою травмою
на перших етапах реабілітації потребували сторонньої допомоги та дог-
ляду під час елементарних рухових дій, таких як одягання, перевертан-
ня з боку на бік, під час переходу з лежачого положення у сидяче і під
час самого сидіння тощо.

Таблиця 3
Порівняльна характеристика рівня тонусу м’язів контрольної та екс-

периментальної груп (n=42)
Права сторона Ліва сторона Тестовані м’язи 
контр  
М±m 

експ  
М±m 

Р контр  
М±m 

експ 
М±m 

Р 

Клубово-попериковий 
м’яз 0,43±0,13 0,52±0,15 >0,05 0,48±0,130,52±0,15 >0,05 

Чотириголовий м’яз стегна 0,48±0,13 0,57±0,15 >0.05 0,48±0,130,57±0,15 >0.05 
Двоголовий м’яз 
 стегна 0,38±0,13 0,38±0,13 >0.05 0,38±0,130,43±0,13 >0.05 

Литковий та камбалоподібний  
м’яз стегна 0,52±0,13 0,57±0,15 >0.05 0,52±0,130,57±0,15 >0.05 

Привідні м’язи 
 стегна 0,33±0,11 0,38±0,11 >0.05 0,33±0,110,38±0,11 >0.05 

 
На етапі констатуючого експерименту хворим пропонувалось

виконати 10 тестових завдань, які є першими кроками до повернення в
активне суспільне життя. Під час виконання рухових завдань ми оціню-
вали його якість.

У результаті обстеження рухових навичок отримано сумарний
бал, який відображає загальний рівень володіння руховими навичками.
Якщо порівнювати контрольну та експериментальну групи, то можна
стверджувати, що різниці між середніми балами першої і другої груп
статистично є незначними (Р > 0,05). Так, середній бал контрольної гру-
пи становив 13,29±0,35 бала, а в експериментальній – 13±0,33 бала.

За результатами дослідження у таблиці 4 представлено рівень
володіння руховими навичками. Виявлено, що в контрольній та експе-
риментальній групах було по одному хворому, у яких рівень володіння
руховими навичками був найвищим і відповідав 18 балам. Також по од-
ному хворому контрольної та експериментальної груп мали рівень во-
лодіння руховими навичками в 11 і 16 балів. В експериментальній групі
було найбільше осіб (10), які виконували тестові завдання на 13 балів, у
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контрольній групі таких осіб було п’ять. Однакова кількість хворих в
обох групах володіли руховими навичками на рівні 12 балів. 14 балів у
контрольній групі набрали п’ятеро  хворих, а в експериментальній оди.
Жодна особа в експериментальній групі не отримала 15 балів.

Обстеживши обсяг рухів верхніх і нижніх кінцівок, ми дійшли
висновку, що в усіх обстежених амплітуда пасивних рухів не відрізняється
від норми. Це пояснюється тим, що за період 1-4 доби після отримання
травми ще не встигли утворитись контрактури суглобів та м’язів. Лише
в окремих випадках спостерігалося обмеження амплітуди руху під час
розгинання в ліктьовому суглобі правої і лівої кінцівок. Варто зазначи-
ти, що в експериментальній групі обмеження спостерігали у 9,2% ви-
падків (2), а у контрольній – у 38,1% випадків (Р<0,05).

Таблиця 4
Рівень володіння руховими навичками (n=42, %)

Оцінка (сума балів) Контрольна Експериментальна 
11 1 (2,4%) 1 (2,4%) 
12 7 (16,7%) 7 (16,7%) 
13 5 (11,9%) 10 (23,4) 
14 5 (11,9%)  1 (2,4%) 
15 1 (2,4%) 0 (0%) 
16 1 (2,4%) 1 (2,4%) 
18 1 (2,4%) 1 (2,4%) 

 
Встановлено, що в експериментальній групі середній кут при

розгинанні передпліччя максимально наближений до норми – 1,43±1,04
градуса; у контрольній групі цей показник становить 5,24±1,60 градуса.
Отже, у цьому випадку за гоніометрією групи будуть неоднорідними
(Р<0,05). Причиною обмеження розгинання передпліччя було те, що
тонус згиначів передпліччя був вищим за тонус розгиначів. Унаслідок
цього верхні кінцівки постійно перебували у напівзігнутому положенні і
на момент обстеження неможливо було виконати цей рух через виник-
нення болю в кінці амплітуди руху передпліччя.

Решта середніх показників гоніометрії верхніх і нижніх кінцівок
у контрольній та експериментальній групах відповідали нормі. Резуль-
тати тестування пасивної амплітуди рухів верхніх кінцівок подано у таб-
лиці 5.
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Таблиця 5
Результати тестування пасивної амплітуди руху верхніх і нижніх
кінцівок в контрольній і експериментальній групах ( в градусах 0)

Права сторона Ліва сторона  
Рухи в суглобах Контр  

М±m 
Експер  
М±m  

Контр  
М±m 

Експер  
М±m 

Норма 

Плечовий суглоб 
Згинання 177,14±1,01 179,05±0,66 177,14±1,01 179,05±0,66 00-1800 
Розгинання 60±0,00 60±0,00 60±0,00 60 ±0,00 00-600 
Відведення 177,86±0,88 179,05±0,66 177,86±0,88 179,05±0,66 00-1800 

Ротація внутрішня 70±0,00 70±0,00 70±0,00 70 ±0,00 00-700 
Ротація зовнішня 90±0,00 90±0,00 90 ±0,00 90 ±0,00 00-900 

Ліктьовий суглоб 
Згинання 150±0,00 150±0,00 150 ±0,00 150±0,00 00-1500 
Розгинання 5,24±1,60* 1,43±1,048* 5,24±1,60* 1,43±1,04* 1500-00 
Пронація 80±0,00 80±0,00 80±0,00 80±0,00 00-800 
Супінація 80±0,00 80±0,00 80±0,00 80±0,00 00-800 

Променево-зап’ястковий суглоб 
Згинання 80±0,00 80±0,00 80±0,00 80±0,00 00-800 
Розгинання 70±0,00 70±0,00 70±0,00 70±0,00 00-700 

Кульшовий суглоб 
Згинання  120±00 120±00 120±00 120±00 00-1200 
Розгинання  29,52±0,48 30±00 29,52±0,48 30 ±00 00-300 
Відведення  44,52±0,33 45,0±00 44,52±0,33 45±00 00-450 
Приведення  35 ±00 35±00 35±00 35±00 00-350 
Внутрішня ротація 44,76±0,24 45±00 44,76±0,24 45±00 00-450 
Зовнішня ротація 45 ±00 45±00 45±00 45±00 00-450 

Колінний суглоб 
Згинання  135±00 135±00 135,00±00 135,0±00 00-1350 
Розгинання  0 ±00 0±00 0±00 0±00 1350-00 

Гомілкостопний суглоб 
Розгинання 20±00 20±00 20±00 20±00 00-200 
Згинання 50±00 50±00 50±00 50±00 00-500 

 *Примітка:* показники, між якими існують статистично вірогідні
розбіжності (Р<0,05), підкреслені.

Висновок. Таким чином, результати констатуючого експери-
менту дають чітку картину стану рухової функції осіб із травмою хреб-
та і спинного мозку і будуть враховані під час складання експеримен-
тальної  програми з  фізичної  реабілітації  осіб з
хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в післяоперацій-
ний період.

На наш погляд,  важливість обстеження хворого і визначення
його фізичного та функціонального стану   для прогнозування та плану-
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вання реабілітаційного втручання є  важливим методологічним прийо-
мом у подальших дослідженнях.

Література:
1. Герцик. А.М. Можливості використання в Україні канадського досвіду організації

клінічної діяльності фахівців фізичної реабілітації // Бюлетень львівської облас-
ної асоціації фахівців фізичної реабілітації. -  Львів, 2004. Вип. 11.– С.2-5.

2. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олім-
пійська література, 2003. – Т.1.423 с.; Т.2. -392с.

3. Мухін В.М. Фізична реабілітація: Підруч. для студ. вищих навч. закладів фіз.. ви-
ховання і спорту . – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

Надійшла в редакцію 23.07.2004р.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА
ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ І – ІV КУРСІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
Кузнецова О.Т.

Європейський університет ВП

Анотація. Наводяться результати вивчення стану фізичного здоров’я студентів
І-ІV курсів ВП Європейського університету у м.Рівне впродовж навчання. Зроб-
лено акцент на необхідності посилення, зміцнення здоров’я на основі фізичної
культури, вивчення гігієни розумової праці, підвищення якості фізкультурно-
оздоровчої роботи.
Ключові слова: студенти, фізичне здоров’я, фізична культура, гігієна, розумова
праця, фізкультурно-оздоровча праця.
Аннотация. Кузнецова О.Т. Сравнительная характеристика состояния здоровья
и физической работоспособности студентов I-IV курсов экономической специ-
альности Европейского университета. Приводятся результаты изучения состоя-
ния физического здоровья студентов I-IV курсов ВП Европейского университета
в г.Ровно в течение обучения. Сделан акцент на необходимости усиления, укреп-
ления здоровья на основе физической культуры, изучения гигиены умственного
труда, повышение качества физкультурно-оздоровительной работы.
Ключевые слова: студенты, физическое здоровье, физическая культура, гигиена,
умственный труд, физкультурно-оздоровительная работа.
Annotation. Kuznetsova O.T. Comparative performance of a state of health and physical
effeciency of the students I-IV of courses of an economical speciality of European
university. We give you results of the investigation of 1-4 years students of the European
University in Rivne in dynamics of training. We made an accent for the necessary of
health strengthening of student’s youth, studying the main principles of hyafiene of
brainwork, proving the physical-sanitary work.
Key words: students, physical health, physical culture, physical-sanitary work,
hyafiene, brainwork.

Постановка проблеми. Аналіз публікацій та останніх дослі-
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джень. Аналіз статистичних даних за останнє десятиріччя свідчить про
те, що Україна перебуває у стані демографічної кризи, яка характери-
зується депопуляцією, старінням населення та зменшенням середньої
тривалості життя Це негативно впливає на розвиток продуктивних сил,
рівень добробуту населення, загальну економічну ситуацію в державі.
Вивчення стану здоров’я студентської молоді, як частини суспільства,
має важливе значення для створення системи управління здоров’я насе-
лення держави [1,2,3,4,5,6 та ін].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Європейського
університету.

Метою даної роботи було вивчення стан здоров’я та фізичного
розвитку студентів чоловічої статі 1-4 курсів.

Завданням роботи було: визначити рівень фізичного здоров’я
за методикою В.П. Войтенко [2] та можливого розвитку серцево-судин-
ного захворювання за методикою С.О. Душаніна [4], рівень фізичної
підготовленості студентів 1-4 курсів.

У дослідженнях взяли участь студенти 1-4 курсів економічних
спеціальностей.

Визначення рівня морфофункціонального стану студентів відбу-
валося за допомогою вивчення його складових: фізичного розвитку (ос-
новні антропометричні показники - довжина і маса тіла, окружність груд-
ної клітки) і функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем
(основні величини - частота серцевих скорочень, артеріальний тиск крові,
життєва ємність легень).

Стан здоров’я юнаків визначався за допомогою наведених вище
об’єктивних показників та за допомогою анкетування, що слугувало за
суб’єктивну оцінку власного здоров’я. Для оцінки ступеня ризику роз-
витку серцево-судинних захворювань використовувалася методика С.О.
Душаніна [4], а самооцінка здоров’я визначалася за методикою П.Н.
Войтенко [2].

Стан здоров’я студентів визначався за допомогою об’єктивних і
суб’єктивних показників, а також статистичних даних лікарського конт-
ролю.

Самооцінка власного здоров’я студентів різних курсів неодна-
кова: на молодших курсах стан здоров’я 28 % першокурсників визначи-
ли як ідеальний; на другому курсі таких було 14 %. Більш реально оці-
нили своє здоров’я старшокурсники. Ідеальним стан здоров’я на третьому
курсі вважає 19 % студентів, добрим – 33 %, посереднім і задовільним
16,7 %. На четвертому курсі відповідно оцінили своє здоров’я 15,6 % ,
19,8 % 16,6 % і 17,7 % студентів.
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Відсутній ризик розвитку захворювань серцево-судинної систе-
ми у 16,6% юнаків першого курсу, 25 % другого курсу, 23,8 % третього
курсу і 25 % студентів четвертого курсу. У 10,2-16,6 % першого-четвер-
того курсів він явний і максимальний.

В анкеті В.П. Войтенко [2] всі питання були розділені нами на 4
групи залежно від симптомів, які дають можливість виявити їхню до-
тичність до певної хвороби. До першої групи було віднесено захворю-
вання серцево-судинної системи: тахікардію, брадикардію, міокардит,
ішемічну хворобу серця, гіпертонію, гіпотонію. Другу групу склали
психічні хвороби: невроз астенічний та істеричний, невроз нав’язливих
станів. До третьої групи увійшли захворювання центральної нервової
системи (головного та спинного мозку): остеохондроз різних відділів
хребта, мієліт (інфекційне ураження речовин спинного мозку), судинна
дистонія, черепно-мозкові травми (струс головного мозку), менінгіт (за-
палення оболонок головного мозку). Остання, четверта група, охоплює
поширені захворювання системи травлення: гастрит, гепатит, дизенте-
рію, коліт, грижу, холецистит, жовчнокам’яну хворобу та виразку шлун-
ку.

Варто відзначити, що на молодших курсах ми отримали найб-
ільшу кількість несприятливих відповідей на запитання, які за симпто-
мами належали до першої (захворювання серцево-судинної системи) і
четвертої (гастрити і коліти) груп. На старших курсах студенти скар-
жаться на захворювання серцево-судинної системи та неврози з другої
групи захворювань.

Навчання у економічних вузах призводить здебільшого до на-
пруження психічних функцій, емоційного перевантаження, перевтоми і,
загалом, до психічного знесилення організму в цілому, що є основною
передумовою неврозу та інших захворювань.

При диспансеризації студентів-першокурсників у них виявлено
34-62 % випадків відхилень у стані здоров’я. Із них на спеціальну ме-
дичну групу приходиться 14-21 %, на підготовчу 12-18 %, на основну
58-65 %. У окремих студентів зафіксовано по декілька захворювань.

У цьому аспекті нами отриманні статистичні показники щодо
кількості пропущених навчальних днів з причин хвороби.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що найбільша кількість
пропущених навчальних днів виявлена на третьому і четвертому курсах.
Ми це пояснюємо тим, що протягом навчання у вузі стан здоров’я сту-
дентів з кожним роком погіршується, що підтверджується низкою дослід-
жень інших авторів [3, 4, 7 та ін.]. На молодших курсах захворювання не
довготривалі і часто пов’язані з грипозними епідемічними хворобами.
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З урахуванням викладеного виникає необхідність отримання
вірогідних даних про фізичний розвиток студентів на сучасному етапі.

Аналіз результатів обстеження фізичного розвитку студентів 1-
4 курсів подано в таблиці 1.

Таблиця 1
Кількість пропущених через хворобу навчальних днів (у%)

Курси До 3-х днів Від 3 до 6 днів Більше 6 днів 
1 24,4% 26,6% 20% 
2 20% 27% 17,8% 
3 32,2% 36,6% 28,8% 
4 34,4% 42,2% 35,5% 

 На думку багатьох дослідників [5, 6, 8 та ін.], довжина тіла слу-
гує одним з найбільш стабільних показників фізичного розвитку, тому
що вона меншою мірою, ніж інші соматометричні ознаки, залежить від
впливу чинників довкілля. Вищевикладені дані спонукали нас вивчити і
проаналізувати вікову динаміку морфологічних особливостей студентсь-
кої молоді центральної частини України.

Як свідчать результати дослідження (табл. 2), довжина тіла
юнаків інтенсивно збільшується до третього року навчання (Р < 0,05).
Абсолютний приріст за цей період складає 6,2 см. У подальші роки дов-
жина тіла стабілізується.

Таблиця 2
Характеристика показників фізичного розвитку студентів 1-4 курсів

Р  / курси Курс n Х±  m 
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Довжина тіла (см) 
1 78 177,4 5,31 0,05* 0,05* 0,05* - - - 
2 92 178,8 4,45 0,05* - -  0,05* 0,05* - 
3 84 183,6 4,624 - 0,05* - 0,05* - 0,5* 
4 96 181,7 5,54 - - 0,05* - 0,05* 0,5* 

Маса тіла (кг) 
1 78 67,4 4,61 0,05* 0,05* 0,05* - - - 
2 92 68,69 3,25 0,05 0,5* - 0,5* 0,05* - 
3 84 69,36 3,45 - 0,05* - 0,5* 0,05* - 
4 96 72,3 3,52 - - 0,05* - 0,05* 0,05* 

Окружність грудної клітки (см) 
1  78 87,4 3,71 0,05* 0,05* 0,05* - - - 
2 92 89,4 3,55 0,05* - - 0,05* 0,05* - 
3 84 92,4 3,61 - 0,05* - 0,05* - 0,5* 
4 96 91,4 3,43 - - 0,05* - 0,05 0,5* 

 Примітка: * - відсутність вірогідних розбіжностей в показниках



85

Варто відзначити, що збільшення довжини тіла від першого до
третього курсу проходить не однаковими темпами: від першого до дру-
гого курсу – на 1,9 см, а від другого до третього – на 3,8 см.

Маса тіла більш лабільна, ніж довжина тіла, і перебуває, за
свідченням низки досліджень [1, 3, 8 та ін.], в прямій залежності від
різноманітних факторів, в першу чергу, від впливу навколишнього сере-
довища та способу життя. Тому цей показник не менш важливий для
вивчення й оцінки фізичного розвитку студентів.

Порівняння середніх величин (табл. 2) вказує на позитивні зміни
у загальній масі тіла юнаків за період навчання: інтенсивне збільшення
маси тіла відбувається тільки за період навчання з першого до другого
курсу і з третього до четвертого – на 2,5 кг (Р < 0,05), а від другого до
третього вона майже не змінюється – на 0,7 кг (Р < 0.05).

Окружність грудної клітки (ОГК) у поєднанні з показниками
довжини й маси тіла характеризують тотальні розміри тіла [8] що в на-
ших дослідженнях важливо для об’єктивної оцінки наслідків педагогіч-
ного експерименту.

Матеріали, які характеризують величину цього антропометрич-
ного показника, подані в таблиці 2.

Аналіз представлених матеріалів виявив аналогічну картину:
першокурсники мають статистично вірогідно меншу ОГК, ніж юнаки
старших курсів (Р < 0,05). Різниця абсолютних середніх у них з студен-
тами другого курсу складає 1,6 см, з третім курсом – 4,6 см, а з четвер-
тим – 4,8 см. Починаючи з другого курсу темпи приросту в результатах
ОГК незначні (Р > 0,05).

Порівняння з аналогічними даними, отриманими в центральній
та західній зонах України (О.В.Дрозд, 1998; А.І. Драчук, 2001) не вияви-
ло суттєвих розбіжностей (P > 0,05).

Висновок і перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку: таким чином, отримані експериментальні дані фізичного роз-
витку і здоров’я студентів Європейського університету ВП м. Рівне мо-
жуть слугувати як вихідні дані  для подальшого порівняльного
дослідження даної проблеми і враховуватися при організації диференц-
ійного навчального процесу з фізичного виховання.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ
ДЗЮДОЇСТАМИ У ЗМАГАЛЬНІЙ СУТИЧЦІ

Кухтій Світлана
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті висвітлюється ситуаційна модель змагальної сутички, та виз-
начено ключові моменти техніко-тактичних дій боротьби дзюдо.
Ключові слова: моделювання, техніко-тактичні дії, ситуаційна модель, боротьба
дзюдо.
Аннотация. Кухтий С. Моделирования технико-тактических действий дзюдоис-
тов в соревновательном поединке. В статье освещается ситуационная модель
соревновательного поединка и определены ключевые моменты технико-такти-
ческих действий борьбы дзюдо.
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Annotation. Kuhtii S. Simulations of engineering tactical operations of the judoists
in a competitive duel. In a paper the situational model of a competitive duel is
illuminated and the key moments of engineering tactical operations of strife of judo
are defined.
Keywords: simulations, engineering tactical operation, situational model, strife of
judo.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Найвищим критерієм оцінки майстерності спортсмена у спортивній
боротьбі, є його різнобічна і результативна технічна підготовленість. Ос-
нова такої підготовленості формується на початковому етапі багаторічної
підготовки. “Технічна підготовленість – це ступінь оволодіння спортсме-
ном системою рухів, прийомів і дій” [3]. В процесі навчання технічним
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діям відбувається формування рухового вміння та навику. За допомогою
показу і пояснення тренер створює уяву про технічну дію. Практика
спортивної діяльності показує, що для участі у змаганнях необхідно воло-
діти, вміннями і руховими навиками базової техніки.

У результаті аналізу літературних джерел, ми дослідили, що ке-
рування техніко-тактичною підготовкою борців потребує у створенні
моделі техніко-тактичних дій (ТТД) у сутичці і моделей-алгоритмів для
їхнього засвоєння в процесі навчання і тренування [1, 2, 4]. Запропоно-
вані у літературі моделі, в основному, спрямовані на покращення трену-
вального процесу. Але не висвітлюються закономірності протікання зма-
гальної сутички, а також визначення методологічного і змістовного
підґрунтя для створення моделі. У моделях, як правило, виділялися ок-
ремі частини, фрагменти сутички, що розглядалися з позиції техніки і
тактики. На нашу думку основним недоліком виявилося те, що фраг-
менти сутички зовсім не давали провести, генетичне пояснення розвит-
ку боротьби від самої простої до найскладніших ТТД. А також, не дава-
лася відповідь на такі методологічні питання, як: чим обумовлено
адекватна поведінка борців при їхній взаємодії; яка закономірність по-
ведінки борців у процесі сутички. Проте, тренери і фахівці стверджува-
ли, що поведінка борців обумовлена загальними закономірностями
спортивних єдиноборств.

Спортивна діяльність характеризується наявністю конфлікту між
борцями, а, у свою чергу, логіка конфлікту сприяє поведінці спортсме-
на. Системний аналіз логіки конфлікту вимагає виявлення структури і
визначення функцій поведінки сторін у вирішенні конфлікту. Виходячи
із цього у нашій роботі моделювання ТТД борців ми проводили на ос-
нові структурно-функціонального аналізу. Цей аналіз дає можливість
виявити закономірності ведення сутички у процесі змагань. Розглянемо
роль, місце техніки і тактики а також їх взаємозв’язок як єдиного цілого,
і на цьому аналізі варто будувати схему матеріалізації ТТД борців у су-
тичці.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського
державного інституту фізичної культури.

Метою – нашої роботи було проаналізувати та створити ситуа-
ційну модель змагальної сутички.

Завданням – визначити ключовий момент ситуаційної моделі
змагальної сутички та визначити основну дію для навчання ТТД.

Результати досліджень. У борцівській сутичці двома супереч-
ними сторонами є спортсмени, дії і взаємини яких спрямовані на ство-
рення небезпечної ситуації супротивника з подальшої боротьби. Взає-
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модії між спортсменами характеризуються не тільки великою кількістю
ТТД, але і їх неоднорідністю для досягнення результату поєдинку. Це
визначає якісні зміни в розвитку сутички (рис.1.)

 

Початкове положення 

Початок взаємодії (вхід у захват) 

Переміщення на килимі, 
проведення атаки 

Проведення атаки, 
переміщення на килимі 

Створення небезпечної ситуації 

Виграшне положення це кінцевий 
результат небезпечної дії 

Рис. 1. Якісні зміни перебігу сутички.

Змагальна сутичка дозволяє аналізувати результат перемоги
борців один над одним, як визначення просторового положення, а якісні
зміни в процесі взаємодії розглядати як проміжні результати. Це перехід
спортсменом з одного положення в інше здійснюється за допомогою
виконання ТТД.

Ситуаційна модель сутички являє собою структуру якісних пе-
реходів за ключовими ситуаціями дзюдо, і подальшу конкретизацію клю-
чових моментів протидії спортсменів (рис. 2.).
· початкове (вихідне) положення (ПВП) - положення спортсменів пе-

ред початком боротьби, обумовлене правилами змагань;
· створення контактної ситуації - дія, спрямована на перехід від по-

чаткового положення до динамічної або статичної контактної ситу-
ації (взяття захвату);

· динамічна контактна ситуація - початок активної взаємодії борців,
що характеризується переміщенням у просторі (переміщення на
килимі);

· статична контактна ситуація - початок активної взаємодії спорт-
сменів, що характеризується відсутністю або незначним переміщен-
ням у просторі;
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створення контактної ситуації (СКС) 2 

динамічна контактна 
ситуація (ДКС) 

статична контактна 
ситуація (СКС) 

динамічна ситуація 
початку атаки (ДСПА) 

статична ситуація початку 
атаки (ССПА) 

створення обманної 
критичної ситуації (СОКС) 

створення помилкової 
критичної ситуації (СПКС) 

створення небезпечної ситуації (СНС) - 5 

створення оціненої ситуація (СОС) - 6 

оцінена дія (ОД) неоцінена дія (НД) 

Положення перемоги 

Початкове вихідне положення - 1 

Створення ситуації для початку атаки - 3 

Створення критичної ситуації - 4 

Рис. 2. Ситуаційна модель процесу змагальної сутички

· динамічна ситуація початку атаки - дії, спрямовані на перехід від
динамічної чи статичної контактної ситуації до початку атаки (пере-
міщення-атака-переміщення);

· статична ситуація початку атаки - початок активного впливу одного
чи двох спортсменів, що характеризуються відсутністю або незнач-
ним переміщенням у просторі (атака без переміщення);

· створення обманної критичної ситуації - дії, спрямовані на перехід
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від динамічної або статичної ситуації початкової атаки до помилко-
вої критичної ситуації;

· створення помилкової критичної ситуації - зупинка одного з борців
при переході до обманної ситуації і продовження переходу іншого
спортсмена до критичної ситуації;

· створення критичної ситуації - дії спрямовані на перехід від помил-
кової атаки до критичної ситуації;

· Створення небезпечної ситуації - початок створення небезпечної
ситуації одним спортсменом для іншого спортсмена;

· створення оціненого положення - дії, спрямовані на перехід від не-
безпечної ситуації до оціненої, від неоціненої до виграшної, завер-
шального положення сутички;

· оцінена дія - результат небезпечної ситуації, оцінений суддями, але
недостатній для припинення сутички, (оцінки: кока, юка, ваза-арі);

· неоцінена дія - результат небезпечної ситуації, де дія неоцінена суд-
дями, але обумовлена правилами змагань;

· положення перемоги - результат небезпечної дії одного із суперників,
коли оцінена ситуація завершує поєдинок (наприклад “іппон”).

Висновок. Результатом поєдинку є оцінене положення техніч-
ної дії – яка виступає системоутворюючим фактором, а ключові момен-
ти такі як: взяття “хапу”, переміщення на килимі, атаки, контратаки, за-
хисти, варто розглядати як проміжні результати. Але межею моделі є, з
одного боку, початкове положення, а з іншого боку - виграшне (кінцеве)
положення.

Ситуаційна модель сутички відображає логічну послідовність
процесів і результатів техніко-тактичних дій. Незалежно, усвідомлює
чи не усвідомлює борець які він ситуації створює для перемоги у ході
сутички. Цю модель варто застосовувати для аналізу змагальної діяль-
ності борців, для подальшого вдосконалення ТТД, що відповідають бло-
кам моделі, та формування у дзюдоїстів навички побудови і ведення
сутички, також з метою визначення переваги та недоліку у техніко-так-
тичній підготовці суперників.

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися
вивчення інших проблем управління процесом підготовки спортсменів-
дзюдоїстів.
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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Макареня Володимир, Кравченко Леонід,
Збанацький Сергій, Зеленюк Оксана

Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Анотація. Викладено досвід організації оздоровчо-туристичної діяльності у рам-
ках навчальної дисципліни «Фізичне виховання» зі студентами, які мають вади
у стані здоров’я.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, вади здоров’я, рекреація, пішохід-
ний туризм.
Аннотация. Макареня В., Кравченко Л., Збанацкий С., Зеленюк О. Опыт  мето-
дического обеспечения организации оздоровительно-туристической деятельно-
сти в специальном учебном отделении кафедры физического воспитания. Изло-
жен опыт организации оздоровительно-туристической деятельности в рамках
учебной дисциплины «Физическое воспитание» со студентами, которые имеют
недостатка в состоянии здоровья.
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реация, пешеходный туризм.
Annotation. Makarenya V., Kravchenko L., Zbanats’kii S., Zelenyuk O. Experience
of methodical security of architecture of improving tourist activity in special
educational abjointing of stand of physical training. The experience of architecture of
improving tourist activity in educational discipline «Physical training» is explained.
Is oriented on the students, which one have of a disadvantage of a state of health.
Keywords: physical training, students, disadvantage of health, recreation, pedestrian
tourism.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Трансформація системи вищої освіти у напрямку її гуманізації
передбачає  нові підходи до організаційно-методичного забезпечення
навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закла-
дах України [1,2,3]. Як свідчать матеріали літератури, на цьому шляху
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першорядного значення набуває виховання особистості, в якої гармон-
ійно поєднано високий інтелектуальний потенціал і гарне здоров’я, а
також чітка організація всього навчально-виховного процесу у вищому
навчальному закладі [4,5].

Примат оздоровчої функції фізичного виховання передбачає
діяльність педагогічного колективу кафедри, спрямовану, у першу чер-
гу, на поліпшення стану здоров’я студентів та залучення їх до здорового
способу життя.

Серед найбільш ефективних засобів виховання національно
свідомого фахівця, туризму належить чільне місце у зв’язку з його дос-
тупністю для студентів з різним рівнем здоров’я та можливістю викори-
стання безпосередньо у структурі практичних занять фізичним вихован-
ням [6,7].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Національного
університету «Києво-Могилянська академія».

Метою нашої роботи є спроба ознайомлення колег з накопиче-
ним викладачами  кафедри фізичного виховання Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) організаційно-мето-
дичним досвідом впровадження туризму у навчальний процес фізичного
виховання студентів з вадами здоров’я, які відвідують заняття у спец-
іальному навчальному відділенні (СНВ).

З огляду на особливий підхід, якого потребують студенти з ва-
дами у стані здоров’я, кафедра фізичного виховання НаУКМА зміщує
акценти з традиційної організації навчального процесу у бік його набли-
ження до природного середовища як фактору оздоровлення, рекреації
та гармонізації відношення людини з навколишнім світом.

Практичне втілення цієї настанови здійснюється нами за раху-
нок максимального залучення природних чинників у процес фізичного
виховання студентів.

Результати досліджень та їх обговорення. Під нашим нагля-
дом знаходилося 187 студентів 1-го та  2-го років навчання, що  склада-
ло у середньому 22-25% від загальної кількості студентів, які  проходять
курс навчальної дисципліни „Фізичне виховання”.

Результати визначення співвідношення нозологічних груп зах-
ворювань цього контингенту студентів представлені на рис.1.

Наведені на рис.1 показники дуже близькі до представлених у
спеціальній літературі матеріалах щодо розповсюдження певних нозо-
логічних  форм захворювань серед студентської молоді в інших навчаль-
них закладах України [8,9].

Головною настановою нашого методичного підходу до органі-
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зації навчального процесу у СНВ є оздоровче спрямування практичних
занять, що передбачає, перед усім, розвиток витривалості, яка віддзер-
калює рівень аеробного енергозабезпечення організму.

Практичні заняття з фізичного виховання зі студентами СНВ ми
традиційно проводимо на відкритому повітрі незалежно від пори року.
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Рис.1. Результати визначення співвідношення нозологічних груп захво-
рювань студентів.

Двічі на тиждень протягом однієї астрономічної години студен-
ти під керівництвом викладача долають пішохідні маршрути, які про-
кладені вздовж набережної Дніпра, Труханового острова, охоплюють
мальовничі схили дніпровських круч, Замкову гору тощо.

Щорічно викладачі кафедри розробляють 2-3 нові маршрути
різного ступеню складності. Загальна довжина кожного з маршрутів
близько 5-ти  кілометрів, профіль місцевості включає не менше 3-4-х
підйомів та спусків. Це дає можливість досягати піків максимального
фізичного навантаження, які фіксуються  методом усіченої пульсометрії
(за 10 с). При цьому обов’язково визначається період реституції пульсу,
що дозволяє оцінювати ефективність діяльності серцево-судинної сис-
теми та якість індивідуальних адаптаційних процесів організму до дозо-
ваного фізичного навантаження.

Слід підкреслити, що фізичне навантаження, яке студенти от-
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римують під час занять на свіжому повітрі, супроводжується емоційним
підйомом, легко переноситься і не викликає неприємних суб’єктивних
відчуттів, що дає підставу розглядати практичні заняття як ефективний
рекреаційний засіб.

Радість від спілкування з природою є потужною мотивацією до
занять фізичним вихованням, які спрямовані на поліпшення стану здо-
ров’я та сприяння формуванню загальних засад екологічної свідомості
у студентів.

Підтвердженням цієї тези є відсутність пропусків занять без
поважних причин, зниження рівня захворюваності з тимчасовою втра-
тою працездатності. Так, наприклад, кількість пропущених занять про-
тягом навчального року за хворобою складала у середньому 2,85 ± 0,4
днів.

Поряд із практичними заняттями за розкладом, кожний студент
повинен не менше двох разів протягом навчального року прийняти участь
у туристичних походах вихідного дня. Ці походи влаштовуються у травні
та вересні і передбачають ознайомлення студентів з правилами повод-
ження у лісі, вміннями ставити намети, розпалювати ватру, долати пере-
пони, користуватися компасом і картою.

Крім цього, під час проведення походу студенти безпосередньо
приймають участь у різноманітних екологічних акціях: прибирають те-
риторію лісу, облаштовують місця відпочинку, навчаються навичкам еко-
логічно безпечної взаємодії з природою.

Участь у цих походах входить до залікових вимог із фізичного
виховання для студентів СНВ.

Висновки. Таким чином, набутий кафедрою фізичного вихован-
ня НаУКМА організаційно-методичний досвід навчальної роботи зі сту-
дентами, які мають вади у стані здоров’я, свідчить про доцільність про-
ведення цілорічних практичних занять на відкритому повітрі та
включення у програму занять навичок з пішохідного туризму.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку пов’язані
з застосування розширеного кола оздоровчих засобів для поліпшення
стану здоров’я студентів та залучення їх до здорового способу життя.
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ЗМІНИ ЕНДОКРИННОГО ТА ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСУ
ОРГАНІЗМУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ХАТХА-ЙОГОЮ ПРОТЯГОМ

РОКУ
Мусієнко О.В., Крапівіна К.О.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація. Вивчено вплив занять Хатха-Йогою протягом тривалого часу на рівень
гормонів, ліпопероксидацію та рівень катіонів плазми крові. Через 3 місяці за-
нять Хатха-Йогою відбувається підвищення індивідуального адаптаційного ре-
зерву організму.
Ключові слова: гормони, гормони, ліпідb, електроліти крові, фізична культура,
Хатха-Йога.
Аннотация. Мусиенко О.В., Крапивина К.О. Изменения эндокринного и вегета-
тивного баланса организма во время занятий хатха-йогой на протяжении года.
Изучено влияние занятий Хатха-Йогой на протяжении продолжительного вре-
мени на уровень гормонов, липопероксидацию и уровень катионов плазмы кро-
ви. Через 3 месяцы занятий Хатха-Йогой происходит повышение индивидуаль-
ного адаптационного резерва организма.
Ключевые слова: гормоны, гормоны, липиды, электролиты крови, физическая
культура, Хатха-Йога.
Annotation. Musienko O.V., Krapivina K.O. Modifications of endocrine and vegetative
balance of an organism during occupations by hatha-yoga during one year. The
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influence of occupations by hatha-yoga is studied during continuous time for a level
of Hormonums, lipopeptide and level of cations of a blood plasma. In 3 months of
occupations the hatha -yoga descends rising a personal adaptive redundancy of an
organism.
Keywords: Hormonums, lipids, electrolytes of a blood, physical culture, hatha-yoga.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Останнім часом нашу молодь вже не цікавлять заняття традицій-
ною фізичною культурою у вузі, тому потрібно шукати нові форми за-
нять для зацікавлення студентів. Заняття Хатха-Йогою є популярними
серед молодих людей, необхідно вияснити, наскільки корисні вони для
здоров’я. Відомо, що у кожній позі тіла можуть стискатися або розтягу-
ватися певні органи, змінюватися їх кровопостачання [3]. Під час трива-
лих занять Хатха-Йогою відбуваються такі зсуви в організмі, які ведуть
до згладження сезонних коливань вмісту досліджених функціональних
показників [2]. Згідно результатів кореляційного аналізу [4, 5], гомеос-
татичним параметром, безпосередньо пов’язаним із станом глюкокор-
тикоїдної функції надниркових залоз, є вегетативний статус організму,
тоді як стан осмотичної рівноваги взаємопов’язаний з тиреоїдною фун-
кцією, що узгоджується з даними літератури [1].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського
національного університету імені Івана Франка.

Метою нашої роботи було дослідити вплив на організм комп-
лексного виконання асан Хатха-Йоги під час занять протягом року. По-
ряд із впливом на гормональний профіль ми вирішили вияснити їх вплив
на перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) і електроліти крові, оскільки вони
можуть виступати як вторинні посередники у реалізації гормональних
впливів на організм.

Вивчали вплив тривалих занять Хатха-Йогою (1 рік) на вміст
гормонів щитоподібної (трийодтиронін (Т3), тироксин (Т4)), наднирко-
вих (кортизол (CORT)) та статевих (тестостерон (TEST) у чоловіків, ес-
традіол (ESTR), прогестерон (PROG) у жінок) залоз у плазмі крові. Од-
ночасно визначались зміни таких функціональних показників:
електроліти крові Na+, K+, Ca2+, вміст малонового диальдегіду (МДА) як
показник ПОЛ. Аналізи кількості гормонів проводили з допомогою стан-
дартних наборів для радіоімунологічного визначення гормонів у Лабо-
раторії радіоізотопної діагностики Львівської обласної клінічної лікарні.
Забір крові робили натщесерце з 9 до 10 год ранку. Електроліти крові
визначали з допомогою іоноселективних електродів, вміст МДА за тес-
том з тіобарбітуровою кислотою.



97

Отриманi в результатi дослiджень данi було оброблено метода-
ми статистичного аналiзу. Для інтегрального опису взаємодії параметрів
системи ми визначили взаємні кореляційні функції, які характеризують
взаємний зв’язок і синхронність різних процесів між собою.

Було обстежено дві групи студентів, одна з них (експеримен-
тальна) займалася Хатха-Йогою, а друга (контрольна) – традиційною
фізичною культурою у вузі. Були встановлені часові ряди змін дослід-
жуваних показників для обох груп (табл. 1-2).

Таблиця 1
Зміни досліджуваних показників у студентів експериментальної групи

(M±m) протягом занять Хатха-Йогою
Місяць Т3, 

нмоль/л 
Т4, 

нмоль/л 
CORT, 
нмоль/л 

ESTR, 
пг/мл 

PROG, 
нг/мл 

TEST, 
нг/мл 

МДА, 
ммоль/л 

Na+, 
ммоль/л 

K+, 
ммоль/л 

Ca2+, 
ммоль/л 

IX 1,5±0,2 74±4 320±22 160±30 6,0±0,5 6,0±1,0 2,1±0,2 130±10 4,6±0,2 2,4±0,2 
X 1,7±0,2 85±3 345±20 155±35 7,5±0,6 6,3±1,5 4,3±0,2 140±5 3,6±0,2 3,0±0,1 
XI 1,6±0,2 84±3 450±43 182±48 10,2±0,8 5,5±1,0 4,3±0,2 150±5 3,2±0,2 3,0±0,1 
XII 2,2±0,2 115±5 570±30 166±46 9,5±0,8 8,0±1,0 3,7±0,2 140±5 3,6±0,3 2,7±0,1 
I 2,2±0,2 105±6 480±48 200±30 9,2±1,0 9,1±1,5 2,7±0,2 130±5 4,3±0,2 2,6±0,1 
II 2,4±0,2 110±7 453±56 185±32 16,0±2,0 9,0±1,5 2,4±0,2 122±5 4,6±0,2 2,6±0,1 
III 2,3±0,2 112±8 456±54 187±28 22±1,0 9,4±1,5 2,2±0,2 122±5 4,7±0,2 2,6±0,1 
IV 2,1±0,2 106±6 503±33 193±36 17,0±1,0 9,6±2,0 2,0±0,2 123±5 4,8±0,2 2,5±0,1 
V 1,8±0,2 99±10 540±30 175±29 13,5±1,2 9,3±2,0 1,9±0,2 122±5 4,7±0,2 2,3±0,1 
VI 1,8±0,2 90±9 520±30 166±32 11,3±1,0 10,2±1,5 1,9±0,2 122±5 4,7±0,2 2,2±0,1 
VII 1,75±0,2 80±10 535±30 185±25 9,0±0,5 9,5±1,2 1,9±0,2 122±5 4,8±0,2 2,3±0,1 
VIII 1,75±0,2 70±3 537±30 191±12 9,0±0,5 9,0±0,5 1,9±0,2 123±5 4,7±0,2 2,2±0,1 
 

Таблиця 2
Зміни досліджуваних показників у студентів контрольної групи

(M±m) протягом занять фізичним вихованням
Місяць Т3, 

нмоль/л 
Т4, 

нмоль/л 
CORT, 
нмоль/л 

ESTR, 
пг/мл 

PROG, 
нг/мл 

TEST, 
нг/мл 

МДА, 
ммоль/л 

Na+, 
ммоль/л 

K+, 
ммоль/л 

Ca2+, 
ммоль/л 

IX 1,6±0,2 80±4,5 440±20 150±20 7,0±2,0 9,0±1,0 2,4±0,2 133±45 4,6±0,2 2,4±0,2 
X 2,2±0,3 100±4,0 435±20 125±18 7,0±2,0 10,2±1,0 2,3±0,2 135±15 4,6±0,1 2,1±0,1 
XI 2,4±0,4 102±3,5 408±10 109±22 11,0±2,0 7,0±0,5 3,2±0,2 132±12 4,6±0,3 2,0±0,1 
XII 1,9±0,2 82±2,5 430±15 80±15 7,0±2,0 6,0±0,5 3,8±0,2 139±15 4,7±0,2 2,0±0,1 
I 1,5±0,3 70±2,5 550±25 90±15 4,0±1,0 5,8±0,5 4,7±0,4 150±15 4,8±0,3 2,1±0,1 
II 1,7±0,3 70±2 620±30 160±20 9,0±1,5 5,5±0,5 4,7±0,4 146±8 4,7±0,2 2,0±0,1 
III 1,8±0,1 75±2,5 580±35 225±35 16,0±3,0 6,0±0,5 4,7±0,4 143±8 4,6±0,2 2,5±0,1 
IV 1,6±0,3 71±2 350±15 210±20 16,5±2,0 5,5±0,8 4,6±0,3 138±9 4,5±0,1 2,6±0,1 
V 1,45±0,2 72±2 308±10 190±15 13,0±1,0 5,5±1,2 3,9±0,2 138±8 4,3±0,2 2,7±0,1 
VI 2,3±0,2 90±5 290±10 180±40 14,0±2,5 4,0±0,3 3,2±0,2 136±10 4,2±0,3 2,8±0,1 
VII 2,5±0,1 89±6 295±10 195±25 13,8±2,0 4,1±0,4 2,5±0,2 135±7 3,9±0,2 2,9±0,2 
VIII 2,7±0,3 111±7 320±30 194±10 7,0±1,0 6,0±1,0 2,4±0,3 135±5 4,3±0,2 2,8±0,2 
 

Результати наших досліджень показали, що заняття Хатха-
Йогою протягом року ведуть до значних змін у гормональному профілі
організму порівняно із заняттями фізичною культурою за Державною
програмою. Відбувається підвищення активності ендокринної частини
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статевих залоз як в чоловіків, так і в жінок. Зростає глюкокортикоїдна
функція надниркових залоз та активність щитовидної залози. Заняття
Хатха-Йогою ведуть до поступового зниження кількості МДА, що
свідчить про обмеження інтенсивності ПОЛ. Стан електролітного об-
міну під час занять Хатха-Йогою протягом року свідчить про поступо-
вий перехід від переважання реакцій симпатичної нервової системи до
парасимпатичної, що веде до зростання функціональних можливостей
організму та індивідуального адаптаційного резерву.

Під час тривалих занять Хатха-Йогою відбуваються такі зсуви в
організмі, які ведуть до згладження сезонних коливань вмісту дослідже-
них функціональних показників [2], а саме, підвищення активності ен-
докринної частини статевих залоз як в чоловіків, так і в жінок, нормал-
ізація глюкокортикоїдної функції надниркових залоз, що виявляється у
зростанні рівня кортизолу, економізація роботи щитоподібної залози,
поступове зниження кількості продуктів ліпопероксидації у крові. Стан
електролітного обміну та пульсу під час занять Хатха-Йогою протягом
року свідчить про поступовий перехід від переважання реакцій симпа-
тичної нервової системи до парасимпатичної, що веде до зростання фун-
кціональних можливостей організму.

Обчислення взаємних кореляційних функцій [4, 5] дозволило нам
підтвердити наше припущення про те, що зміни кількості гормонів, МДА
і електролітів крові у студентів контрольної групи носять сезонний ха-
рактер, оскільки майже усі крос-корелограми взаємозв’язку динаміки
змін цих показників мають синусоїдальну форму. Це вказує на періо-
дичність змін, чого не спостерігається у студентів експериментальної
групи.

Зміни рівня електролітів, CORT і МДА відбуваються синхрон-
но, що свідчить про оксидативний стрес від незвичного виду фізичних
навантажень у перші місяці занять, пізніше під впливом власне вправ
Хатха-Йоги їх рівень стабілізується.

Згідно результатів кореляційного аналізу, гомеостатичним
параметром, безпосередньо пов’язаним із станом глюкокортикоїдної
функції надниркових залоз, є вегетативний статус організму, тоді як стан
осмотичної рівноваги взаємопов’язаний з тиреоїдною функцією, що уз-
годжується з даними літератури [1].

Підвищення статевої функції у чоловіків ми також пов’язуємо
із зростанням функціональної ємності вегетативної нервової системи,
що викликана заняттями Хатха-Йогою.

Аналіз співвідношення гормональних змін, ПОЛ і балансу елект-
ролітів під час занять протягом тривалого часу дозволив нам встановити,
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що зміни усіх досліджених показників у перші місяці занять Хатха-Йо-
гою свідчать про пристосувальну реакцію організму до незвичного виду
фізичних навантажень, що проявляється у компенсаторному підвищенні
вмісту Т3, Т4, CORT, МДА, Na+, Ca2+, зниженні K+. Через 3 місяці від по-
чатку занять проходить стирання майже усіх сезонних коливань вмісту
гормонів (за винятком PROG), ПОЛ і електролітів плазми крові, підви-
щення індивідуального адаптаційного резерву організму. Проведений ко-
реляційний аналіз дозволив встановити чітку сезонну періодичність змін
усіх досліджуваних показників у нормі, синхронність змін кількості тире-
оїдних гормонів, рівня CORT і показників осмотичного балансу. Виявле-
но чіткі залежності між динамікою змін вмісту TEST, МДА, Na+, K+, Ca2+,
які свідчать про їхню роль у протіканні стресових реакцій.

Висновки. Отже, регулярне виконання статичних вправ Хатха-
Йоги веде до поступових змін у гормональному балансі організму, обміні
електролітів та ПОЛ. В перші місяці від початку занять в організмі об-
стежених студентів відбуваються зміни у досліджених нами показниках,
що свідчить про стрес, викликаний незвичними фізичними навантажен-
нями. Через 2-3 місяці від початку занять починається стабілізація
функцій організму, в чому велика роль відводиться вегетативній нервовій
системі. Протягом 9 місяців занять Йогою, тобто від початку стабілі-
зації функцій до серпня-місяця, відбуваються зміни у гормональному і
електролітному балансі, спричинені власне виконанням вправ йогів. За-
няття Хатха-Йогою протягом тривалого часу приводять до стирання усіх
сезонних коливань вмісту гормонів (за винятком PROG), ПОЛ і елект-
ролітів плазми крові та підвищення індивідуального адаптаційного ре-
зерву організму за рахунок переходу до відносного переважання пара-
симпатичної ланки вегетативної регуляції над симпатичною.

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися
вивчення інших аспектів впливу занять Хатха-Йогою на організм людини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ВАТЕРПОЛІСТІВ
КОМАНДИ “ДИНАМО“ ЛЬВІВ

Островський М.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В статті показані результати експерименту на предмет застосування
вдосконаленої методики з розвитку силових якостей кваліфікованих ватер-
полістів. За показниками педагогічного контролю встановлено, що запропоно-
вана методика дає позитивні зміни і удосконалює силові якості гравців.
Ключові слова: кваліфіковані ватерполісти, силові якості, тренажери з обтяжен-
ням, дослідження.
Аннотация. Островский М. Исследования силовых качеств ватерполистов  ко-
манды “Динамо“ Львов. В статье показаны результаты эксперимента на предмет
применения усовершенствованной методики по развитию силовых качеств ква-
лифицированных ватерполистов. По показателям педагогического контроля ус-
тановлено, что предложенная методика дает положительные изменения и совер-
шенствует силовые качества спортсменов.
Ключевые слова: квалифицированные ватерполисты, силовые качества, трена-
жеры с отягощением, исследования.
Annotation. Ostrovskii M. Examinations of force qualities water-polo players of a
command “Dinamo” Lvov. In a paper the outcomes of experiment are rotined for
application of improved procedure on development of force qualities qualified water-
polo players. On parameters of pedagogical monitoring is fixed, that the offered
procedure gives positive modifications and perfects force qualities of the sportsmen.
Keywords: qualified water-polo players, force qualities, training simulators with
burdening, examination.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Сучасний стан водного поло і напрямок подальшого розвитку гри
характеризуються збільшуючим впливом на рівень майстерності гравців
і команд їх загальної фізичної, а зокрема, силової і швидкісно-силової
підготовленості. Саме ці фізичні якості проявляються в різних ігрових
діях ватерполістів і в значній мірі обумовлюють їх ефективність.

Проаналізувавши матеріали з підготовки і змагальної діяльності
кваліфікованих гравців та команд, а також з літературних джерел [1,2,6],
можна з впевненістю говорити про особливості прояву ватерполістами
силових якостей в грі. В процесі змагальної діяльності виконуються сило-
ва та швидкісно-силова робота: довготривалі переміщення по полю, вис-
трибування, старти, повороти, обманні рухи, кидки м’яча. Відчуваючи при
цьому постійні перешкоди, обтяження, опір з боку суперників, ватерполі-
сту постійно потрібно боротись, щоб заволодіти кращою позицією, або
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м’ячем. Можна стверджувати, що за рівних можливостей, в кращій по-
зиції буде той гравець в якого краще розвинуті силові параметри [3,4].
Саме тому ця фізична якість стала об’єктом нашої уваги, чим і обумовила
мету проведеного дослідження. Враховуючи те, що цей вид спорту вхо-
дить до переліку Олімпійських, нам видається за необхідне долучитися в
перспективі до його розвитку і в Україні. Такі мотиви спонукали нас до
проведення дослідження. Воно полягає у з’ясуванні питання, чи при зас-
тосуванні методики з розвитку силової якості покращились показники сили
і який рівень їх приросту. Новизною запропонованої методики була роз-
робка та введення певних засобів для розвитку сили. Зокрема, нами були
запропоновані браслети з обтяженням, як на руки так і на ноги, які засто-
совувались на тренуваннях різної плавальної та ігрової спрямованості.
Для розвитку сили кидка  нами була розроблена рукавиця з обтяженням за
допомогою якої можна повністю відтворювати біомеханічні рухи при кид-
ку. Обтяження, яке знаходилось в ній, дозволяло розвивати силу і точність
кидка при виконанні роботи. Загалом, методика підготовки кваліфікова-
них ватерполістів поєднала у собі добре зарекомендовані традиційні вправи
з удосконалення якості сили та запропоновані нами засоби обтяження з
врахуванням специфіки водного поло.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського дер-
жавного інституту фізичної культури.

Мета: Показати динаміку силових параметрів гравців команди
“ Динамо “ Львів впродовж підготовчого періоду тренувань 2004р.

Завдання.
1. Обстежити ватерполістів команди “ Динамо “ Львів на предмет їх
силових якостей.
2. Визначити рівень приросту у силовій підготовці
3. Порівняти темп приросту і сформувати практичні рекомендації.

Методика досліджень. Для виявлення рівня розвитку силових
якостей ватерполістів були використані тести: максимальна сила тяги на
суші, максимальна сила тяги в воді, динамометрія правої та лівої кисті.

Динамометрія правої та лівої кисті визначалась за допомогою
кистьового динамометра.

Максимальну силу тяги на суші вимірювали за допомогою ста-
нового динамометра. Лежачи на грудях, досліджуваний розвиває макси-
мальне зусилля при імітації гребка руками способом дельфін.

Для визначення максимальної сили тяги у воді був застосова-
ний становий динамометр. По сигналу досліджуваний розпочинав пливти
з максимально доступною інтенсивністю. Найвищий пік динамограми
відповідав максимальній величині сили тяги. У обстеженнях брали участь
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20 гравців команди “ Динамо “ Львів з водного поло 2004 року.
Дані були опрацьовані за методами математичної статистики

(коефіцієнт Стьюдента, критерій значущості Р, темп приросту Т ).
Результати досліджень. Аналізуючи силові параметри слід

відзначити, що представники команди, які протягом трьох місяців зай-
мались за запропонованою методикою покращили свої результати. Так,
оцінюючи динаміку відтестованих силових даних, спостерігали приріст
результатів у максимальній силі тяги на суші, максимальній силі тяги на
воді та динамометрії правої та лівої кисті. Так на початку експерименту
він дорівнював по команді з максимальної сили тяги на суші 53,9кг, мак-
симальна сила тяги на воді становила 18,8кг, динамометрія правої руки
55,5кг і лівої руки 49,3кг.

Під час повторного тестування спостерігали статистично дос-
товірне ( при Р<0,05) покращення в якості розвитку сили за всіма показ-
никами. Так, приріст показників становив: максимальна сила тяги на
суші покращилась на 1,8кг , максимальна сила тяги на воді 1,5кг, дина-
мометрія правої кисті виросла на 2,1кг та лівої руки на 2,5кг.

При визначенні темпу приросту нами були отримані такі резуль-
тати. Так, найлабільнішою серед заданих тестувань стала максимальна
сила тяги на воді, її приріст склав 7,6%, динамометрія лівої кисті 4,9%,
динамометрія правої кисті дорівнювала 3,8%, а максимальна сила тяги
на суші виросла лише на 3,3% і таким чином залишилась найінертні-
шою ланкою серед запропонованих тестувань (рис.1).

Рис.1 Темп приросту силових параметрів кваліфікованих ватер-
полістів 1- макс. сила тяги у воді, 2- динам. лівої руки, 3- динам.пр.ру-

ки, 4- макс. сила тяги на суші
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Висновки:
1.У результаті обстеження встановлено дійсний стан силових

якостей команди “ Динамо “ Львів з водного поло. Доведено, що різниця
між фоновими та експериментальними показниками сили є статистично
достовірна при Р<0,05.

2. Порівняння команди після введення запропонованої методи-
ки дають змогу продовжити дослідження з розвитку силових якостей
ватерполістів.

3. Темпи приросту за максимальною силою тяги на воді є най-
вищим і дорівнює 7,6%, найінертнішою виявився показник максималь-
ної сили тяги на суші і він становить 3,3%.

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися
вивчення інших аспектів фізичної підготовки ватерполістів.
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САМОСТІЙНА РОБОТА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ РУХОВИХ

УМІНЬ І НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ
Петренко С.А.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Анотація. У статті розглянуто методологічні проблеми щодо організації само-
стійної роботи студентів; визначено структурні елементи самостійної роботи в
процесі підготовки майбутніх вихователів до формування основних рухових умінь
і навичок у дошкільників; виділено умови, які сприяють успішній організації
самостійної роботи студентів під час проведення занять з теорії та методики
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фізичного виховання.
Ключові слова: самостійна робота, самостійна діяльність, професійна підготов-
ка, рухові уміння і навички.
Аннотация. Петренко С.А. Самостоятельная работа в системе подготовки сту-
дентов к формированию основных двигательных умений и навыков у дошколь-
ников. В статье рассмотрены методологические проблемы организации само-
стоятельной  работы студентов;  определены структурные элементы
самостоятельной работы в процессе подготовки будущих воспитателей к фор-
мированию основных двигательных умений и навыков у дошкольников; выде-
лены условия, которые оказывают содействие успешной организации самостоя-
тельной работы студентов во время проведения занятий по теории и методики
физического воспитания.
Ключевые слова: самостоятельная работа, самостоятельная деятельность, про-
фессиональная подготовка, двигательные умения и навыки.
Annotation. Petrenko S.A. Self-maintained work in a system of preparation of the
students to shaping the basic motorial skills and skills for child preschool age. In a
paper the methodological problems of architecture of self-maintained work of the
students are surveyed. The building blocks of self-maintained work are defined during
preparation of the future tutors for shaping the basic motorial skills and skills for
child preschool age. The requirements are secured, which one render assistance
successful architecture of self-maintained work of the students during holding
occupations under the theory and procedure of physical training.
Keywords: self-maintained work, self-maintained activity, vocational training, motorial
skills.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Немає сумнівів, що формування у майбутнього спеціаліста умінь
та навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності є одним із
найважливіших завдань сучасної професійної освіти. Це завдання вима-
гає комплексного підходу до його вирішення, а саме: наукового обґрун-
тування сутності і змісту цієї діяльності, розробку й планування прий-
нятної для студентів системи організації навчального процесу в різних
видах занять, розрахунок часу відповідно до об’єму навчальних дис-
циплін, розробку ефективних методик та навчально-методичне забезпе-
чення процесу навчання, управління, контроль та самоконтроль на різних
етапах навчання.

У сучасній педагогічній літературі існує багато різноманітних
трактувань та кваліфікацій самостійної роботи (Б.П. Єсипов, 1961; М.А.
Данилов, 1961; Г.У. Щукіна, 1966; П.І. Підкасистий, 1972; І.Я. Лернер,
1976 та ін.). Науковці у своїх дослідженнях розмежовують поняття “са-
мостійна робота” і “самостійна діяльність”. Одні автори (І.П. Огород-
никова, 1968; С.І. Зіновьєв, 1968; Т.А. Ільїна, 1969 та ін.) трактують са-
мостійну роботу як вид навчальної діяльності, в процесі якої виконуються
індивідуальні, групові або фронтальні завдання під загальним керівниц-
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твом викладача. Інші (Н.І. Болдирьов, Н.К. Гончаров, Б.П. Єсипов, 1968;
В.С. Горохова, 1989 та ін.) вважають, що самостійна робота – це дидак-
тичний засіб навчання, форма організації навчально-пізнавальної діяль-
ності [1].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Мета нашого дослідження полягала у з’ясуванні сутності са-
мостійної роботи студентів у процесі підготовки їх до формування ос-
новних рухових умінь і навичок у дітей дошкільного віку.

Завдання роботи полягали: у визначені структурних елементів
самостійної роботи в процесі підготовки майбутніх вихователів до фор-
мування основних рухових умінь і навичок у дошкільників; з’ясуванні
умов, які сприяють успішній організації самостійної роботи студентів
під час проведення занять з теорії та методики фізичного виховання.

Результати досліджень та їх обговорення. Для визначення
сутності самостійної роботи важливо з’ясувати поняття “самостійне”. У
широкому розумінні будь-яка діяльність у процесі навчання (слухання,
пояснення, читання літератури) індивідуальна і в цьому розумінні само-
стійна. Однак ми пов’язуємо термін “самостійна робота” з особливим
зразком організації діяльності, тобто самодіяльністю студентів, основ-
ними ознаками якої є: відсутність допомоги з боку викладача, усвідом-
лення мети роботи, творча інтерпретація та здобуття нових знань.

Ми вважаємо самостійну роботу дидактично обґрунтованою
формою, а навчальне завдання - засобом організації самостійної пізна-
вальної діяльності студентів. Таке співвідношення цих основних понять
дає змогу послідовно розглядати дидактичний, психологічний і органі-
заційний аспекти цієї проблеми.

Самостійна діяльність трактується як цілеспрямований процес,
який організовується для вирішення конкретних навчально-пізнаваль-
них завдань. Самостійна пізнавальна діяльність студентів передбачає
пошук нових знань за допомогою самостійно обраних засобів. Процес
активного засвоєння знань відбувається успішно в тому разі, коли сту-
денти чітко уявляють структуру пізнавальної діяльності, тобто склада-
ють взаємозв’язок її окремих елементів [1 ].

Структурними елементами самостійної діяльності є:
1) постановка мети діяльності й проблемних завдань;
2) визначення об’єкта діяльності;
3) вибір засобів пізнавальної діяльності;
4) вирішення поставленого завдання;
5) перевірка правильності розв’язання завдання.
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Самостійна діяльність студентів вимагає постановки таких пізна-
вальних завдань, які матимуть характер навчальної або наукової пробле-
ми. При цьому вони можуть мати досить різноманітні форми пошуку,
самостійного завдання, доповіді та ін.

При визначенні пізнавальних завдань слід ураховувати рівень
підготовки студентів, обсяг здобутих ними знань та вмінь, їх інтереси та
здібності. Важливо не тільки поставити пізнавальне завдання, а й роз-
робити загальний план самостійної діяльності щодо його вирішення. При
цьому студентам може бути запропонована вже готова інструкція або
план вирішення завдання, зразок їх використання, система окремих зав-
дань щодо вирішення головного завдання. Однак можливі й інші підхо-
ди, коли планування майбутньої роботи здійснюється студентами разом
із викладачем або самостійно за допомогою накопичених знань та прак-
тичного досвіду.

Наступний елемент у структурі самостійної діяльності вимагає
остаточного вирішення проблемного завдання, під час виконання якого
студенти включаються в пізнавальний пошук, виконують практично різні
завдання дослідження. Це, наприклад, може бути аналіз незвичайних
ситуацій, які виникли в процесі рухової діяльності дошкільників, чи тех-
ніки виконання основних рухів; розробка програми навчання різних видів
рухів; формування закономірностей рухових умінь та навичок; пошук
найбільш правильних способів вирішення проблем та ситуацій, які ви-
никли у процесі роботи; вибір серед відомих способів вирішення про-
блеми найбільш раціональних, ураховуючи конкретні умови; виведення
висновків, узагальнень, розробка практичних рекомендацій.

Оскільки самостійна діяльність студентів завжди припускає
можливість помилок, необхідно перевіряти результати роботи, вносити
відповідні корективи. Така робота дає змогу ефективно застосовувати
здобуті знання, більш глибоко й міцно закріплювати їх в умовах прак-
тичної діяльності.

У сучасній педагогічній літературі пропонуються різноманітні
класифікації самостійної роботи, в основі яких знаходяться різні озна-
ки, наприклад: характер діяльності викладача та студентів; спосіб здо-
буття та засвоєння нових знань; самостійна робота за зразком; репро-
дуктивні роботи [1].

Система самостійної роботи, яка впроваджується в навчально-
виховний процес, педагогічну практику, науково-дослідницьку роботу,
сприяє розвитку педагогічних здібностей і утворює комплекс, який за-
безпечує ефективну теоретичну, методичну та практичну підготовку май-
бутніх вихователів до формування у дошкільників основних рухових
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умінь і навичок.
Важливу роль у реалізації загальних і спеціальних завдань у

процесі самостійної роботи студентів відіграє комплексний підхід, який
передбачає залучення до самостійної пізнавальної діяльності студентів
з урахуванням рівня їх підготовленості та індивідуальних особливостей;
взаємозв’язок та послідовність при постановці завдань, поступовий пе-
рехід від простих завдань до більш складних, з посиленням їх творчого
характеру; забезпечення чіткого планування та систематичного контро-
лю самостійної роботи; використання різноманітних організаційних
форм самостійної роботи [4].

Запорукою успішної організації самостійної роботи є створен-
ня відповідних умов, а саме:
1. Забезпечення чіткого планування навчального процесу, стабільність

і оптимальність розкладу занять. Необхідно визначити обсяг та вид
самостійної роботи, встановити термін її виконання, передбачити
консультативну методичну допомогу з боку викладача.

2. Зацікавленість студентів майбутньою професією, їхнє ставлення до
процесу набуття нових знань, умінь та навичок. Важливо, щоб ко-
жен студент чітко усвідомлював, яке значення має дана самостійна
робота для процесу набуття знань, для майбутньої професійної діяль-
ності.

3. Забезпечення планомірного контролю знань студентів. Форми та
методи контролю мусять бути максимально гнучкими та конкрет-
ними, методично обґрунтованими. Наявність поточного та підсум-
кового контролю привчає студентів до систематичної роботи, сприяє
ефективному засвоєнню нових знань, умінь та навичок.

4. Відповідне матеріально-технічне забезпечення навчальними ауди-
торіями, методичними кабінетами, науковими лабораторіями з су-
часним обладнанням, комп’ютерною й обчислювальною технікою;
необхідними приладами та інвентарем. Слід передбачити достатню
забезпеченість студентів навчально-методичною та науковою літе-
ратурою з проблем теорії та методики фізичного виховання.
При визначенні мети та завдань самостійної роботи слід керу-

ватися вимогами програми, враховувати рівень підготовленості студентів.
Важливо в кожному конкретному випадку чітко встановити, що саме
студенти повинні робити самостійно.

Наприклад, у самостійній роботі на тему “Методика навчання
дошкільників різних видів стрибків” студенти мають самостійно вияви-
ти відмінності у методиці, формах, засобах навчання і виховання, які
обумовлені анатомо-фізіологічними особливостями вікового розвитку
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дітей, розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо процесу фізич-
ного розвитку дітей дошкільного віку під час рухової діяльності. В про-
цесі такої самостійної роботи відбувається закріплення та поглиблення
знань не тільки з теорії та методики фізичного виховання, а й з інших
наукових дисциплін, зокрема: анатомії, фізіології, психології тощо. Тоб-
то формується цілий комплекс знань, умінь та навичок, що сприяє утво-
ренню міцного фундаменту майбутньої професійної підготовки фахівців.
У плануванні самостійної роботи важливо забезпечити диференційова-
ний підхід з урахуванням індивідуальних особливостей та рівня підго-
товки студентів. У зв’язку з цим доцільно розробити різні за ступенем
складності завдання на вибір студентів. Для кожного завдання слід виз-
начити найбільш відповідну його змісту форму виконання самостійної
роботи, її результатів, або форму звіту. Наприклад, при виконанні зав-
дання з вивчення першоджерел, навчально-методичної, наукової літера-
тури більш прийнятна письмова форма звіту у вигляді рефератів, конс-
пектів, навчальних карток. Результати самостійної роботи щодо
визначення ефективності заняття фізичного виховання шляхом аналізу
загальної і моторної щільності заняття, величини фізичного навантажен-
ня можна оформити у вигляді графіків хронометражу з відповідними
поясненнями.

 Можна зробити висновок, що самостійна діяльність - це цілес-
прямований процес, який організовується для вирішення конкретних
навчально-пізнавальних завдань. Самостійна пізнавальна діяльність сту-
дентів передбачає пошук нових знань за допомогою самостійно обра-
них засобів. Процес активного засвоєння знань відбувається успішно в
тому разі, якщо студенти чітко уявляють структуру пізнавальної діяль-
ності, тобто складають взаємозв’язок її окремих елементів.

Структурними елементами самостійної діяльності є постанов-
ка мети і проблемних завдань; визначення об’єкта і вибір засобів пізна-
вальної діяльності; вирішення поставленого завдання; перевірка правиль-
ності розв’язання завдання.

Таким чином, в навчальному процесі необхідно ставити студен-
та в таку ситуацію, яка б імітувала процес наукового пізнання. Також
слід більше уваги приділяти вирішенню не лише теоретичних аспектів
проблеми самостійної роботи студентів у процесі підготовки студентів
до формування основних рухових умінь і навичок у дошкільників, а, в
першу чергу, практичним вимогам організації самостійної діяльності
студентів. Розв’язання цього завдання – одна з важливих умов удоскона-
лення підготовки сучасного спеціаліста.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення
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інших аспектів організації самостійної роботи у системі підготовки сту-
дентів.
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, ЯК ФАКТОР
КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Потапова О.В.
Запорізький державний університет

Анотація. Дослідження доводять, що активний руховий режим покращує
стійкість розумової працездатності протягом навчального року. Результати на-
шого дослідження свідчать про корисний вплив запропонованої методики на
рівень тривожності та самооцінки.
Ключові слова: рухова активність, молодші школярі, девіантна поведінка, зат-
римка психічного розвитку, самооцінка, тривожність.
Аннотация. Потапова О.В. Двигательная активность младших школьников, как
фактор коррекции девиантного поведения. Исследования доказывают, что ак-
тивный двигательный режим улучшает стойкость умственной работоспособно-
сти на протяжении учебного года. Результаты нашего исследования свидетель-
ствуют о полезном влиянии предложенной методики на уровень тревожности и
самооценки.
Ключевые слова: двигательная активность, младшие школьники, поведение, за-
держка психического развития, самооценка, тревожность.
Annotation. Potapova O.V. Motor performance of the low schoolboys, as the factor of
correction deviation of behaviour. The examinations demonstrate, that the fissile motor
operation enriches stability of mental work capacity during academic year. The
outcomes of our examination testify to useful influence of offered procedure to a level
of uneasiness and self-rating.
Keywords: motor performance, low schoolboys, behaviour, delay of mental
development, self-rating, uneasiness.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема фізичного і психічного благополуччя дитини в сім‘ї та
школі не є новою. На необхідність гармонійного розвитку, основаного
на єдності духовних і фізичних можливостей людини, вказували заснов-
ники теорій фізичного виховання Дж.Локк, И.Г. Песталоцци, П.Ф. Лес-
гафт. Наприклад, основою педагогічної системи П.Ф. Лесгафта є вчення
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про єдність фізичного і духовного розвитку особистості. При цьому пе-
дагог, медик П.Ф. Лесгафт постійно підкреслював важливість раціональ-
ного поєднання, взаємовпливу емоційного і фізичного розвитку. “Необ-
хідно, - писав учений, щоб фізичні й емоційні компоненти йшли
паралельно, інакше ми порушуємо правильний хід розвитку в тих орга-
нах, які залишаються без вправ» [1,18].

Більшість дослідників, фахівців  у галузі фізичного виховання
погоджуються, що найбільш оптимальним періодом для гармонізації
фізичного та емоційного розвитку  є етап шкільного навчання. Разом із
цим, педагоги, психологи, медики зауважують, що в останні роки спос-
терігається стійка тенденція до погіршення здоров‘я школярів, особли-
во молодших. Відомо, що близько 60% дітей, які вступають до школи,
мають психосоматичні порушення, а кількість дітей із ЗПР зростає з
кожним роком. На це впливають різні соціальні, психологічні та інші
причини. Серед 59 дітей, обстежених у м. Запоріжжі в школі-інтернаті
№ 3 94% мають  вади здоров‘я: 43% мають функціональну дислепсію,
27% сколіози різного ступеня, 18% хворі на хронічний гастродуоденіт,
туб. інфікованих та з енурезом – по 16%, у 14% вегето-судинна дистонія,
далі йдуть аденоїдні вегітації – у 11% дітей, різні шкіряні захворювання
у 9% та багато інших патологій. Разом з цим 11% мають порушення по-
в‘язані з неспроможністю читати та писати.

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що одним із головних
факторів резистентності організму в розвитку захворювань в молодшо-
му віці є ступінь його функціональної зрілості, пов‘язаний з рівнем фізич-
ного та емоційного розвитку. Іншими словами, фізичний та емоційний
стан дитини, її здоров‘я - це та основа, на якій розвиваються її сили й
можливості. Ці компоненти знаходяться в діалектичній єдності та взає-
мозумовленості; прогресивний або регресивний розвиток  одного з них
обумовлює сприятливі або несприятливі умови для розвитку інших.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Запорізького
державного університету.

Метою дослідження було визначення впливу активного рухо-
вого режиму на розумову працездатність дітей девіантної поведінки.

Результати досліджень та їх обговорення. Заняття фізичною
культурою, спортом завжди розглядалися як найважливіший фактор у
всебічному розвитку людини.

У концепції національного виховання зазначено, що фізична
культура є невід’ємним елементом загальної культури особистості.

Фізичний розвиток дитини - це ще й результат кількісних і які-
сних змін функцій організму, серед яких особливо виділяються рухові.
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Останні розвиваються при їх виявленні, а весь прояв рухливих якостей -
це робота єдиного нервово-м‘язового і  функціонального апарату люди-
ни. Їх ресурси  обмежені у молодших школярів.

Повноцінний фізичний розвиток, сформованість фізичних яко-
стей, укріплення здоров‘я, гармонія душі та тіла, людини і природи є
основою фізичного виховання дітей. Фізичне виховання дітей спрямо-
ване на успішний фізичний розвиток, укріплення здоров‘я, формування
рухових навичок і вмінь, боротьбу  з гіподинамією, виховання зацікав-
леності різними видами рухливої діяльності, формування моральних та
інтелектуальних цінностей.

Молодший шкільних вік - відповідальний період розвитку ди-
тини,  оскільки саме в цей період формується характер, закладається
фундамент здоров‘я, розвивається світогляд, відбувається інтенсивний
розвиток всього організму. Молодший шкільний вік (від 7 до 11 років) -
це початок суспільного буття людини [1], коли суб‘єкт приступає до на-
вчальної діяльності. У  цьому віці він, головним чином, відрізняється
готовністю до неї і включеністю  в неї. Готовність визначається рівнем
анатомо-морфологічного і психічного розвитку дитини, сформованістю
ставлення до школи, навчання, входження у світ нових відносин з оточу-
ючими людьми та речами. Працюючи з молодшими школярами вчите-
лю особливо важливо враховувати основні психічні новоутворення, при-
таманні цьому віку і теоретичне рефлексивне мислення, почуття
компетентності. Дуже важливим є те, що зі зміною умов життя у молод-
шого школяра дещо змінюються домінуючи авторитети [2,118].

Тому при роботі з дітьми девіантної поведінки вчитель може
зробити і виправити те, що не вдалося батькам. Виходячи  з того, що
девіантна поведінка у більшості дітей обумовлена затримкою їх психіч-
ного розвитку (ЗПР), або педагогічною занедбаністю, ці чинники є од-
ним цілим, тобто синонімами в нашому дослідженні, яке проходить в
школі-інтернаті для сиріт або дітей із неблагополучних  сімей.

У дітей із ЗПР  цього віку значно переважає неформованість
психічних процесів, немає координаційних зв‘язків між симпатичним
та парасимпатичним відділами вегетативної нервової системи. Такі діти
більш схильні до агресії, неврівноваженості, жорстокості. У них дуже
високий рівень тривожності та неадекватної самооцінки: вона або зави-
щена - 45,74%, або занижена - 25,42%; лише 27,68% мають нормальну
адекватну самооцінку з 59 школярів 2-3 класів. Зауважимо те, що нор-
мальну самооцінку мають, переважно, школярі 3 класу (89%).

Звичка до оптимальної рухової активності як фактор формуван-
ня здорового способу життя в дитячому віці багатьма авторами вважаєть-
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ся  важливим важелем у системі управління здоров‘ям, одним із рішень
проблеми активізації рухового режиму. Саме  період дитинства є найоп-
тимальнішим для реалізації потенціальних можливостей шляхом м‘язо-
вої діяльності, яка позитивно впливає на організм дитини. Активний
руховий режим, заняття фізичними вправами також сприяють розвитку
мислення, пам‘яті, уваги. Денисенко Н.Ф., Мурза В.П. та інші підтверд-
жують переважний вплив рухів на фізичний розвиток, стан здоров‘я,
фізичну підготовленість дітей цього віку. Активний руховий режим по-
кращує стійкість розумової працездатності протягом навчального року.

За даними Богданова Г.П., у дітей із малим обсягом рухливої
активності більш помітно знижується працездатність на кінець шкільних
уроків (навчального дня, тижня, чверті, року), ніж у тих, хто регулярно
займається фізичними вправами. На заняттях, які йдуть після уроків
фізичної культури, успішність учнів, як правило, підвищується. Неве-
ликі  фізичні навантаження після закінчення уроків є найкращім засо-
бом відновлення розумової працездатності у дітей.

Однією з головних проблем фізичного виховання дітей почат-
кової школи є активізація рухового режиму, збільшення локомоцій і фізич-
них навантажень. Шляхом хоча б часткового вирішення її, на наш по-
гляд, є  заняття рухливими іграми та секційні заняття спортивними іграми.
Тим більше, що це можливо в школі - інтернаті № 3 м. Запоріжжя, оск-
ільки учні знаходяться під наглядом вчителів, вихователів, медичних
фахівців цілодобово. Тому можна планувати та контролювати їх денний
розклад дня. Ці діти (2-3 клас) мають по три щотижневих заняття з фізич-
ної культури, але бажаним були введені дворазові заняття рухливими
іграми протягом години на післяобідній прогулянці. Що дало можливість
підвищити контрольовану рухову активність дітей. Багатьма фахівцями
доведений стимулюючий вплив рухової активності на розвиток розумо-
вих процесів, що є особливо важливим для цієї категорії дітей.

Гуманізація процесу навчання та виховання висуває на перший
план проблеми уважного вивчення емоційної сфери дитини. Бреслав Г.М.,
Деміденко В.К., Кірічук А. та інші розглядають емоційну сферу як одну
з основних регулятивних систем, які забезпечують активну форму жит-
тєдіяльності людини. Саме емоції, за думкою відомого психолога С.Л.
Рубінштейна, “містять в собі ” потяг, бажання, прагнення, спрямоване
до предмету або від нього”[3,87].

Емоції відіграють дуже важливу роль в житті людей. Сьогодні
вже не заперечується зв‘язок емоцій з особливостями життєдіяльності
організму. Добре відомо, що під впливом емоцій змінюється діяльність
органів кровообігу, дихання, травлення, залоз внутрішньої та зовніш-
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ньої секреції та інші.
У свою чергу, емоційний стан школярів безпосередньо впливає

на ефективність уроків фізичної культури. Практично всі педагоги-прак-
тики зауважують, що емоційна сфера  дитини є достатньо сильним і
могутнім резервом  оздоровчого ефекту та фізичного розвитку.

Саме тому в нашому дослідженні основне місце відводилося
ігровому методу, а також використовувався змагальний принцип. Робо-
та за цією схемою дала позитивні результати і констатувалась тенденція
поліпшення рівня психічного здоров‘я. Це виражалося у нормалізації
рівня тривожності у 48% дітей, а самооцінка стала адекватною - у 45%,
що на 35% більше порівняно з початком експерименту. Отже, ця схема
може бути застосована вчителями фізичної культури та викладачами і в
загальноосвітніх школах, і в школах - інтернатах.

Висновок. Таким чином, фізичне виховання та рухова активність
в різних її виявах впливає на розумовий розвиток школярів, нормаліза-
цію і врівноваженість  роботи вегетативної нервової системи, що при-
зводить до стабілізації нервових процесів. У процесі рухової активності
набуваються теоретичні знання, розвиваються кмітливість, спостереж-
ливість, вдумливість, виховується зацікавленість, свідома потреба в по-
стійних заняттях фізичними вправами.

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися
інших аспектів фізичного виховання молодших школярів.
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ТРЕТІЙ УРОК ФУТБОЛУ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК
СИСТЕМИ ДИХАННЯ ХЛОПЧИКІВ 11 РОКІВ

Романюк В.П.
Волинський державний університет імені Лесі Українки

Інститут фізичної культури та здоров’я

Анотація. В статті розглянуто проблему впровадження додаткового уроку фут-
болу. Показано ефективність третього уроку футболу, як засобу покращення роз-
витку системи дихання.
Ключові слова: урок футболу, система дихання.
Аннотация. Романюк В.П. Третий урок футбола и его влияние на развитие сис-
темы дыхания мальчиков 11 лет. В статье рассмотрена проблема внедрения до-
полнительного урока футбола. Показана эффективность третьего урока футбо-
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ла, как средства улучшения развития системы дыхания.
Annotation. Romanyuk V.P. The third lesson of football and his influence to
development of a system of respiration of the boys 11 years. The problem of
introduction of additional lesson of football is considered in the article. Efficiency of
the third lesson of football is shown as mean of improvement of development of the
system of breathing.
Key words: lesson of football, breathing system.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У зв’язку з впровадженням третього уроку футболу в навчальний
процес школярів та його широкою популяризацією набуває актуальності
проблема вивчення впливу даної гри на найважливіші системи організ-
му хлопчиків-школярів.

Літературний аналіз показав, що у працях [1, 3, 4, 7] розглянуто
переважно питання технічної, тактичної та інших видів підготовки юних
футболістів. Зокрема, у дослідженнях А.Г. Шаханової [9] вказується на
доцільність комплексного вивчення впливу занять різними видами спорту
на функціональний розвиток дітей і підлітків. Наявні в літературі нау-
кові розробки по вивченню функціонального розвитку юних футболістів
в основному стосуються школярів старших класів, однак недостатньо
вивчена дана проблема у дітей середнього шкільного віку.

Вплив занять футболом на дітей вивчався в умовах спортивного
інтернату і спортивних класів [9], проте дані про використання футболу
на уроках фізичного виховання з метою підвищення рівня фізичної підго-
товленості школярів практично відсутні [2]. Передбачається, що вклю-
чення елементів футболу в процес фізичного виховання дітей середньо-
го шкільного віку дозволить зміцнити здоров’я дітей, покращити
розвиток їх фізичних якостей, а також підвищить загальну і моторну
щільність уроку.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Волинського
державного університету імені Лесі Українки.

Мета досліджень – вивчити вплив занять футболом у школярів,
які мають додатковий урок футболу в школі, та у юних футболістів
спортивного інтернату на розвиток дихальної системи в порівнянні з
дітьми, які навчались за традиційною програмою фізичного виховання з
двома уроками фізичної культури.

Методи досліджень. Життєву ємність легень (ЖЄЛ) вивчали за
показниками спірометрії, максимальну об’ємну швидкість вдиху (МОШ
вд.) і максимальну об’ємну швидкість видиху (МОШ вид.) - за показни-
ками пневмотахометрії, час максимальної затримки дихання (МЗД) - за
пробою Штанге, розраховували життєвий індекс (ЖІ).
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Використовувався порівняльний аналіз показників дихальної
системи хлопчиків 11 років, які займалися футболом в умовах додатко-
вого уроку (експериментальна група), з юними футболістами спортив-
ного інтернату (група спортсменів). Групу контролю становили школярі
з традиційною шкільною програмою фізичного виховання з двома уро-
ками фізичної культури.

Результати досліджень та їх обговорення. За показниками жит-
тєвої ємності легень школярі з експериментальним третім уроком футбо-
лу мали найвищі величини (табл. 1, рис. 1). Їх однолітки, які займалися в
умовах традиційної програми фізичного виховання з двома уроками фізич-
ної культури та юні футболісти спортивного інтернату, мали однакову ЖЄЛ.
Слід зазначити, що різниця показників статистично не значима (р>0,05).
Отримані нами середні величини ЖЄЛ в 11 річних хлопчиків аналогічні
даним Н.А. Шалкова і И.А. Корниенко [8] - 2,1 л та є більшими від се-
редніх показників отриманих А.Г. Хрипковой [6] - 1,8 л .

Життєвий індекс був також не достовірно більшим у хлопчиків
з додатковим третім уроком футболу. В свою чергу, школярі з традицій-
ними двома уроками фізичної культури мали статистично не значимо
вищі показники життєвого індексу в порівнянні з однолітками футболі-
стами із спортивного інтернату.

Найбільший час максимальної затримки дихання на вдиху ви-
явлено у школярів з додатковим уроком футболу. Учні з традиційними
двома уроками фізичної культури мали недостовірно кращі результати
максимальної затримки дихання в порівнянні з юними футболістами
спортивного інтернату. Зазначимо, що різниця між показниками у шко-
лярів з додатковим уроком футболу та футболістами, які навчалися у
спортивному інтернаті, статистично значима (р<0,05). Отримані нами
середні величини МЗД в 11 річних нетренованих хлопчиків мало відрізня-
ються від середніх значень наведених В.С. Язловецким [10], зокрема він
відмічає, що у дітей 11 років тривалість затримки дихання в середньому
складає 30-35 с. Дані, що наведені С.Б. Тихвинским [5] перевищують ці
середні величин майже в 1,5-2 рази і становлять 58-62 с.

Максимальна об’ємна швидкість видиху була найбільшою у
хлопців, які займались футболом в умовах додаткового уроку. Школярі,
які займалися фізичною культурою в умовах традиційної програми фізич-
ного виховання, мали недостовірно кращі результати в порівнянні з юни-
ми спортсменами, які займалися футболом в умовах спортивного інтер-
нату. Слід відмітити, що за показниками МОШ вид. між обстеженими
групами не виявлено статистично значимої різниці.
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Таблиця 1
Особливості розвитку системи дихання 11 річних хлопчиків під впли-
вом занять футболом в умовах додаткового уроку (експериментальна
група – „Е”) та спортивного інтернату (група спортсменів – „С”),

(група контролю – „К”)
Життєва ємність легень, л 

Група n X Sx S V% t К/Е P t К/С P t С/Е P 
К 101 2,0 0,4 0,0 20,0 
С 26 2,0 0,4 0,1 20,0 
Е 35 2,1 0,5 0,1 23,8 

1,070 >0,05 0,000 >0,05 0,867 >0,05 

Відносна життєва ємність легень, мл/кг 
К 101 61,4 11,3 1,1 18,4 
С 26 58,5 8,4 1,6 14,4 
Е 35 65,1 14,3 2,4 22,0 

1,403 >0,05 -1,454 >0,05 2,270 <0,05 

Максимальна затримка дихання (проба Штанге), с 
К 101 37,5 13,0 1,3 34,7 
С 26 33,0 15,8 3,1 47,9 
Е 35 43,9 18,3 3,1 41,7 

1,909 >0,05 -1,340 >0,05 2,490 <0,02 

Максимальна об’ємна швидкість видиху, л  
К 101 1,8 0,5 0,0 27,8 
С 26 1,6 0,5 0,1 31,3 
Е 35 1,9 0,5 0,1 26,3 

1,020 >0,05 -1,819 >0,05 2,317 <0,05 

Максимальна об’ємна швидкість вдиху, л  
К 101 1,7 0,5 0,0 29,4 
С 26 1,4 0,7 0,1 50,0 
Е 35 1,8 0,5 0,1 27,8 

1,020 >0,05 -2,055 <0,05 2,481 <0,02 
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Рис 1. Особливості розвитку системи дихання 11 річних хлопчиків під
впливом занять футболом в умовах додаткового уроку та спортивно-

го інтернату
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Подібна тенденція спостерігалась при вивченні максимальної
об’ємної швидкості вдиху. Однак відмітимо, що показники МОШ вд.
хлопчиків з додатковим уроком футболу були вже достовірно кращі від
показників юних футболістів спортивного інтернату (р<0,05).

Висновки. Таким чином, аналіз даних експериментальних дос-
ліджень показав, що тенденція до зростання показників розвитку систе-
ми дихання спостерігалась в 11 річних хлопчиків тільки під впливом
занять футболом в умовах третього додаткового уроку. Очевидно, дану
тенденцію можна пояснити змістом навчально-тренувальних занять: в
умовах додаткового уроку футболу більше уваги приділялось розвитку
функціональних можливостей дітей, тоді як в умовах спортивного інтер-
нату перевага надавалась технічній підготовці. На основі отриманих
результатів досліджень можна припустити, що додатковий урок футбо-
лу є ефективним засобом покращення розвитку дихальної системи.

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися
визначення впливу додаткового уроку футболу на серцево-судинну та
інші системи організму підлітків 11 років.
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ФІЗІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ
ДО ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТОК 12-13

РОКІВ
Сітовський А.М.

Волинський державний університет імені Лесі Українки
Інститут фізичної культури та здоров’я

Анотація. Найбільші величини фізичної працездатності відмічаються у дітей з
прискореним рівнем біологічного розвитку. В той же час у дівчаток-акселератів
спостерігається більше напруження адаптаційних механізмів серцево-судинної
системи.
Ключові слова: біологічний вік, напруження адаптаційних механізмів, кардіо-
респіраторна система.
Аннотация. Ситовский А.М. Физиологические критерии дифференцированного
подхода к воспитанию физических способностей девочек 12-13 лет. Наиболь-
шие величины физической работоспособности отмечаются у детей с ускорен-
ным уровнем биологического развития. В то же время у девочек-акселератов
наблюдается большее напряжение адаптационных механизмов сердечно-сосу-
дистой системы.
Ключевые слова: биологический возраст, напряжения адаптационных механиз-
мов, кардиореспираторная система.
Annotation. Sitovskii A.M. Physiological measure of a differentiated approach to
education of physical abilities of the girls 12-13 years. The greatest magnitudes of
physical effeciency are scored for children with an accelerated level of biological
development. At the same time for the girl - accelerated the greater strain of adaptive
mechanisms of a cardiovascular system is watched.
Keywords: biological age, strain of adaptive mechanisms, cardiorespiratory system.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Відомо, що успіхи дітей при заняттях фізичними вправами та
спортом залежать від комплексу психофізіологічних та рухових якос-
тей, а також від морфологічних особливостей і функціональних можли-
востей. Критерієм, що відображає зрілість окремих систем і організму в
цілому є біологічний вік, що може забезпечити правильний підхід у ви-
борі та дозуванні величини й інтенсивності фізичних навантажень[3; 5].

Актуальним є дослідження функціонального стану кардіореспі-
раторної системи, як ланки, яка несе основне навантаження при форму-
ванні функціональної системи в процесі адаптації організму до фізич-
них навантажень, в значній мірі лімітуючи фізичну працездатність.
Контроль функціонального стану кардіореспіраторної системи дозволить
здійснювати диференційований підхід в навчально-виховному процесі з
метою адекватного застосування фізичних навантажень та оптимізації
процесу виховання фізичних здібностей школярів  [1; 2; 3].
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Робота виконана у відповідності до плану НДР Волинського
державного університету імені Лесі Українки.

Тому, метою нашого дослідження було обґрунтування доціль-
ності використання темпів біологічного розвитку та функціонального
стану кардіореспіраторної системи як критеріїв диференційованого
підходу до планування та організації виховання фізичних здібностей
дівчаток 12-13 років.

Відповідно до мети вирішували наступні завдання:
1. Вивчити кореляційні взаємозв’язки морфофункціональних пара-

метрів, фізичної працездатності та підготовленості дівчаток 10-17
років в залежності від хронологічного та біологічного віку.

2. Вивчити особливості розвитку фізичної працездатності та функці-
онального стану кардіореспіраторної системи дівчаток 12-13 років
з різними темпами біологічного розвитку.

3. Обґрунтувати доцільність використання темпів біологічного розвит-
ку та функціонального стану кардіореспіраторної системи як кри-
теріїв диференційованого підходу до планування та організації ви-
ховання фізичних здібностей дівчаток 12-13 років.
Методи та організація дослідження. Було обстежено понад 400

дівчаток 12-13 років. Фізична працездатність вивчалася за показниками
субмаксимального тесту PWC170. Схема комплексної оцінки розвитку
вторинних статевих ознак була наступною: розвиток оволосіння лобка
–  VІ ступенів (Р0-5); розвиток оволосіння в аксилярних областях –
V ступенів (Ax 0-4); розвиток молочної залози – V ступенів (Ма0-4); мен-
струація  (Ме) – відсутність, або кількість місяців від першої менстру-
ації до дати обстеження. Більш детально схема комплексної оцінки роз-
витку вторинних статевих ознак описана в [6; 7]. Визначали біологічний
вік (БВ) дівчаток в місяцях за розробленою нами формулу кількісної
оцінки біологічного віку дівчат по ступенем розвитку вторинних стате-
вих ознак [7]:

БВ=136,14+P·4,45+Ax·3,36+Ma·1,79+Me·0,42,
Антропометричне обстеження виконувалося за Э. Г. Мартиро-

совим. Оцінку фізичної підготовленості підлітків проводили за батареєю
тастів Єврофіт [4; 5].

Функціональний стан кардіореспіраторної системи вивчали за
величинами індексу Робінсона (ПД), адаптаційного потенціалу системи
кровообігу (АП), життєвої ємності легень (ЖЕЛ) та життєвого індексу
(ЖІ) [1; 4; 5].

Робота виконувалась у складі держбюджетної теми: «Розвиток
моторики та її вегетативного забезпечення в онтогенезі дітей і підлітків,
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в залежності від темпів біологічного дозрівання та рівня рухової актив-
ності» номер держреєстрації: 0100U000238.

Результати досліджень. При встановлені кореляції деяких па-
раметрів соматичного розвитку (довжина та маса тіла, обвід грудної
клітки, діаметр плечей та тазу, абсолютний і відносний жировий компо-
ненти маси тіла, м’язова маса, площа тіла) з хронологічним та біологіч-
ним віком був виявлений достовірно тісніший їх зв’язок саме з біологіч-
ним віком.

Подібна залежність виявляється і в деяких показниках функціо-
нального стану кардіореспіраторної системи: абсолютні показники PWC
170, артеріальний тиск, індекс „Робінсона”, адаптаційний потенціал сис-
теми кровообігу, життєва ємність легень – при р > 0,05; відносні показ-
ники PWC 170, об’єм серця, ударний та життєвий індекс – при р < 0,05.

Дані кореляційного аналізу фізичної підготовленості вказують
на дещо більшу залежність цих показників від хронологічного віку (р >
0,05), тобто визначаються набутим руховим досвідом.

У дітей одного календарного віку, але різного рівня біологічної
зрілості відрізняються абсолютні та відносні показники фізичної пра-
цездатності. Так при розподілі дівчаток одного хронологічного віку по
рівнях біологічного розвитку найбільші абсолютні показники фізичної
працездатності спостерігаються у дівчаток з прискореним рівнем біоло-
гічного розвитку як в 12 так і в 13 років. При чому, в обох вікових пері-
одах величини PWC170 у дівчаток з уповільненим рівнем біологічного
розвитку достовірно менші у порівнянні з їх однолітками-акселератами.
А в 12 років така ж суттєва різниця спостерігається між дівчатками з
середнім та прискореним і середнім та уповільненим рівнями біологіч-
ного розвитку (табл. 1).

Адаптаційні можливості системи кровообігу, за показниками
адаптаційного потенціалу системи кровообігу, виявляються більш на-
пруженими в дівчаток з прискореним рівнем біологічного розвитку в
обох вікових періодах. При чому, величини адаптаційного потенціалу
більші в дівчаток-акселератів у порівнянні з їх однолітками із уповіль-
неним рівнями біологічного розвитку як в 12 так і в 13 років. Така ж
статистично значима різниця спостерігається і між групами з середнім
та уповільненим рівнями біологічного розвитку в обох вікових періодах
та між дівчатками з середнім і прискореним рівнями в 12 років (табл. 1).

Подібні відмінності відмічаються і за показниками індексу Роб-
інсона та життєвого індексу (табл. 1).
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Таблиця 1
Фізична працездатність та функціональний стан кардіореспіратор-
ної системи дівчаток 12-13 років з різними темпами біологічного роз-

витку
Вік, 
роки 

Темп 
розвитку n X Sx S V% t P t Р/А P t Р/М P t М/А P 

PWC 170 кгм/хв 
Р 78 342,0 88,3 10,00 25,82     
М 87 374,3 86,5 9,27 23,11     12 
А 81 410,0 105,1 11,68 25,63     

4,423 <0,05 2,369 <0,05 2,394 <0,05 

Р 61 386,9 92,8 11,88 23,99 2,891 <0,05 
М 69 406,1 104,0 12,52 25,61 2,041 <0,05 13 
А 62 431,2 107,5 13,65 24,93 1,180 >0,05 

2,448 <0,05 1,112 >0,05 1,355 >0,05 

Адаптаційний потенціал системи кровообігу 
Р 78 1,7 0,2 0,02 11,76     
М 87 1,8 0,3 0,03 16,67     12 
А 81 1,9 0,2 0,02 10,53     

6,304 <0,05 2,542 <0,05 2,558 <0,05 

Р 61 1,8 0,2 0,03 11,11 2,925 <0,05 
М 69 2,0 0,4 0,05 20,00 3,454 <0,05 13 
А 62 2,1 0,3 0,04 14,29 4,534 <0,05 

6,535 <0,05 3,667 <0,05 1,629 >0,05 

Індекс "Робінсона" 
Р 78 84,9 18,2 2,06 21,44     
М 87 87,5 16,7 1,79 19,09     12 
А 81 95,9 23,0 2,56 23,98     

3,351 <0,05 0,952 >0,05 2,692 <0,05 

Р 61 84,7 16,9 2,16 19,95 -0,067 >0,05 
М 69 108,8 24,0 2,89 22,06 6,266 <0,05 13 
А 62 104,4 24,0 3,05 22,99 2,137 <0,05 

5,270 <0,05 6,676 <0,05 -1,048 >0,05 

Життєва ємність легень 
Р 78 2,0 0,2 0,02 10,00     
М 87 2,3 0,4 0,04 17,39     12 
А 81 2,3 0,5 0,06 21,74     

5,001 <0,05 6,186 <0,05 0,000 >0,05 

Р 61 2,2 0,4 0,05 18,18 3,572 <0,05 
М 69 2,3 0,4 0,05 17,39 0,000 >0,05 13 
А 62 2,5 0,5 0,06 20,00 2,370 <0,05 

3,677 <0,05 1,423 >0,05 2,510 <0,05 

Життєвий індекс 
Р 78 59,3 11,1 1,26 18,72     
М 87 64,1 11,6 1,24 18,10     12 
А 81 53,8 12,4 1,38 23,05     

-2,949 <0,05 2,715 <0,05 -5,549 <0,05 

Р 61 60,0 12,2 1,56 20,33 0,349 >0,05 
М 69 59,3 11,6 1,40 19,56 -2,567 <0,05 13 
А 62 56,4 11,2 1,42 19,86 1,313 >0,05 

-1,704 >0,05 -0,334 >0,05 -1,455 >0,05 

 

Аналізуючи напруженість адаптаційного потенціалу системи
кровообігу за центильними величинами відмічається більший відсоток
школярів з незадовільною адаптацією та менший з задовільною в дівча-
ток із середнім та прискореним темпами біологічного розвитку у по-
рівнянні з їх ровесниками з уповільненим темпом в обох вікових періо-
дах. А в дівчаток-акселераток 13 років крім найбільшого відсотка з
незадовільною адаптацією та найменшого з задовільною відмічено 2%
зі зривом адаптаційних механізмів (рис. 1).
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Уповільнений темп 
біологічного розвитку

6% 0%

57%

37%

Середній темп 
біологічного розвитку

64%

18% 0% 18%

Прискорений темп 
біологічного розвитку

64%

19% 0% 17%

13 років

15% 0% 21%

64%

Задовільна адаптація

12 років

0% 15%

52%

33%

Напруження адаптації
Незадовільна адаптація

3%
2%

61%

34%

Зрив адаптації

Рис. 1. Адаптаційний потенціал системи кровообігу дівчаток 12-13
років з різними темпами біологічного розвитку

Таким чином, розробка диференційованих підходів до програ-
мування занять фізичною культурою і оцінки фізичної підготовленості
на підставі генетично детермінованих факторів – темпів біологічного
розвитку, сприятиме вирішенню завдань шкільного фізичного вихован-
ня та потребує подальших досліджень.

Висновки:
1. Дівчатка одного хронологічного віку але різного рівня біологічної

зрілості значно різняться рівнем фізичної працездатності. Більша
працездатність відмічається у дітей з прискореним рівнем біологіч-
ного розвитку.

2. У дівчаток-акселератів спостерігається більше напруження адапта-
ційних механізмів серцево-судинної системи, що дозволяє  говори-
ти про більшу ціну адаптації до факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища.

3. Показники біологічного розвитку доцільно використовувати при
розподілі учнів на однорідні групи з метою диференційованого
підходу до виховання фізичних здібностей дівчаток 12-13 років.

4. Функціональний стан кардіореспіраторної системи є інформатив-
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ним критерієм рівня адаптаційних можливостей функціонального
стану організму при організації, плануванні та контролі процесу
виховання фізичних здібностей дівчаток-підлітків.
Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися

вивчення темпів біологічного розвитку та функціонального стану кард-
іореспіраторної системи як критеріїв диференційованого підходу до пла-
нування та організації виховання фізичних здібностей дівчаток іншого
віку.
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ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Слобожанинов А.А.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація. В даній статті наведені особливості тренувального процесу зі спортив-
ного орієнтування у вищих навчальних закладах. Автором визначена проблема і
обґрунтована її актуальність. При цьому розглянуті основні етапи техніко-так-
тичного мислення орієнтувальників.
Ключові слова: спортивне орієнтування, масштаб, мапа, компас.
Аннотация. Слобожанинов А.А. Особенности совершенствования тренировоч-
ного процесса по спортивному ориентированию студентов. В данной статье при-
веденные особенности тренировочного процесса по спортивному ориентирова-
нию в высших учебных заведениях. Автором определена проблема и обоснована
ее актуальность. При этом рассмотренные основные этапы технико-тактическо-
го мышления ориентировщиков.
Ключевые слова: спортивное ориентирование, масштаб, карта, компас.
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Annotation. Slobozhaninov A.A. Singularities of perfecting of training process on a
sporting alining of the students. In the given paper reduced singularities of training
process on a sporting alining in higher educational establishments. The writer defines
a problem and its urgency is justified. Thus surveyed milestones of technical and
tactical intellection orientation.
Keywords: sporting alining, scale, map, compass.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Одне з найголовніших завдань сучасності  на даному етапі ево-
люції людства є виховання здорової, всебічно розвинутої особистості.
Дане завдання набуває особливого значення в процесі глобальної транс-
формації українського суспільства.

 У розв’язанні цього завдання провідну роль повинні відіграва-
ти фізична культура і спорт, що гармонійно поєднують у собі  духовне
багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. На формування здо-
рового способу життя молоді спрямовані зусилля педагогічних праців-
ників, як науковців, так і практиків, які у своїй роботі повинні спиратися
на ряд чинних документів таких як: Закон України  “Про освіту”, Кон-
цепція національного виховання, Концепція позашкільної освіти та ви-
ховання тощо [1].

Для підвищення ефективності вирішення завдань залучення
молоді до ведення здорового способу життя необхідно розширювати діа-
пазон існуючих мотиваційних чинників виховного та заохочувального
впливу на даний специфічний сегмент суспільства. Надзвичайно велику
роль тут відіграє залучення молоді, зокрема студентства до спортивної
діяльності, де особливе місце посідає спортивне орієнтування.

Загальноприйняте поняття “спортивне орієнтування” форму-
люється як змагання у вмінні швидко пересуватись по незнайомій місце-
вості за допомогою компаса та мапи. Але для того щоб правильно уяви-
ти задачі тренувального процесу, варто мати на увазі й іншу формулу:
спортивне орієнтування – це крос, біг на довгу дистанцію в природних
умовах, коли дистанція позначена контрольними пунктами, маршрут між
якими спортсмен обирає самостійно чи керується рішеннями організа-
торів змагань [2].

Даний вид спорту надзвичайно емоційний, потребує високих
інтелектуальних здібностей (та розвиває їх), сприятливо діє на розвиток
фізичних якостей: витривалості, швидкості, сили, гнучкості та інших.
Правильне поєднання засобів розвитку фізичних здібностей, особливо
на початкових етапах занять спортом, являються гарантією гармонійно-
го розвитку спортсменів – студентів, а головне – гарантія застереження
травматизму [3].
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Характерною рисою спортивного орієнтування є його дос-
тупність на будь-якому рівні. Це яскраво демонструє наявність на всіх
змаганнях, як офіційних, так і клубних, товариських великої кількості
вікових груп, на які розбиваються учасники змагань. Класифікація мож-
лива як за статевими та віковими ознаками, так і за кваліфікацією, тому
з’являється реальна можливість повноцінної участі в змаганнях спорт-
сменів – початківців, які не зазнають у даному випадку психологічного
дискомфорту в зв’язку з поразкою та не втрачають  мотивацію до по-
дальших занять.

Спортивне орієнтування передбачає тісний зв’язок з природою,
адже місце змагань – це ліс. Тому є можливість корекції та покращення
психічного здоров’я молоді, а саме: зняття психоемоційних перенапру-
жень та стресів, отримання позитивної життєвої енергії тощо. При залу-
ченні молоді до даного виду спорту необхідно дотримуватись загаль-
новживаних у педагогіці принципів: свідомості й активності, наочності,
доступності, індивідуальності та систематичності, щоб не порушити
поступовості оволодіння молоддю основними загальнонавчальними та
спеціальними вміннями і навичками і не зменшити надмірно складними
завданнями чи відсутністю отриманого темпу зацікавленості до занять
[3]. Це надасть можливість не тільки якомога краще сприяти формуван-
ню, збереженню та зміцненню здоров’я молоді, але й попередженню
таких негативних соціальних явищ як наркоманія, пияцтво, токсикома-
нія тощо. Молода людина, майбутній фахівець у певній галузі національ-
ної економіки, займаючись спортивним орієнтуванням, отримає мож-
ливість змістовно використати час дозвілля, присвятити його спілкуванню
з природою, зміцненню свого здоров’я.

Зростання конкуренції орієнтувальників на змаганнях різного
рівня потребує вдосконалення методики тренування не тільки сильні-
ших, але і  спортсменів - новачків. Ефективність початкової підготовки
юних орієнтувальників значно залежить від оптимального співвідношен-
ня засобів та методів загальної та спеціальної підготовки. Однак аналіз
літератури з спортивного орієнтування свідчить про те, що питання ра-
ціонального планування та реалізації етапу початкової підготовки оріє-
нтувальників, які є вже  сформованими особистостями (студенти 1-5
курсів), не розроблено в повній мірі.

Актуальність запропонованого дослідження обумовлена необх-
ідністю створення науково-обгрунтованих методів і прийомів цілеспря-
мованого розвитку технічних здібностей орієнтувальників, адекватних
віковим і індивідуальним особливостям, пізнавальним можливостям та
інтересам, наявному рівню підготовки сучасних спортсменів. Відсутність



126

такої методики гальмує розв’язання даної проблеми в практиці спортив-
ного орієнтування.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.

Об’єкт дослідження - особливий процес формування і розвит-
ку спортсмена орієнтувальника, який починає займатися вже в досить
зрілому віці 17-22 роки.

Предмет дослідження – шляхи, засоби, прийоми та методи тре-
нувань спортсменів даної категорії.

Мета дослідження – розробити і теоретично обґрунтувати ме-
тодику формування і розвитку техніко-тактичного мислення орієнтуваль-
ників.

Організація дослідження. Наше дослідження було проведено
на базі клубу спортивного орієнтування Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, у якому займаються переважно
студенти 1-5 курсів. У дослідженні брали участь спортсмени першого
року навчання, загальною кількістю 12 осіб, які систематично тренува-
лись шість разів на тиждень по дві години.

Методи дослідження. В процесі дослідження використовува-
лись методи аналізу літературних джерел та педагогічний експеримент.
У процесі педагогічного експерименту проводилося тестування для виз-
начення рівня розвитку фізичних якостей і впровадження методики з
вдосконаленням  технічних прийомів.

Результати дослідження. Було сформовано дві групи: експе-
риментальна та контрольна (по 6 спортсменів у кожній). На початку ек-
сперименту за показниками фізичного розвитку та фізичної підготовки
значної різниці не спостерігалося. Для обох груп обсяг тренувальних
навантажень був однаковий, різниця була тільки в зайняттях по техніці.

У контрольній групі технічними навичками спортсмени оволо-
дівали за традиційною єдиною структурою техніко-тактичної підготов-
ки в спортивному орієнтуванні [4], заняття в експериментальній групі
проводилися за окремою методикою.

У розроблену методику закладений принцип маршрутної зйом-
ки місцевості. Заняття починалися з вивчення поняття масштабу, приво-
дили вправи на переклад з того чи іншого масштабу сантиметрів у
відстань (у метрах) чи обернену вправу – переклад  визначених відста-
ней у сантиметри масштабу.

Після того, як засвоєні запропоновані вправи, студенти перехо-
дять до оволодіння абеткою орієнтування – вивчення знаків спортивних
мап. І ось тут необхідно відзначити важливий момент, який характерний
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саме для даної методики. Формування конкретного образу , кожного
умовного знаку мапи відбувається не в класі, а переносяться в лісовий
масив, де студентам показують об’єкт, пояснюють його знак та пропо-
нують у найпростішому масштабі, виміряти кроками частину даного
об’єкту та замалювати його в сантиметрах даного масштабу. Навчання
починається з найпростіших знаків, поступово відбувається їх усклад-
нення.

Таким чином, формується наступна важлива якість спортсмена
– орієнтувальника – “мислення в знаках мапи”. Тут необхідно звернути
увагу на те, що один знак на мапі може відображати різні варіанти дета-
лей місцевості, які мають не тільки одну назву, але й однаково вигляда-
ють на мапі. Застосовуючи різноманітні варіації за рахунок планування
різноманітних задач, вправ орієнтування на одній мапі, місцевості, але
обов’язково усе супроводжувати підрахунком парних кроків, перекла-
дом їх у відстань у метрах, які потім треба вміти переводити в сантимет-
ри та по можливості зображати у малюнках.

Після засвоєння умовних знаків спортивних мап та сформуван-
ня вірних образів об’єктів, які відповідають знакам, треба переходити
до навчання зв’язку між мапою та місцевістю: вчити як співвідносяться
об’єкти на місцевості з об’єктами на мапі.

Знайомство з будовою та роботою компасу, з обладнанням кон-
трольного пункту можна провести елементарне орієнтування: зоряне чи
лінійне. Крім того підбираються вправи, які створюють неочікувані си-
туації – проблеми для орієнтування, оскільки помилки в орієнтуванні
незворотні, тому вони включаються у процес навчання. Цим зменшується
внутрішнє навантаження, шляхом визнання своїх помилок без втрати
впевненості у собі.

Аналіз впливу експериментальної програми на розвиток техні-
чних навичок студентів показав, що в обох групах їх рівень значно по-
кращився. Але в експериментальній групі відмічено перевагу за
більшістю показників, що вивчалися: визначення відстаней (на 31%),
визначення відстані на мапі (на 26%), читання мапи (на 100%), робота з
компасом (на 71%), зорова пам’ять та переключення уваги (на 18%)

Висновки. Застосування запропонованої нами методики в
спортивному орієнтуванні формує розвиток технічних здібностей одно-
часно з формуванням і розвитком навчальних вмінь, знань з фізичної
культури. Робота з формуванням технічних здібностей має здійснюва-
тись цілеспрямовано, систематично, індивідуалізовано. Підвищення
якості технічних здібностей складає методичну основу, а також є базою
для повноцінного і ефективного навчання спортсменів-орієнтувальників.
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Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися
інших проблем удосконалення тренувального процесу студентів-орієн-
тувальників.
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НОВИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ
ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ З ЖІНКАМИ 25-34 РОКІВ

Сологубова С.В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

Анотація. Стаття знайомить з новою методикою організації занять оздоровчим
фізичним фітнесом, яка враховує рівень підготовленості, гормональні зміни на
протязі овуально-менструального циклу та склад тіла кожної окремої жінки.
Ключові слова: оздоровчий фітнес, жінки, нова методика, овуально-менструаль-
ний цикл.
Аннотация. Сологубова С.В. Новый подход к методике организации занятий оз-
доровительным фитнесом с женщинами 25-34 лет. Статья знакомит с новой ме-
тодикой организации занятий оздоровительным физическим фитнесом, которая
учитывает уровень подготовленности, гормональные изменения на протяжении
овуально-менструального цикла и состав тела каждой отдельной женщины.
Ключевые слова: оздоровительный фитнес, женщины, новая методика, овуаль-
но-менструальный цикл.
Annotation. Sologubova S.V. The new approach to procedure of architecture of
occupations improving fitnes with the women 25-34 years. The paper acquaints with
new procedure of architecture of occupations improving physical fitnes. The procedure
allows for a level of an efficiency, hormonal modifications during a menstrual cycle
and body composition of each separate woman.
Keywords: improving fitnes, woman new procedure, menstrual cycle.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В останні роки велику популярність набуває оздоровчий фітнес,
спрямований на досягнення і підтримання оптимального фізичного ста-
ну та зниження ризику розвитку захворювань кардіореспіраторної, імун-
ної, ендокринної та інших систем. У зв’язку з цим багато досліджень
присвячено розробці методики організації занять різними видами оздо-
ровчого фітнесу [1,4,8].

Деякі автори за основу підбору змісту заняття беруть індивіду-
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альні особливості окремої людини, або ті мотиваційні потреби, що при-
вели жінку до занять. Інші вивчають особливості впливу різних видів
фітнес-тренування на організм жінок. Окремі автори приділяють багато
уваги комплексному використанню засобів оздоровчої масової фізичної
культури у фітнес-тренуванні [2,3,5,6].

Однак досліджень загального сумарного впливу компонентів
різноманітних видів фітнес-тренування, з’єднаних у рамках одного за-
няття або тренувального процесу взагалі в залежності від індивідуаль-
них особливостей жінок 25-34 років не достатньо.

Таким чином, сучасний фітнес для свого розвитку потребує но-
вих методик, які оптимально поєднають різноманітні види оздоровчих
тренувань спираючись на індивідуальні особливості жіночого організму.

Мета дослідження ѕ розробити нову ефективну методику оздо-
ровчого фізичного фітнесу, яка раціонально об’єднує різноманітні види
фітнес-тренування і максимально відповідає фізіологічним та індивіду-
альним особливостям жінок 25-34 років.

Робота виконується у відповідності до плану науково-дослід-
ницької роботи НУФВіСУ, зведеного плану НДР у галузі фізичної куль-
тури і спорту на 2001-2005 рр. за темою: “Формування, розвиток і фун-
кціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм”.
Шифр теми 2.1.17, № 0103U003021.

Методи дослідження. За літературними даними було проведе-
но аналіз сучасних підходів до організації тренувального процесу та
методик проведення занять оздоровчим фітнесом. Під час розробки ме-
тодики ми використовували анкетування, візуальний огляд та антропо-
метричні дослідження. Також було враховано данні деяких фізіологіч-
них досліджень.

Обґрунтування методики. Сучасний фітнес для свого розвит-
ку потребує нових методик, які оптимально поєднають різноманітні види
оздоровчих тренувань спираючись на індивідуальні особливості жіно-
чого організму.

Аналіз літературних джерел показав, що при розробці методи-
ки фітнес-тренування слід враховувати те, що:

- тренувальне навантаження потрібно планувати індивідуально
для кожної окремої жінки, враховуючи склад тіла, фази овуально-менст-
руального циклу (ОМЦ), наявність хронічних захворювань та моти-
ваційні потреби;

- зміст занять повинен змінюватись протягом тренувального
процесу, бо до рівномірного навантаження функціональні системи орган-
ізму дуже швидко адаптуються, що запобігає досягненню тренувально-
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го ефекту, крім того постійні монотонні вправи знижують емоційне
сприйняття занять;

- потрібно досконало вивчити вплив існуючих видів фітнесу на
організм жінок, та сполучати їх елементи таким чином, щоб максималь-
но проявлялись їх головні позитивні риси;

- заняття повинне не тільки мати тренувальний ефект, а й спри-
яти зняттю стресу, доставляти м’язову радість та емоційну розрядку.

При підготовці місячного плану тренувань слід орієнтуватися
на овуально-менструальний цикл жінки (табл. 1). Так гормональний фон
в організмі в фолікулярній фазі циклу сприяє катаболічним процесам, а
в лютеальній - анаболічним. У зв’язку з цим в фолікулярній фазі відда-
вати перевагу активній стимуляції катаболічних процесів, спрямовані
на зменшення жирового прошарку (вправи на окремі ділянки тіла з ве-
ликою кількістю повторів); а у лютеальній або секреторній фазі активно
стимулювати анаболічні процеси, що спрямовано на зміцнення м’язової
тканини (вправи силової або швидкісно-силової спрямованості).

Таблиця 1
Взаємозв’язок характеру навантаження з фазами місяця та ОМЦ.

№ Характер 
Навантаження 

Дні 
циклу Фази ОМЦ Дні 

циклу Фази ОМЦ 

I II III IV V VI 

1 Відновлювальне навантаження 0-4 менструальна 
2 Переважно аеробне 4-11 полиферантна 
3 Перехідне навантаження 

1-14 Фолікулярна 
фаза 

11-14 овуляторна 
4 Переважно швидкісно-силове 15-28 Лютеальна 

фаза 
15-28 секреторна 

 
При плануванні програм тренувань слід враховувати самопо-

чуття жінки в залежності від фаз ОМЦ, особливо в останній та перший
дні овуально-менструального циклу. Також в менструальну та овулятор-
ну фази забороняється виконувати вправи на нижній пресс, піднімати
вагу або виконувати вправи з великим обтяженням [7]. Тобто в трену-
вальному процесі на протязі овуально-менструального циклу ми виді-
ляємо 3 фази:

- катаболічна фаза – перша половина циклу (з 2-го по 14-й день
для 28-денного ОМЦ);

- анаболічна фаза – друга половина циклу (з 15-го по 27-й день
для 28-денного ОМЦ);
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- фаза «менструального відпочинку» (з 28-й та 1-й день для 28-
денного ОМЦ). Саме у цей період жінки найчастіше скаржаться на по-
гане самопочуття, яке мішає проводити повноцінні заняття.

Для полегшення підбору індивідуальних програм в залежності
від співвідношення м’язової та жирової тканини в організмі нами було
виділено 9 варіантів конституції:

1 Надмірна жирова тканина  
2         Жирова тканина у нормі при дефіциті м’язової тканини 
3 Дефіцит жирової тканини  
4 Надмірна жирова тканина  
5         Жирова тканина у нормі якщо м’язова тканина у нормі 
6 Дефіцит жирової тканини  
7 Надмірна жирова тканина  
8         Жирова тканина у нормі при надмірній м’язовій тканині 
9 Дефіцит жирової тканини  

Для швидкого визначення варіанту конституції була розробле-
на спеціальна таблиця (табл. 2).

Таблиця 2
Варіанти конституції в залежності від стану м’язової та жирової

тканини в організмі жінки.
Стан м’язової тканини Стан жирової 

тканини дефіцит норма надмірно 
надмірно 1 4 7 
норма 2 5 8 

недостатньо 3 6 9 
 

Для кожного з варіантів конституції було підібрано необхідне
співвідношення різних видів фітнесу, які використовуються в одному
занятті окремо для першої (катаболічної) та другої (анаболічної) поло-
вини овуально-менструального циклу (табл. 3, 4). У цих таблицях наве-
дено часове та відсоткове співвідношення різних видів фітнесу в одно-
му занятті тривалістю 90 хвилин.

Для того щоб віднести жінку до того чи іншого варіанту кон-
ституції за розробленою методикою визначається співвідношення жи-
рової і м’язової тканини на кожній ділянці її тіла. Ці ділянки надалі роз-
глядаються як робочі м’язові групи: стегно спереду, сідниця, стегно ззаду,
стегно зовні, стегно усередині, живіт зверху (пресс зверху), живіт знизу
(пресс знизу), боки (косі м’язи животу), нижня половина спини, верхня
половина спини, довгі м’язи спини, груди, плече спереду (біцепс), плече
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ззаду (трицепс), плечі (дельтовидні м’язи) та гомілка. При цьому оцінка
стану жирової та м’язової тканини відбувається візуально за схемою:
надлишок – « + »; норма – « Н »; дефіцит – « - ».

Таблиця 3
Співвідношення різних видів фітнесу в одному занятті (90 хвилин) у

першій половині ОМЦ.
 Співвідношення різних видів фітнесу [хв / %] 

Стан м’язової тканини Дефіцит м’язової 
тканини 

М’язова тканина  
у нормі 

Надлишок  
м’язової тканини 

Стан жирової тканини надмір. норм. деф. надмір. норм. деф. надмір. норм. деф. 

№ 
п/п 

       Можливі варіанти. 
конституції 

Види фітнесу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Танцювальна аеробіка 20/22 15/14 10/11 25/28 20/22 15/17 30/33 25/28 20/22 
2 Вправи для різних груп 

м’язів без обтяження 
30/33 30/33 30/33 35/39 35/39 35/39 40/44 40/44 40/44 

3 Вправи для різних груп 
м’язів з обтяженням 
 та на тренажёрах 

15/17 25/28 35/39 10/11 20/22 30/33 -- 10/11 20/22 

4 Пілатес 15/17 12/13 10/11 12/13 10/11 7/8 10/11 7/8 5/6 
5 Стретчінг з елементами 

йоги 
7-10 
/8-11 

5-7 
/6-8 

3-5 
/3-6 

7-10 
/8-11 

5-7 
/6-8 

3-5 
/3-6 

7-10 
/8-11 

5-7 
/6-8 

3-5 
/3-6 

6 Бодіфлекс 15/17 10/11 -- 15/17 10/11 -- 15/17 15/17 -- 
 Таблиця 4
Співвідношення різних видів фітнесу в одному занятті (90 хвилин) у

другій половині ОМЦ.
 Співвідношення різних видів фітнесу [хв / %] 

Стан м’язової тканини Дефіцит м’язової 
тканини 

М’язова тканина  
у нормі 

Надлишок  
м’язової тканини 

Стан жирової тканини надмір. норм. деф. надмір. норм. деф. надмір. норм. деф. 

№ 
п/п 

       Можливі варіанти. 
конституції 

Види фітнесу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Танцювальна аеробіка 20/22 15/17 10/11 25/28 20/22 15/17 30/33 25/28 20/22 
2 Вправи для різних груп 

м’язів без обтяження 
-- -- -- 15/17 15/17 10/11 40/44 50/56 60/67 

3 Вправи для різних груп 
м’язів з обтяженням  
та на тренажёрах 

45/50 55/61 65/72 25/28 40/44 55/61 -- -- -- 

4 Пілатес 15/17 12/13 10/11 12/13 10/11 7/8 10/11 7/8 5/6 
5 Стретчінг з елементами 

йоги 
7-10 
/8-11 

5-7 
/6-8 

3-5 
/3-6 

7-10 
/8-11 

5-7 
/6-8 

3-5 
/3-6 

7-10 
/8-11 

5-7 
/6-8 

3-5 
/3-6 

6 Бодіфлекс 15/17 10/11 -- 15/17 10/11 -- 15/17 15/17 -- 
 

Для визначення стану м’язової та жирової тканини в цілому в
організмі слід підрахувати значки одного виду для м’язової та жирової
тканини. Варіант конституції для кожної окремої жінки визначається за
більшістю значків.

Згідно запропонованої методики підбір вправ для різних груп
м’язів під час тренування здійснюється за допомогою таблиць (табл. 5,6),
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які дають змогу врахувати:
- рівень підготовленості – в залежності від якого пропонується
3 рівні складності, останній з яких має 2 варіанти;
- анаболічну (табл. 5) та катаболічну (табл. 6) фази ОМЦ;
- стан м’язової та жирової тканини: у анаболічній фазі дозу-
вання підбирається в залежності від стану м’язової тканини
(табл.5), а у катаболічній – від стану жирової тканини (табл.6).

Таблиця 5
Засоби тренування в анаболічну фазу

Дозування в залежності  
від стану  

м’язової тканини 

Рівень 
складн. 

Вправи для окремої групи м’язів: 
- стегно спереду 

дефіцит норма надмірно 
- сидячи у тренажері. Розгинання ніг у колінах  

4*10 
 

3*15 
 

-- 
1 

- випади с гантелями *2*8 *2*12 *3*20 
- стоячи у маховому тренажері.  
Підіймання зігнутої ноги уперед 

 
*2*10 

 
*2*15 

 
-- 

2 

- стоячи, під п’ятами брусок, гриф на плечах.. 
 Півприсіди. 

 
4*10 

 
3*15 

 
3*25 

- стандартні присідання, гриф на плечах  
4*8 

 
3*15 

 
-- 

3а 

- короткий стретчінг с гантелями. *2*10 *2*15 *3*20 
- підйом на лавку (h = 40-50см) *2*10 *2*12 -- 3б 
- глибокі присідання с грифом 3*8 2*15 4*15 

 Таблиця 6
Засоби тренування в катаболічну фазу

Дозування в залежності  
від стану  

жирової тканини 

Рівень 
складн. 

Вправи для  
окремої ділянки тіла: 

- стегно спереду 
дефіцит норма надмірно 

- сидячи зігнув ноги. Мах однією *2*20 *2*30 *2*40 1 
- стоячи на колінах. Присідання на п’яти  

3*15 
 

3*20 
 

2*50 
- стоячи біля опори. Піднімання зігнутою уперед  

*2*20 
 

*2*30 
 

*2*40 
2 

- стоячи, стопи разом. Півприсідання  
3*15 

 
2*25 

 
3*30 

- стоячи біля опори. Піднімання зігнутою  
уперед в сторону 

 
*2*15пар 

 
*2*20 

 
*2*25пар 

3а 

- в упорі стоячи: 
- 3 згинання колін 
- на 4 В.п 

 
 

3*15 

 
 

3*20 

 
 

3*25-30 
- мах ногою уперед *2*20 *3*25 *3*30 3б 
- в упорі стоячи у випаді – пружинне  
підтягування ноги ззаду 

 
*2*15 

 
*2*20 

 
*3*20-25 
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Надані таблиці дають змогу визначити не тільки відповідні впра-
ви, а й їх послідовність та дозування. Вони містять вправи для кожної з
зазначених вище ділянки тіла окремо для анаболічної та катабоболічної
фаз ОМЦ в залежності від варіанту конституції. Через кожні 3-4 овуаль-
но-менструальні цикли програму тренувань слід міняти з урахуванням
змін рівня фізичної підготовленості та співвідношення м’язової і жиро-
вої тканини.

Висновки:
1. Аналіз літературних джерел показав необхідність створення нової

методики оздоровчого фізичного фітнесу, яка раціонально об’єднає
різноманітні види фітнес-тренування і максимально відповідатиме
фізіологічним та індивідуальним особливостям жінок.

2. Для більш ефективної корекції фігури, нами, в залежності від
співвідношення м’язової та жирової тканини в організмі жінки, було
виділено 9 варіантів конституції.

3. Для грамотного та швидкого підбору сполучення видів фітнес-тре-
нування з урахуванням фаз ОМЦ та варіанту конституції були роз-
роблені спеціальні таблиці співвідношення різних видів фітнесу в
одному занятті. Під час занять за нашою методикою використову-
ються такі види фітнесу: як танцювальна аеробіка, вправи на різні
групи м’язів без обтяжень, з обтяженнями і на тренажерах, бодіф-
лекс, пілатес, стретчінг та йога.

4. Оптимальне сполучення аеробіки, силових вправ, бодіфлексу, піла-
тесу, стретчінгу та йоги дозволило створити нову методику оздо-
ровчого фітнесу спрямовану на зміцнення здоров’я і корекцію фігу-
ри, яка враховує індивідуальні особливості та фази ОМЦ кожної
окремої жінки. Згідно з розробленою методикою необхідно займа-
тися 2 рази на тиждень, тривалість одного заняття 90 хвилин.

5. Для визначення ефективності цієї методики проводиться її апроба-
ція на базі жіночого клубу «Тандем» м. Дніпропетровська. В експе-
рименті приймають участь 60 практично здорових жінок; у віці 25-
34 років, і вже отримано попередні позитивні результати.
Потребують подальших наукових досліджень інші проблеми

організації занять оздоровчим фітнесом з жінками 25-34 років.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДІВЧАТ 13-14 РОКІВ
ДО ЗАНЯТЬ СТЕП-АЕРОБІКОЮ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ
Степанова І.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. В статті розглядається проблема підвищення адаптації організму дівчат
13-14 років до занять степ-аеробікою на уроках фізичної культури.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовленість, соматичне здоро-
в’я, дівчата-підлітки.
Аннотация. Степанова И. Особенности адаптации организма девочек 13-14 лет
к занятиям стэп-аеробикой на уроках физической культуры. В статье рассматри-
вается проблема повышения адаптации организма девочек 13-14 лет к занятиям
стэп-аеробикой на уроках физической культуры.
Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность, сомати-
ческое здоровье, девушки-подростки.
Annotation. Stepanova I. Singularities of acclimatization of an organism of the girls
13-14 years to occupations step-aerobic at lessons of physical culture. Scientifically
to ground adaptation process organism girls 13-14 years to getting by step-aerobic
busy on lessons physical culture.
Key words: physical development, physical preparedness, somatic health, girls -
teenagers.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Новий час диктує більш високі вимоги до біологічних та соціаль-
них можливостей людини. Тому необхідно розширити різні форми ма-
сової фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, як могутнього
фактора укріплення здоров’я (Апанасенко Г.Л.,1992 р.).

В останній час у масовій фізичній культурі подана достатня
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кількість нових напрямків і методик, які  мають широку популярність
серед молоді. Визнання в 96% усіх клубів здоров’я США отримала про-
грама Степ Рибок, розробка методики якої почалася з 1989р. Степ тре-
нування застосовується у понад 40 країнах світу.

Вченими доведено (Г.А.Скворцова.,2001; Т.С.Лисицька,  М.Ю.-
Ростовцева,   О.А.Ширковець), що заняття степ-аеробікою впливають
на розвиток аеробних можливостей людини, покращують ефективну
роботу серця та легень, знижують небезпеку появи серцево-судинних
захворювань.

Робота виконується у відповідності до плану науково-дослідної
роботи в ДДІФКіС, Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2001-2005 роки за темою “Науково-мето-
дичні підходи до побудови системи фізичного виховання дітей шкільно-
го віку”, № державної реєстрації 0101U001887.

Мета дослідження. Визначити особливості адаптації організ-
му дівчат 13-14 років до занять степ-аеробікою на уроках фізичної куль-
тури.

Результати досліджень. В практиці оздоровчої роботи з’яви-
лося багато нових, цікавих, доступних методик, які популярні серед
підлітків, але не використовуються в навчальному процесі загально-
освітніх шкіл. Особливий інтерес у дівчат середнього шкільного віку
викликають заняття степ-аеробікою, тому актуальною є проблема роз-
робки науково-обґрунтованої методики використання степ-аеробіки, на
уроках фізичної культури, з урахуванням біологічного віку дівчат 13-14
років.

На першому етапі дослідження нами було визначено рівень со-
матичного здоров’я, фізичної підготовленості і ФР дівчат 13-14 років, в
умовах НВК № 139 м. Дніпропетровська (n=94).

Аналіз показників фізичного розвитку дівчат 13-14 років
свідчить про те, що в основному вони відповідають віковій нормі. Необ-
хідно взяти до уваги показники життєвої ємкості легень та кровяного
тиску, які нижчі вікової норми, що свідчить про недостатній розвиток
дихальних шляхів і серцево-судинної системи. У зв’язку з цим, на нашу
думку, в процесі занять фізичною культурою необхідно збільшити
кількість вправ, які сприятимуть розвитку серцево-судинної та дихаль-
ної систем.

Нами визначено, що показники фізичної підготовленості дівчат
13-14 років низькі і не відповідають віковій норм, особливо показники
витривалості (біг 1500 метрів), гнучкості (нахил тулуба уперед із поло-
ження сидячи на полу) та показники сили (згинання розгинання рук в
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упорі лежачі та підйом тулуба із положення лежачі на спині). У зв’язку з
цим необхідно в процесі занять фізичною культурою приділити увагу
для розвитку цих фізичних якостей.

У ході дослідження ми оцінювали рівень соматичного здоров’я
дівчат середнього шкільного віку за методикою Г.Л. Апанасенка (табл.
1). Основою методики кількісної експрес-оцінки рівня соматичного здо-
ров’я призначені показники антропометрії,  такі як зріст, вага тіла, ЖЕЛ,
кістьова динамометрія, а також показники серцево-судинної системи.
Критерієм резерву та економізації функцій серцево-судинної системи є
показник індексу Руф’є та «подвійне створення» ((ЧССхАТсист)/100) /2,
3/.

Проведені дослідження свідчать, що більшість дівчат 13-14 років
мають низький рівень соматичного здоров’я (до 66,9%). Також слід
відзначити, що відсоток дівчат, які відносяться до середнього рівня дуже
невисокий (до 34,2%).

Таблиця 1
Експрес оцінка рівня соматичного здоров’я (за методикою Г.Л. Апана-

сенка 1992р.) (%)

Рівні Дівчата 13 років Дівчата 14 років 
Низький 66,9% 61,6% 
Середній 29,4% 34,2% 
Високий 3,7% 4,2% 

Оскільки рівень соматичного здоров’я, фізичної підготовленсті,
фізичного розвитку, у дівчат є низькими спеціалісти повинні здійснюва-
ти пошук нових сучасних форм фізкльтурних занять, які спрямовані на
підвищення функціональних можливостей організму. Тому однією з та-
ких форм ми вважаємо, заняття степ-аеробікою – це ритмічні кругові
рухи з використанням спеціальної платформи. Автори Т.С. Лисицька.,
М.Ю. Ростовцева., О.А. Ширковець відмічають, що заняття степ-аероб-
ікою позитивно впливають на формування постави, розвиток опорно-
рухового апарату, координацію руху, сприяють попередженню плоско-
стопості, зняттю психічних стресів, депресій, збільшення ефективності
роботи СС і дихальної систем (збільшення чисел, розмірів та еластич-
ності кровоносних судин в серці та м’язах, зменшення ризику захворю-
вання серця), збільшення загальної сили м’язів та витривалості організ-
му,  підвищення працездатності ,  зменшення відкладення жиру
покращення зовнішнього виду.

У зв’язку з цим нами розроблена методика використання степ-
аеробіки в системі уроків фізичної культури для дівчат 13-14 років.



138

Визначення ефективності впливу занять степ-аеробікою для
дівчат 13-14 років проводилось на основі аналізу показників рівня сома-
тичного здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості.

Показники фізичної підготовленості після експерименту пред-
ставлені у таблиці 2.

Таблиця 2
Середньостатистичні показники фізичної підготовленості дівчат

13-14 років до і після експерименту
Експериментальна 

група  
Контрольна  
група Показники 

до після до після 
Біг 1500 м, (хв) 9,45±±0,25 7,40±0,29 8,35±0,45 8,20±0,37 
Човниковий біг 4*9 м/с, (хв) 12,1±0,9 11,5±1,1 11,75±1,1 11,6±1,2 
Нахил тулуба уперед із положення  
сидячи на полу, (кількість разів) +4,3±1,26 8,2±2,11 +5,8±1,05 +5,5±1,29 

Біг 60 метрів, (сек) 11,5±0,23 11,4±0,33 11,3±0,35 11,3±0,35 
Згинання і розгинання рук в упорі лежачі,  
(кількість разів) 5±2,5 9±2,7 6±2,2 6±2,1 

Підйом тулуба із положення лежачі на  
спині, (кількість разів) 29,8±1,11 37,5±1,35 31,6±1,23 31,7±1,26 

 

Проведені дослідження свідчать, що у дівчат експерименталь-
ної групи виявлені достовірні відмінності (р<0,05) в таких показниках:
витривалості, гнучкості, сили.

А у дівчат контрольної групи у показниках витривалості, гнуч-
кості, сили достовірних змін не виявлено.

Таблиця 3
Середньостатистичні показники фізичного розвитку дівчат 13 – 14

років до і після експерименту
Експериментальна група  Контрольна 

 група Показники 
до після до  після 

Вага тіла, (кг) 43,89±6,930 41,2±3,920 42,5±5,5 48,52±4,320 
Зріст, (см) 155,7±5,3 159,6±4,64 156,2±6,2 159,320±5,64 
ОГК, (см) 77,1±5,7 78,2±4,8 78,3±4,9 79,25±7,6 
ЧСС, (уд/хв) 78±4,0 77±1,35 78±5,0 79±6,0 
Систолічний А/Т, (мм рт.ст) 102±3,0 103±4,5 103±2,9 104±5,0 
Діастолічний А/Т, (мм рт.ст) 54±4,0 58±7,0 53±3,2 56±6,0 
ЖЄЛ, (мл) 1880±210 2000±100 1900±150 1925±125 
Дінамометрія  
правої кисті, (кг) 
лівої кисті, (кг) 

 
17,6±6,2 
16,0±5,4 

 
18,12±6,3 
17,5±4,2 

 
18±5,0 

15,0±4,6 

 
15,0±5,4 
14,5±5,0 
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В таблиці 3 представлені показники фізичного розвитку дівчат
контрольної та експериментальної  групи до та після експерименту. Як
видно із таблиці, достовірні відмінності (p<0,05) виявлені в показниках
ваги тіла, динамометрія правої і лівої кисті у дівчат в експериментальній
групі.

Показники росту і обхвату грудної клітини мають тенденцію до
збільшення в цьому віці, але достовірних відмінностей у цих показни-
ках не виявлено (p>0,05).

Аналіз даних фізичного розвитку дівчат експериментальної гру-
пи показує, що заняття степ-аеробікою сприяють корекції фігури, а та-
кож зниженню ваги тіла.

Висновки. Таким чином, запропонована методика втілення степ-
аеробіки в систему урочних занять для дівчат 13-14 років сприяє підви-
щенню інтересу і формуванню мотивації до занять фізичною культурою,
і впливає на підвищення рівня здоров’я і фізичної підготовленості.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні адап-
тації дівчат 13-14 років до фізичних навантажень в залежності від стате-
вої зрілості.
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ВИСТУПИ УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАСТІВ У ВСЕСВІТНІХ
УНІВЕРСІАДАХ

Степанюк С.І, Домбровська С.Ю.
Херсонський державний університет

Анотація. У статті розкривається значення та місце студентського спорту у су-
часному суспільстві та проаналізувати виступи Українських студентів-гімнастів
на Всесвітніх універсіадах за період новітнього державотворення.
Ключові слова: Всесвітні студентські ігри, студенти-гімнасти, чемпіон Все-
світньої універсіади.
Аннотация. Степанюк С.И, Домбровская С.Ю. Выступления украинских гимна-
стов в всемирных универсиадах. В статье раскрывается значения и место сту-
денческого спорта в современном обществе и проанализированы выступления
Украинских студентов-гимнастов на Всемирных универсиадах за период ста-
новления государства.
Ключевые слова: Всемирные студенческие игры, студенты-гимнасты, чемпион
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Всемирной универсиады.
Annotation. Stepanyuk S.I, Dombrovskaya S.Y. Protrusions Ukrainian gymnasts in
world Student Games. In a paper is uncovered values and place of student’s sports in
modern company and analyse of protrusion of the Ukrainian students - gymnasts on
World Student Games for the season of a becoming of the state.
Keywords: world student’s games, students - gymnasts, champion World Student
Games.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Всесвітні студентські ігри (універсіади), які проводяться Міжна-
родною федерацією університетського спорту (ФІСУ) двічі в олімпійсь-
кому циклі часто називають малою Олімпіадою. Адже за своєю ідеєю та
організацією, програмою і навіть церемоніалом їх можна порівняти лише
з олімпійськими іграми.

Кожна Універсіада “відкривала” молодих спортсменів, які
пізніше ставали олімпійськими чемпіонами, перемагали на першостях
Європи та світу. Аналіз результатів виступів українських спортсменів
розривають та ставлять нові проблеми підготовки до спортивних зма-
гань олімпійського рівня [1-6].

Метою нашої роботи було: проаналізувати виступи Українсь-
ких студентів-гімнастів на Всесвітніх універсіадах за період новітнього
державотворення.

Робота є складовою частини виконання теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 роки Державного комітету молодіжної політики, спорту і ту-
ризму України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Результати досліджень. Дослідження базувалося на всебічно-
му вивченні наукової, публіцистичної літератури, матеріалів спортивної
періодики, документальних та архівних матеріалів, інтерв’юванні кері-
вників та провідних діячів студентського спортивного руху в Україні.

У період з 1993 по 2003 роки студенти України взяли участь у
шести зимових та шести літніх Всесвітніх універсіадах і продемонстру-
вали стабільні результати, завоювавши 88 золотих, 61 срібну та 67 брон-
зових нагород.

Першою літньою Універсіадою для українського студентства
була Універсіада в Баффало (США), яка відбувалася з 8 по 18 липня 1993
року. Україна, як і інші незалежні держави, які утворилися на території
колишнього Радянського Союзу, вперше брали участь в Універсіаді са-
мостійною командою. Її виступ розглядався не тільки у спортивному
плані, але й із боку політичного престижу.
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Команду України представляло 67 спортсменів. На Універсіаді
ними було здобуто 11 золотих, 6 срібних та 9 бронзових нагород. Збірна
України посіла 6-е загальнокомандне місце серед 118 країн учасниць
[6].

Чемпіонами Універсіади стали вихованки херсонської школи
гімнастики, тодішні студентки Київського інституту фізкультури Тетяна
Лисенко та Наталія Калініна (по дві золоті нагороди), луганський гімнаст
Ігор Коробчинський та команда наших гімнасток. У складі збірної Ук-
раїни у Баффало виступали студенти та випускники ВНЗ Києва, Дніпро-
петровська, Херсона, Луганська, Одеси, Донецька, Запоріжжя, Вінниці,
Харкова, Хмельницького та інших міст.

І найголовніше: те, що зробила українська студентська збірна
на Іграх у Баффало, яка складалася далеко не із всіх “зірок”, принесло
Україні визнання спортивної держави.

Наступна Універсіада 1995 року, яка відбувалася з 23 серпня по
3 вересня у місті Фукуока (Японія) була для України менш вдалою. Але
українські спортсмени втрималися у першій десятці і посіли дев’яте місце
серед 162 країн-учасниць, завоювавши 4 золоті, 5 срібних та 7 бронзо-
вих нагород [4].

Серед тих, до кого було прикуто увагу, були посланці України.
Українська школа гімнастики продовжила свій успіх. Олеся Шульга із
УДУФВС у багатоборстві піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу.
Таж Олеся та Наталка Калініна ще здобули по бронзовій нагороді.

Українські спортсмени втрималися у першій десятці, хоча спо-
дівання були на більше. Особливу надію тренери покладали на спортив-
ну гімнастику. Адже два роки тому у Баффало наші гімнасти здобули
шість медалей. Однак труднощі почалися ще до від’їзду. У чоловічій
збірній України в Японію поїхали 7-8-і номери країни. Лідер жіночої
команди Тетяна Лисенко за два місяці до стартів поїхала працювати до
США. Вже у Фукуоці отримали травми Калініна та Калюжний. До того
ж п’ять потенційних учасників Універсіади були травмовані і не змогли
поїхати на змагання.

ХІХ Всесвітня універсіада, яка з 18 по 31 серпня 1997 року відбу-
валася в Сицилії, для українського спорту стала тріумфальною. Ук-
раїнські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце серед таких
суперників, як команди США, Росії, Китаю. Загалом країн-учасниць було
124. У підсумку на рахунку України - 27 медалей, з яких 17 золотих, 6
срібних та 4 бронзові [2].

Найбільшого успіху було досягнуто у художній гімнастиці та
фехтуванні. Срібна призерка Атланти-96 Олена Вітриченко, студентка
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Харківського державного інституту фізичної культури, у вправах зі
стрічкою, обручем, скакалкою та булавами була кращою. Представниці
19 країн, зокрема з Росії, Франції, Білорусі, Болгарії не могли протисто-
яти майстерності нашої Олени - у загальному підсумку п’ять медалей, з
яких чотири золоті, та одна бронзова.

Збірна команда України - з художньої гімнастики посіла у своє-
му турнірі перше місце.

Спортсмени-студенти вперше досягли такого успіху на
Всесвітній універсіаді, і як сказав шеф місії України на ХІХ Всесвітній
Універсіаді-97, заслужений працівник освіти України, заслужений тре-
нер України Сергій Операйло, це - не випадковість, тому що до цього
успіху довго і вперто йшли спортсмени-студенти, які поєднують важкі
тренування з оволодінням науками, та їхні тренери, вкладаючи у своїх
учнів душу і серце, викладачі вузів, що знаходять додатковий час для
таких “незручних” студентів, як спортсмени, та організатори підготовки
й участі в змаганнях, які своєю непомітною працею роблять важливу
справу.

У період з 1 по 14 липня 1999 року в столиці Болерських ост-
ровів Пальма-де-Мальорці (Іспанія) проводилися ХХ літні Всесвітні
студентські ігри. Участь у змаганнях взяли 125 країн світу. Наші спорт-
смени зайняли сьоме загальнокомандне місце, при цьому здобувши 23
медалі, з яких 7 золотих, 7 срібних та 9 бронзових [5].

Абсолютним чемпіоном Всесвітньої універсіади зі спортивної
гімнастики став студент Херсонського державного педагогічного уні-
верситету Олександр Береш. Срібні та бронзові нагороди у гімнасток
Тирик Галини зі Львова та Вікторії Карпенко з Херсона. По одній срібній
медалі у Олени Тесленко та Ірини Шкарупи з Києва.

В цілому виступ студентської збірної команди України слід вва-
жати успішним, адже до складу команд, враховуючи передолімпійський
рік, були залучені не всі спортсмени екстра-класу, а деякі види спорту
взагалі були представлені резервом збірних команд.

З вдалим результатом повернулися наші земляки зі столиці Ки-
таю, де з 22 серпня по 2 вересня  2001 року проходили Всесвітні сту-
дентські ігри. У Пекіні наші студенти здобули 34 нагороди і посіли п’яте
місце з-поміж 167 країн-учасниць. Студентами-спортсменами було здо-
буто 13 золотих, 14 срібних та 7 бронзових нагород. Такий успіх, насам-
перед, пояснюється зірковим складом нашої збірної. Серед 137 спорт-
сменів були олімпійські чемпіони, переможці континентальних та
світових чемпіонатів, лідери світових рейтингів [3].

Тамара Єрофеєва принесла українській збірній чотири золоті та
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срібну нагороди.
З 21 по 31 серпня в м. Дегу (Південна Корея) відбулася ХХІІ

літня Всесвітня універсіада. Виступ українського студентства був успі-
шним, вони вибороли 55 медалей серед яких 23 золоті, 15 срібних та 17
бронзових та посіли почесне четверте місце серед 179 країн-учасниць
пропустивши вперед тільки команди Китаю, Росії та Південної Кореї
[1].

І на цей раз виступи наших гімнастів були успішними. Вони
принесли до української скарбнички 17 нагород: 5 золотих, 9 срібних та
3 бронзових медалей. Золоті медалі у Ганни Безсонової, Андрія Михай-
личенка, срібні у тієї ж Безсонової та командні у жіночій та чоловічій
збірній зі спортивної гімнастики. Бронзові нагороди здобули: Роман Зо-
зуля у вправах на кільцях, Валерій Гончаров у вправах на перекладині та
Ірина Яроцька у вправах на брусах.

Висновки. Незважаючи на деякі невдалі виступи наших спорт-
сменів, ми можемо стверджувати, що студентський спортивний рух на-
буває все більшої популярності і впевнено завойовує позиції як в Ук-
раїні, так і за її межами. Цілком імовірно, що й в олімпійських Афінах
хтось із нинішніх лауреатів Універсіади змусить організаторів вмикати
гімн України на честь своєї перемоги.

Дослідження в даному напрямку можуть стосуватися подаль-
шого спостереження та аналізу виступів українських спортсменів-
гімнастів на Всесвітніх універсіадах.
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ЕЛЕМЕНТИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ
ПРАКТИК В ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Твердохліб О.Ф.
Національний Технічний Університет України “Київський

Політехнічний Інститут”,  м. Київ

Анотація.  Наводиться аналіз засобів психосоматичної саморегуляції, визнача-
ються шляхи їх використання в заняттях із фізичного виховання студентів вузів.
Ключові слова: засоби психосоматичної саморегуляції, фізичне виховання сту-
дентів.
Аннотация.  Твердохлеб О.Ф. Элементы саморегуляции психосоматических прак-
тик в занятиях по физическому воспитанию студентов высших учебных заведе-
ний. Приводится анализ средств психосоматической саморегуляции, определя-
ются пути их использование в занятиях по физическому воспитанию студентов
вузов.
Ключевые слова: средства психосоматической саморегуляции, физическое вос-
питание студентов.
Annotation. Tverdohleb O.F. Devices of a self-regulation psychosomatic practice in
occupations on physical training of the students of higher educational establishments.
The analysis of agents of a psychosomatic self-regulation is reduced, the pathes their
usage in occupations on physical training of the students of high schools are defined.
Keywords: agents of a psychosomatic self-regulation, physical training of the students.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров”я
нації”  вказано, що фізичне виховання має забезпечити здоров’я грома-
дян та формування розумових й фізичних якостей, із урахуванням вітчиз-
няного та закордонного досвіду [13]. Протягом тисячоліть проблема
підвищення життєстійкості особистості, яка загострилася у сучасних
умовах існування людини, вирішувалася психосоматичними вправами1

(йога, цигун, східні єдиноборства та ін.) - складовою частиною яких були
засоби психосоматичної саморегуляції медитація2 , фізичне й психічне
розслаблення, самонавіювання та ін. [1,5,6,12].  По даним ряду науково-
дослідних робіт, останні позитивно впливають на загальний функціо-
нальний стан організму людини та успішно використовуються з метою
лікування й реабілітації, у якості тренувального та позатренувального
засобу спортсменів, підготовки кадрів екстремальних видів діяльності
[2,3,4,9]. Мається  також позитивний закордонний досвід їх використан-
ня у фізичному вихованні студентів вузів [11], але серед вітчизняних
фахівців вони не знайшли визнання, що на наш погляд, зумовлено недо-
статнім вивченням даної проблеми.
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Робота виконана у відповідності до плану НДР Національного
Технічного Університету України “Київський Політехнічний Інститут”.

Мета дослідження – визначити шляхи використання засобів
психосоматичної саморегуляції в галузі фізичного виховання студентів
вузів.

Методи й організація дослідження: Аналіз даних науково-ме-
тодичної й науково-історичної літератури, засобів інформації, документів
планування, звітності  й досвіду роботи учбових та оздоровчих закладів,
методи опитування, анкетування, тестування, систематизації, математич-
ної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Як відомо, свідо-
ма зміна тонусу скелетних м’язів впливає на рівень психічної активності
людини: гальмування рухової реакції, яка відповідає певному психічно-
му стану, помітно послабляє або зовсім усуває його, та навпаки, певний
рух чи поза викликають відповідний психічний стан. До нашого часу
дійшли техніки древніх майстрів даоської2  йоги, до-ін3  [5], тайцзи-ци-
гун “Тринадцять Рухів” [6] та ін., які базуються на мистецтві психофізич-
ного вдосконалення,  складовою яких є техніка “Внутрішня посмішка”
(ВП). Це сукупність засобів збільшення життєвої енергії, за рахунок усу-
нення енергетичних блоків та трансформації негативної енергії у пози-
тивну за допомогою посмішки. В результаті - усувається стрес, біль, не-
гативні емоції, покращується зір, слух, робота внутрішніх органів й
систем, виникає відчуття свободи й розслаблення тіла та розуму [5,6,7].

За допомогою техніки генерирування “внутрішньої посмішки”
й фокусування її у потрібному місці, розслабляються внутрішні органи
й частини тіла, тренується розум для відчуття та керування рухом ци5 , й
спрямування її в органи, які потребують зцілення й зміцнення, тренується
вміння накопичувати, очищати й трансформувати енергію, досягається
стан ментального спокою, рівноваги, внутрішнього щастя.

Посмішка (за рахунок свідомого вольового зусилля), маніпулю-
вання  чуттєвими образами больового та температурного відчуття, по-
зитивне самопрограмування - вагомі елементи оздоровчої системи М.С.
Норбекова4 , яка останнім часом набула популярності завдяки успішним
результатам лікування важко виліковних хвороб та нормалізації психо-
соматичних розладів [8].

У число засобів, вище згаданих систем психофізичної регуляції,
крім обов’язкових вимог посміхатися та одержувати насолоду під час
виконання вправ, входять техніки розслаблення, заспокоєння й фокусу-
вання розуму, які забезпечують психічну врівноваженість [5,8,10,12].
Результатами сучасних досліджень підтверджується, що у стані повної
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психічної врівноваженості самопрограмування здійснюється найбільш
ефективно, а розслаблення, яке знижує до мінімуму психічну активність,
сприяє підвищенню дії мислених образів, що використовується  у пси-
хотерапії, аутогенному тренуванні та ін. [2,3,9].

 Враховуючи позитивні моменти вище згаданого, ми припусти-
ли, що техніку психосоматичної саморегуляції ВП [5,6,7], модифікова-
ну та адаптовану нами, у відповідності до специфіки умов занять із фізич-
ного виховання, перспективно використовувати при освоєнні вправ,
потребуючих прояву гнучкості  у навчально-тренувальних заняттях сту-
дентів вузів.

З метою перевірки даної гіпотези, було проведено дослідження,
завданням якого  було вивчення ефективності застосування техніки ВП
у навчально-тренувальних заняттях студентів вузів при освоєнні вправ,
які потребують прояву гнучкості.

Дослідження проводилися в ході учбових занять із шейпінгу
студенток ІІ курсу на базі   НТУУ “КПІ». Контрольні іспити з оцінки
гнучкості контрольної й експериментальної груп, чисельністю по 50 осіб
у кожній, виконувалися на початку й у кінці 4-го навчального семестру.
Заняття проводили двічі на тиждень по загальному навчальному плану,
із єдиною відмінністю - застосування техніки  ВП при освоєнні вправ,
які потребують прояву гнучкості в експериментальній групі. Ефек-
тивність оцінювалася по результатам контрольних іспитів: нахил впе-
ред, продольний та поперековий “шпагати”.

Модифікована техніка ВП заключалася у наступному. Виконан-
ню вправ на гнучкість передувало вольове свідоме розслаблення, свідо-
мий контроль утримання розслаблення й концентрація уваги на розс-
лабленні протягом виконання вправи, направлення  посмішки до задіяних
м’язів, трансформація больового відчуття у приємне й утримання цього
почуття протягом всього терміну виконання завдання (30 – 120 с). З ме-
тою сприяння останньому, на протязі утримання пози, застосовувалися
прийоми відволікання уваги від больових відчуттів за допомогою пере-
ключення уваги та викликання позитивних емоцій (шуткування, підба-
дьорення, заохочення та ін.). Мотивація здійснювалася з урахуванням
особистої зацікавленості, усвідомлення механізмів дії вправ.

Аналіз даних, одержаних після проведення педагогічного екс-
перименту виявив наступне. В експериментальній групі 90%  досліджу-
ваних покращили результати, у 8% - залишилися без змін. У контрольній
групі 54% - покращили результати, 6% - погіршили, 40% - залишилися
без змін. Слід зазначити, що  позитивні результати  експериментальної
групи в середньому на 2,2±1,7 см перевищували досягнення контрольної
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групи,  а досліджувані відзначали відсутність негативних емоцій протя-
гом виконання вправ на розтягнення, відчуття свіжості й легкості тіла,
відсутність болю у м’язах протягом наступних днів після занять, в той
час як у контрольній групі спостерігалися скарги на важкість й біль у
м’язах протягом кількох днів, негативні емоції під час виконання.

Висновки.
1. Застосування модифікованої техніки психосоматичної саморегуляції

“Внутрішня посмішка” сприяє оптимізації розвитку гнучкості на
заняттях із фізичного виховання студенток вуза.

2. Необхідні подальші дослідження по визначенню психосоматичних
практик, перспективних для впровадження у заняття із фізичного
виховання студенток вуза.

Примітки
1 Психосоматичні  практики -  сукупність вправ й технік комплексної нервово-психо-
фізичної дії  на організм людини.
2 Медитація  (лат.) - “роздуми”, “самоспоглядання”.
2 Дао  – “шлях”. Даосизм – філософія та практика інтегрального тренування тіла, розуму
й духу.
3 До-інь в перекладі означає “направляти енергію розуму-очей-серця” - китайська сис-
тема психофізичних вправ, яка сформувалася у 1766 – 1122 рр. до н.е.
5 Ци – універсальна, у тому числі й життєва, енергія.
4 М.С. Норбеков  - доктор психології, педагогіки, філософії у медицині, професор, дійсний
член і член-корреспондент російських і закордонних академій.
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ДО ПИТАННЯ ЗНАННЯ ПАЦІЄНТІВ ОНКОЛОГІЧНОГО
ПРОФІЛЮ ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У

ВІДНОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Тимрук-Скоропад К.А.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Публікація присвячена визначенню рівня знань про значення фізич-
ної реабілітації хворими на рак легень та їх бажання проходити реабілітаційний
курс.
Ключові слова: фізична реабілітація, рак легень, лікувально-відновний процес,
анкета, респондент.
Аннотация. Тимрук-Скоропад К.А. К вопросу знания пациентов онкологическо-
го профиля значения физической реабилитации в восстановительном процессе.
Публикация посвящена определению уровня знаний о значение физической ре-
абилитации больными на рак легких и их желания проходить реабилитацион-
ный курс.
Ключевые слова: физическая реабилитация, рак легких, лечебно-обновленный
процесс, анкета, респондент.
Annotation. Timruk-Skoropad K.A. To a problem of knowledge of the patients of the
oncologic profile of value of a physical aftertreatment in reduction process. The
publication is dedicated to definition of a level of knowledge about value of a physical
aftertreatment ill on a cancer of mild and their desire to transit a rehabilitational
course.
Keywords: physical aftertreatment, cancer mild, treatment-recreated process,
questionnaire, respondent.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Фізична реабілітація як важливий засіб відновлення й компен-
сації фізичного та функціонального стану людини після хвороби або трав-
ми набуває в Україні все більшого значення та визнання [1-4]. Нажаль,
активний розвиток фізичної реабілітації відбувається не у всіх напрям-
ках та галузях медицини. У зв’язку з ще існуючою у нас думкою щодо
невиліковності раку та сприйняття такого діагнозу як вироку, онкопаці-
єнти, з точки зору фізичної реабілітації, вважаються безперспективни-
ми. Зокрема, у більшості спеціалізованих закладів м. Львова відсутні
спеціалісти з фізичної реабілітації, а реабілітаційна допомога надається
ентузіастами переважно тим пацієнткам, які лікувалися з приводу раку
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молочної залози.
Враховуючи вище сказане метою нашого дослідження стало

визначення рівня знань про значення фізичної реабілітації хворими на
рак легень та їх бажання проходити реабілітаційний курс.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського дер-
жавного інституту фізичної культури.

Результати досліджень та їх обговорення. У зв’язку з необхі-
дністю визначення рівня знань про значення фізичної реабілітації у ліку-
вально-відновному процесі при оперативному лікуванні раку легень та
бажання хворого проходити реабілітаційний курс, нами створена уніфі-
кована анкета, яку зі слів хворого заповнює реабілітолог.

Анкета складається з 15 питань, які умовно можна розділити на
три групи:
· питання, які стосуються загальних знань про фізичну реабілітацію

та її впливу на лікувально-відновний процес хворих;
· питання, які стосуються суб’єктивного ставлення хворого до необ-

хідності проведення комплексної фізичної реабілітації та застосу-
вання окремих її засобів у різні періоди лікувально-відновного про-
цесу;

· питання, які стосуються особистого бажання проходити курс фізич-
ної реабілітації.
Для полегшення анкетування та оцінки його результатів до кож-

ного з питань є декілька варіантів відповідей, які оцінюються різною
кількістю балів. Максимальною кількістю балів оцінюється відповідь,
яка характеризується високим рівнем обізнаності щодо значення фізич-
ної реабілітації для поліпшення загального фізичного та психоемоцій-
ного стану і розуміння необхідності здійснення рекомендованих заходів
фізичної реабілітації як в умовах стаціонару, так і після виписки з лікарні.

Для оцінки загального рівня знань про значення фізичної реаб-
ілітації хворими на рак легень їх бажання проходити реабілітаційний
курс доцільно визначати загальну суму балів анкети, максимальне зна-
чення якої складає 50 балів.

Анкетування проводилось на базі торакального відділення
Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діаг-
ностичного центру. Контингент анкетованих складали чоловіки, хворі
на рак легень, котрим було заплановане оперативне лікування. На даний
час проанкетовано 15 чоловік.

Попередній аналіз анкет вказав на наявність певних чітких тен-
денцій щодо рівня знань про значення фізичної реабілітації та бажання
проходити реабілітаційний курс. На питання “Чи знаєте Ви, що таке
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фізична реабілітація?” ствердної відповіді не дав жоден респондент.
Аналіз відповідей на питання, які стосувалися знань про загаль-

ний вплив фізичної реабілітації на організм людини та перебіг післяопе-
раційного періоду показав, що жоден з респондентів не вказав на її нега-
тивний вплив. Разом з тим, значна кількість респондентів вважає, що
фізична реабілітація має позитивний вплив на функціональний стан ди-
хальної системи, самопочуття та психоемоційне тло, перебіг післяопе-
раційного періоду (46% опитаних).

Необхідність проведення фізичної реабілітації в післяоперацій-
ному періоді підтвердила більша частина опитуваних (80%). Однак, на
питання необхідності проведення фізичної реабілітації перед операцією
однакова кількість респондентів обрала відповіді “так”, “важко сказати”
та “ні” (по 33,3% відповідно). З запропонованих засобів фізичної реабі-
літації (дихальна гімнастика, загальнорозвиваючі вправи), котрі доціль-
но було б застосовувати у передопераційному періоді більшість респон-
дентів обрали відповідь “важко сказати” (66,6%), або дихальну
гімнастику (33,3%).

Аналіз відповідей на питання, які стосувались особистого ба-
жання проходити курс фізичної реабілітації, вказав на те, що більшість
опитуваних бажали б проходити курс фізичної реабілітації або проходи-
ли б його за умови призначення лікаря. Під контролем реабілітолога курс
фізичної реабілітації бажали б проходити 60% респондентів, відповідь
“важко сказати” обрали 26,6% респондентів. Впевненість у необхідності
самостійного здійснення заходів фізичної реабілітації висловило 80%
респондентів. Ствердну відповідь на питання “Чи вважаєте Ви необхід-
ною фізичну реабілітацію після виписки зі стаціонару?” дали 53,3% опи-
туваних. Однак на питання “Чи будете Ви самостійно здійснювати реко-
мендовані заходи фізичної реабілітації після виписки зі стаціонару?”
практично однакова кількість респондентів обрали відповіді “Так, буду”
(26,6%), “Можливо” (20%), “Скоріш за все, не буду” (20%) та “Не буду”
(26,6%).

Висновки. Таким чином, попередній аналіз рівня знань про зна-
чення фізичної реабілітації та бажання проходити реабілітаційний курс
хворими на рак легень вказує на низьку обізнаність щодо впливу фізич-
ної реабілітації та окремих її засобів на загальний фізичний стан, психо-
емоційне тло людини та перебіг післяопераційного періоду. Однак, не
зважаючи на це, більшість хворих бажають проходити курс фізичної
реабілітації, як під контролем реабілітолога так і за наданими ним реко-
мендаціями.

Вище наведене вказує на необхідність проведення просвітниць-
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кої роботи для підвищення знань щодо необхідності застосування фізич-
ної реабілітації впродовж всього лікувально-відновного процесу хвори-
ми на рак різної локалізації загалом та рак легень зокрема.

Дана публікація є першим кроком до глибшого аналізу рівня
знань про значення фізичної реабілітації хворих на рак легень та їх ба-
жання проходити реабілітаційний курс. В цьому напрямку і слід спря-
мовувати подальші дослідження.

Література
1. Герцик М. Особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації у Львівському

державному інституті фізичної культури // Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наукових праць.- Луцьк.- 1999.- С. 609-612.

2. Ежова О. Актуальные вопросы физической реабилитации // Фізичне виховання,
спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наукових праць.- Луцьк.-
1999.- С. 806-809.

3. Макац В.Г., Нагайчук В.І, Поворозник А.М., Присяжнюк А.М. Принципи викори-
стання реабілітаційної ефективності факторів малої інтенсивності в спортивній
медицині (повідомлення друге) //Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту. -   Харків, ХДАДМ (ХХПІ). - 2002. - №4. – С.
28-33.

4. Єдинак Г.А. Використання малих гетерогенних вибірок у дослідженнях з фізичної
реабілітації //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного ви-
ховання і спорту. -   Харків, ХДАДМ (ХХПІ). - 2004. - №2. – С. 32-39

Надійшла в редакцію 23.07.2004р.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА СПОРТУ В АНГЛІЇ

Турчик І.Х.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розглянуто історичні аспекти формування та визначено місце
фізичного виховання, академічного спорту в Англії. Описується історія виник-
нення деяких відомих видів спорту.
Ключові слова: фізичне виховання, академічний спорт, Англія, історія.
Аннотация. Турчик И.Х. Исторические аспекты развития физического воспита-
ния и спорта в Англии. В статье рассмотрены исторические аспекты формиро-
вания и определено место физического воспитания, академического спорта в
Англии. Описывается история возникновения некоторых известных видов спорта.
Ключевые слова: физическое воспитание, академический спорт, Англия, исто-
рия.
Annotation. Turchik I.H. Historical aspects of development of physical training and
sports in England. In a paper the historical aspects of shaping are surveyed and the
place of physical training, academic sports in England is defined. The history of
originating of some known aspects of sports is featured.
 Keywords: physical training, academic sports, England, history.
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Постановка проблеми. Про позитивну роль фізичного вихо-
вання та спорту відомо давно. Так, ще англійський утопіст Томас Мор у
здоров’ї та силі бачив умови, від яких залежить щастя людини і суспіль-
ства. Ці думки поділяли відомі педагоги Англії: Джон Локк вбачав “квіту-
чий дух у мязевому тілі”, фізичний гарт був частиною системи вихован-
ня раціональної людини у Роберта Оуена [2].

Англія – країна з величезними спортивними традиціями, які ся-
гають далеко у глибину віків. Тут народилися і зробили перші кроки
багато видів спорту, які пізніше підкорили світ. Ще у кінці XVIII – XIX
ст. у Англії утворилися національні спортивні федерації з деяких видів
спорту, а в інших країнах вони почали створюватися лише з початку ХХ
ст. (Національні спортивні федерації Великої Британії з таких видів
спорту, як крикет, веслування, кульова стрільба, легка атлетика, футбол,
велоспорт, теніс, плавання, фехтування, дзюдо і багатьох інших, були
створені значно раніше за відповідні міжнародні спортивні федерації).

На сучасному етапі багато зазначених видів спорту є включені у
програму з фізкультурної освіти у школах Англії [4].

З огляду на вищевикладене вважаємо актуальним, вивчення пе-
редумов виникнення і розвитку академічного спорту та фізичного вихо-
вання в Англії.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського дер-
жавного інституту фізичної культури.

Мета роботи полягає у вивченні історичних аспектів форму-
вання та визначення місця академічного спорту у фізичному вихованні
Англії.

Результати досліджень. Ігри та спорт з давніх давен були важ-
ливими у житті народу Британських островів. Поряд з їздою на гусаках,
боями півнів існували різні версії більш відомих ігор. У кьорлінг –ков-
зання каменів по льоду – грали на шотландських озерах ще з 1500 р.,
своєрідний ісландський хокей на траві був дуже популярний у висо-
когірній Шотландії і на Заході Ірландії. В Уельсі грали у “спаррен”-  щось
схоже до вуличного футболу    [3].

Традицію видовищності спорту англійці зберегли і дотепер. Так,
ще у 18 ст. крикет-гра – наскільки складна для іноземців, настільки улюб-
лена у Британії збирала цілі натовпи глядачів. Вважають, що зібралося у
Фінсборні на матч у 1743 р біля 10 тис. глядачів. Завжди багатолюдними
були змагання з класичних скачок на конях: відомими були скачки Свя-
того Легера (розпочаті у 1776 р) і Дербі (у 1780) [1].

У цей період уряд, роботодавці та профспілки відігравали не-
значну роль в організації змагального спорту у країні. Багато ініціатив
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поступало від приватних осіб, що належали до різноманітних соціаль-
них груп, а також від створених ними клубів, асоціацій і органів управ-
ління. Без зусиль цих піонерів, любительський і професійний спорт, а
також сучасний спортивний календар країни були б зовсім іншим.

У 1860 р. Британія стала високорозвинутою індустріальною
країною, в основному з міським населенням. У цей час були реорганізо-
вані вже відомі види спорту: бокс, перегони і крикет, а також остаточно
трансформовані усі види футболу і тенісу, створені нові правила гри і
сформовані керівні організації. Це надало можливість спортсменам та
командам змагатися із суперниками по всій країні.

Нові систематизовані ігри, для яких було достатньо обмеженої
кількості часу і простору, дуже добре підходили для життя у великих
містах. Спорт допоміг сформувати новий вид культури, що охопив як
спортсменів, так і глядачів. Наприклад, у 1890 р. у Ліверпулі нарахову-
вали  203 любительських клубів з футболу; а дані сезону 1906 –07 р.
вказують, що щорічно професійні матчі збирали близько 6 мільйонів
глядачів [6].

Вважається, що основою фізичного виховання в Англії були ігри
і спорт. Так, у книзі “Здоровя і виховання”, що була видана ще у далеко-
му 1874 р., Чарльз Кінгслі писав: “Ігри сприяють не тільки фізичному,
але і моральному здоровю; у спільній грі діти розвивають такі чесноти,
як сміливість, витривалість, кращі манери поведінки, стриманість, умі-
ння самоконтролю, справедливість, відчуття честі, уміння достойно прий-
мати успіх суперника, а також багато інших необхідних якостей, які доз-
воляють людині успішно рухатися по життю і відсутність яких робить
будь-якій успіх неповноцінним” [3].

На початку ХІХ ст. в Англії було лише сім привілейованих на-
вчальних закладів: “паблік скул” у Вінчестері, Вестмінстері, Ітоні, Хар-
роу, Честерхаузені, Регбі і Шрузбері. У них навчалися і жили хлопці та
юнаки з 8 до 18 років. За визначенням Етью Арнольда, це були лише
сини аристократів – “варварів” [5].

Народні заворушення, що відбувалися в Англії, змусили арис-
тократів шукати союзу з буржуазією у багатьох сферах діяльності: фінан-
совій, політичній, а також у вихованні молоді.

Аристократичні коледжі стали відкритими для навчання дітей
великої буржуазії. Обов’язковими для вивчення були: давні мови, бого-
словя, схоластична філософія та ін. Вчителі використовували спорт, щоб
навчити учнів дисципліні та моралі. Вважалося, що командні ігри особ-
ливо посилюють значимість співробітництва і чесної конкуренції.

Викладачі були цілком залежні від смаків та бажань студентів,
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що належали до “вищого класу”. Навчальні заняття спортом проводити
згідно з розкладом було неможливо, оскільки студенти надавали перева-
гу таким видам спорту, які вимагали поїздок: мисливство, верхова їзда,
крикет. Тому ректори ставилися  до спорту вороже. З проникненням і
асиміляцією у навчальніх закладах дітей буржуазії, які за матеріальним
статусом наближалися до аристократів, поступово відбулися деякі зміни.
Так у коледжах набувають поширення такі види спорту, як футбол, бо-
ротьба, веслування, за заняття якими колись карали.

Це призводить до того, що організований спорт стає суттєвою
та необхідною частиною програми приватних шкіл ХІХ ст.

У 30-х р. ХІХ ст. ректором коледжу в м. Регбі був Томас Ар-
нольд. Спочатку до спорту він ставився негативно, але з часом, зрозум-
івши значущість спорту як ефективного засобу виховання молоді,  вжив
певних заходів щодо впровадження у спорт “життєвої доцільності”. Він
категорично заборонив “варварські забави”: мисливство і верхову їзду,
широко запровадив самодіяльність, передавши управління шкільним
життям старостам, яких обирали учні і на яких лежала функція управл-
іння спортом [2].

У 1832 р. Томас Арнольд виступив у газеті “Шеффілд Курант” з
статтею “Про виховання середніх класів”, у якій, використовуючи отри-
маний досвід, обґрунтовував перспективи спорту стати ідеальним засо-
бом виховання молоді. Ще до його перебування на посаді ректора, а саме
у 1827 р., між Оксфордським і Кембріджським університетами прово-
дили матчі з крикету, а з 1829 р. - веслярські перегони. Арнольд продов-
жив ці починання, надавши їм принципів громадської самодіяльності
[1].

Королівська комісія, що обстежувала коледж у 1860-64 рр.,
відзначила, що: “взаємодопомога і обов’язкова присутність на футболь-
них матчах є плодом самоуправління, який був створений учнями за влас-
ною ініціативою і самостійно ними реалізовується”. Ця комісія визнала
спорт “засобом формування багатьох соціально важливих якостей і чо-
ловічих чеснот та важливою частиною шкільного виховання”.

А Кларендонська комісія у тому ж 1864 р. назвала “любов до
здорового способу життя і фізичних вправ” одним з шляхів навчання
дітей не тільки самоконтролю, але й умінням управляти іншими.

Ректор Вінчестерського коледжу, заперечуючи думку, що спорт-
смени відстають у науці, заявив: “Дайте мені тих, хто грає в крикет – і
вони досягнуть успіху в навчанні” [ 6 с.15 ].

Наступником ректора Томаса Арнольда у коледжі став карди-
нал Ньюмен. Новий ректор спочатку побоювався спорту, який міг, на
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його думку, зруйнувати засади християнства, але у 1851 р. у лекціях “Ідеал
університету” він зараховує спорт до “речей, у яких є достатньо само-
стійна і корисна мета”, а тому “він вічний” [6]..

За аналогією із давньо-грецькими “Академіями” для ефебів на-
вчальні заклади Англіії також вважалися академіями, і тому спорт, що
розвивався у них, дістав назву “академічного”.

Першим видом “академічного спорту” були веслярські перего-
ни. У 1822 р. між командами Оксфордського університету вперше відбу-
лися перегони на Темзі, а у 1829 р. - перші міжуніверситетські веслярські
перегони між Оксфордським і Кембріджським університетами, що до
сьогодні є традиційними регатами Англії. Лише під час ІІ світової війни
була трирічна перерва.

До “академічних” видів спорту належала і легка атлетика. “Ко-
ролева спорту” пройшла складний і довгий шлях формування. Своїм
народженням вона повинна завдячувати саме англійським навчальним
закладам.

Спочатку біг входив у набір вправ і навіть змагань дворян, але з
часом став видом спорту для нижчих верств суспільства Англії. Часто
для виконання доручень аристократи використовували “скороходів”.
Великої популярності набули змагання, що влаштовували між скорохо-
дами, але вони мали певний негатив. Відомо, що у 1773 р. між Лондо-
ном і Йорком були організовані змагання на відстань 643 милі між ско-
роходами знатних осіб. Бігуни не мали законних пунктів для відпочинку,
не було етапів, вони повинні були бігти, відпочивати і підкріпляти свої
сили лише за власним бажанням. У таких умовах переможцем був виз-
наний Повень, що пробіг дистанцію за 138 год. Влаштовували і публічні
змагання “скороходів”, на які приймали ставки. Змагання з бігу серед
нижчих верств проводилися переважно під час сільських святкувань і
на ринках, там відбувалися забіги торговців із власним товаром на го-
лові, біг у “три ноги”, біг у мішках, ловіння намащених салом хвостиків
свиней і т.д. [1].

Проте біг був потрібен і учням навчальних закладів, особливо
студентам університетів, адже багато з них після закінчення навчання
вирушали завойовувати колонії та управляти ними, де серед багатьох
інших умінь біг був дуже важливим. Імперські офіцери та адміністрато-
ри у місцях своєї служби значну роль надавали спорту, зокрема спортив-
ним іграм. Це зумовило впровадження традиційно англійських видів
спорту на інших теренах земної кулі.

У 1845 р. в Ітонському університеті відбулися перші змагання з
легкої атлетики. А вже у 1863 р. відкрився перший легкоатлетичний клуб
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[6].
У всіх навчальних закладах широкого розповсюдження отримав

футбол. Майже до кінця ХІХ ст. не було еластичної гуми, тому м’ячі
виготовлялися різні. Не було і чітких правил. У Вінчестерському універ-
ситеті використовували  м’яч, виготовлений із поясів найнезвичнішої
форми, тому ніхто не міг чітко визначити, куди полетить м’яч після уда-
ру. Це і  було “родзинкою” гри. В Ітонському університеті замість фут-
больних воріт м’яч забивали одна команда у браму, а друга - у дупло
старого дуба. В інших замість двох воріт використовували ями. Коли за
відсутності чітких правил у 1923 році під час гри в університеті міста
Регбі гравець на прізвище Елліс схопив м’яч у руки, побіг із ним до
воріт суперника і закинув його руками, це визнали кмітливою вигадкою
і стали грати не тільки ногами, але і руками. Для зручності носіння м’я-
ча його стали виготовляти динеподібної форми. Гра отримала назву від
назви міста Регбі, у якому вона зародилась.

На сучасному етапі, включення окремих видів фізичних вправ у
шкільну програму Англії зумовлене історичними, традиційними причи-
нами, популярністю у державі, інтересами дітей та їх батьків, освітніми
функціями виду спорту та ін.

Висновок. Таким чином, Англія - це країна з давніми спортив-
ними традиціями, у якій зародилися багато популярних видів спорту.
Традиційно необхідною частиною суспільного життя людей цієї країни
вважається академічний спорт, який став основою фізичного виховання
молоді.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення істо-
ричних аспектів формування та визначення місця академічного спорту у
фізичному вихованні інших країн.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ
Цибіз Г.

Черкаський державний технологічний університет

Анотація. В даній статті розглядаються питання індивідуалізації фізичних на-
вантажень під час проведення занять з фізичної культури і фізичного виховання
з молодими людьми різного віку, фізичного розвитку та стану здоров’я.
Ключові слова: молодь, фізичне навантаження, індивідуалізація, фізичні якості.
Аннотация. Цыбиз Г. Индивидуализация физических нагрузок при проведении
занятий по физической культуре и физическому воспитанию. В данной статье
рассматриваются вопрос индивидуализации физических нагрузок во время про-
ведения занятий по физической культуре и физическому воспитанию с молоды-
ми людьми разного возраста, физического развития и состояния здоровья.
Ключевые слова: молодежь, физическая нагрузка, индивидуализация, физичес-
кие качества.
Annotation. Tsibiz G. Individualization of exercise stresses at holding occupations on
physical culture and physical training. Is regarded an issue individualizations of
exercise stresses at occupations by physical culture and physical training with the
young people of miscellaneous age. Problems of physical development and states of
health.
Keywords: youth, exercise stress, individualization, physical qualities.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Наше сьогодення та науково – технічний прогрес сприяє значним
змінам в багатьох галузях людських знань, що беззаперечно викликає і
відповідні перебудови у всьому сучасному людському суспільстві. Зрос-
таючий обсяг інформації, яка щороку збільшується, вимагає від всіх
людей і особливо нашого майбутнього – студентів значних психічних
напружень і фізичних зусиль. В той же час ми спостерігаємо зменшен-
ням фізичних навантажень, бо фізичне виховання у сучасному стані не
повністю задовольняє організм студентів у руховій активності (РА), а
рівень працездатності, стан здоров’я і професійне майбуття значною
мірою залежить від ефективності фізичного виховання у вищому навчаль-
ному закладі  [1-5]. Все вище викладене вимагає термінової зміни вимог
до фізичного розвитку і проведення тренувальних занять у напрямку за-
безпечення їх індивідуалізації і фізичної досконалості людини, а також
йдеться про збільшення можливостей зберігати здоров’я як найбільшу
цінність людини.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Черкаського дер-
жавного технологічного університету.
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Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення
закономірностей розвитку окремих фізичних якостей молоді після інди-
відуальних фізичних навантажень у навчальному і тренувальному про-
цесах.

 Для досягнення мети дослідження у роботі поставлено наступні
задачі:

1. Дослідити зміни окремих фізичних якостей у студентів.
2. Визначити дію індивідуалізованих фізичних навантажень на

окремі фізичні якості у студентів.
3. Дослідити вплив тренувальних навантажень на зміни окре-

мих фізичних якостей у спортсменів.
Об’єктом дослідження був стан здоров’я людини у людей різно-

го віку та фізичного розвитку.
Суб’єктом дослідження були молоді люди різного віку та фізич-

ного розвитку і стану здоров’я.
Методи дослідження. З метою визначення стану здоров’я ство-

рювали експериментальні та контрольні групи, виходячи з принципу
максимальної тотожності. Обстеження відбувалося у дитячих садках, на
дітях 5-7 років (30 осіб); школах (молодші, середні та старші класи по
30 осіб) у віці 8, 12, 16 років; а також у вищих навчальних закладах
(студенти-спортсмени (віком 18-24 роки у кількості 36 осіб), студенти
основної медичної групи на заняттях з фізичного виховання (віком 18-
24 роки у кількості 180 осіб), студенти спеціальної медичної групи тако-
го ж віку у кількості 124 особи). Контрольні групи складалися з 10-12
осіб).

Працездатність визначалася: за допомогою Гарвардського степ-
тесту з висотою сходинки у дітей 25 см.; пробою PWC-170 з викорис-
танням бігу по стадіону за методикою В.Л. Карпмана (1980); вимірюва-
лися показники 12 хвилинного бігу за методикою К.Купера (1979), а стан
серцево – судинної системи (ССС) за тестом Руф’є (у нашій модифі-
кації); проводилася ортостатична проба і визначення рівня функціональ-
ного та фізичного розвитку (РФФР) за методикою Душаніна з спів. Та-
кож проводився нами і дослід з визначенням біологічного віку та
працездатності за методикою В.Г. Шахбазова (1982), а зміни перспірації
(ЕШП) визначалися при різного виду роботах за методикою П.П.Слинь-
ка (1973). Основою методики тренувань був розподіл на 5 навчальних
підгруп за вище перерахованими показниками і тестами.

Результати дослідження і їх обговорення. Після розподілу
піддослідних осіб на підгрупи, що відбувається так:
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· До 1 - найсильнішою підгрупи можна відносити осіб, які спроможні
виконати майже всі Державні тести на відмінно та виконують нор-
мативи 1-2 тестів на добре, а також тих, хто займається у спортив-
них секціях і має П і вище спортивний розряд (для дітей у садочку –
юнацький розряд);

· До 2 підгрупи можна віднести осіб, які можуть виконати майже всі
Державні тести на добре та виконують нормативи 1-2 тестів на за-
довільно або мають Ш спортивний розряд;

· До 3 підгрупи можна віднести осіб, які можуть виконати 50% Дер-
жавних тестів на добре і 50% на задовільно;

· До 4 підгрупи можна віднести осіб, які можуть виконати майже всі
Державні тести на задовільно, або не виконують нормативи 1-2
тестів.

· До 5 підгрупи треба відносити осіб, які мають вади та відхилення у
стані здоров’я та повинні займатися у спеціальних медичних групах
та групах.
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Рис. 1 Зміни ЧСС протягом заняття з звичайного уроку фізичної куль-
тури (підготовча група садочка) з умовним розподілом на підгрупи.

 При проведення занять з фізичної культури за умовою визна-
чень ЧСС за підгрупами, впадає в очі, що навантаження для сильних,
фізично обдарованих дітей (1 підгрупа) недостатньо, а для 2 підгрупи
воно теж не виходить за межу ЧСС=170±7 ск/хв, як і для 2 підгрупи (де
позначка ЧСС ледь перебільшує 153±8 ск/хв), в той же час для 4 підгру-
пи такі фізичні навантаження є надсильними, бо наприкінці уроку ЧСС
сягнула майже 200±9ск/хв. Відомо, що такі фізичні навантаження мо-
жуть викликати у дитини негаразди і вони не відповідають фізіологіч-
ним нормативам у цієї вікової групи. В той же час проведення занять з
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фізичної культури за умовою надання навантажень з урахуванням роз-
поділу за підгрупами при вимірювання ЧСС довело, що така робота вик-
ликає оптимальне збільшення ЧСС у дітей=165±8 ск/хв. Що стосується
визначення ЧСС у дітей спеціальної медичної групи, то їх зміни ЧСС
були незначні саме через те, що вони практично не отримували фізич-
них навантажень, а тому і оздоровчий ефект від них майже відсутній (за
літературних джерел відомо, що фізичні навантаження повинні мати
тренувальний ефект, який можливий при досягненні збільшення ЧСС
(принаймні хоча б один раз за заняття) до 170 ск/хв.

 Зміни ЧСС при проведенні контрольного уроку з гімнастиці у 6
класі за звичайною системою (для дітей 10 –12 років) аналогічні тим,
що ми спостерігали у молодшому класі – у фізично слабих дітей ЧСС
значною мірою збільшувалася, тоді як в сильних підгрупах навантажен-
ня не досягали поставленого завдання і аж ніяк не сприяли зміцненню
здоров’я (особливо ССС), що так важливо для нормального розвитку
дітей 10 – 12 років. Визначення змін ЧСС в старших класах підтвердило
висунуту робочу гіпотезу, бо показники фізіологічної кривої у відмінно
розвинутих дітей були аналогічні показникам ЧСС молодших і середніх
класів на уроках з фізичної культури.

 Визначаючи індекс Гарвардського степ – тесту (ІГСТ) в цьому
експериментальному дослідженні, ми добре розуміли, що біологічний
вік людини далеко не завжди співпадає з паспортним та руховим. При
обчисленні ІГСТ у віці 5-7 років висота сходинки була 25 см, у віці 10-12
років висота сходинки вже складала 40 см. Отримані показники працез-
датності, на нашу думку, вірно відображають стан працездатності особи
і тісно корелюють з пробою PWC – 170 за методикою В.Л. Карпмана,
що добре доповнює попередні тестування з вимірами ЧСС. Показники у
контрольних осіб визначили невисокий рівень працездатності, а трену-
вання викликали стійке поліпшення стану працездатності, але ми не спо-
стерігали прямої кореляційної залежності змін показників ЧСС із ста-
ном працездатності., що, проте, вимагає додаткових перевірок.

 Таким чином, проведення занять за звичайною схемою мало
впливає на покращення у ССС. Спортивні тренування можна дорівню-
вати до проведення занять за підгрупами хоча тут працюють інші меха-
нізми, проте відбувається значне покращення показників тренованості
ССС, що підтверджується при проведенні ортостатичної проби (рис. 3).
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Рис. 3. Зміни ЧСС при проведенні ортостатичної проби.

Контроль, особи, які розподілені за підгрупами та спортсмени.
 Як можна спостерігати за наведеними рисунками – зміни ре-

зультатів ССС залежать від ЧСС, яку потрібно навчати визначати з са-
мих малих діток протягом 6 сек, що дає можливість контролювати стан
ССС до початку відновлювальних процесів. Сам розподіл за фізичним
розвитком при проведенні тренувальних занять на відповідні підгрупи
дає ефект, який дорівнює тренувальному від занять спортом.

 Здавна вважалося, що адаптація є чи не найголовніша потреба
нормальної життєдіяльності організму, але отримані нами експеримен-
тальні результати свідчать таке: саме стресорний характер дії на організм
змушує його активно перебудовуватися у потрібному для нормальної
життєдіяльності організму бік. Свідченням такого положення, на нашу
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думку, є вищезгадані процеси перебудов і змін ССС, що визначалося за
допомогою вимірів ЧСС, тесту Руф’є, ортостатичною пробою та вира-
хуванням індексу Гарвардського степ – тесту. Все вищезгадане, на нашу
думку визначає необхідність дозованих навантажень у вигляді розподі-
лу осіб при проведенні тренувальних занять на відповідні підгрупи.

Висновки:
1. Для посилення ефективності тренувальних занять осіб, які займа-

ються фізичними тренуваннями, потрібно розподіляти на відповідні
підгрупи.

2. Для контролю за станом ЧСС молодь треба навчати її вираховувати
саме за 6 сек, бо тут ще не починається відновлення всіх систем
організму після отриманого навантаження.

3. Визначаючи стан ССС можна використовувати тестування як за те-
стом Руф’є, так і ортостатичною пробою.

4. Масове визначення працездатності за Гарвардським степ – тестом і
PWC – 170 рекомендуємо виконувати за простою методикою В.Л.
Карпмана.

5. Заняття з особами, що віднесені за станом здоров’я до спеціальної
медичної групи, треба проводити за окремим розкладом занять та
постійно контролювати навантаження визначенням змін ЧСС.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших

проблем індивідуалізації фізичних навантажень під час проведення за-
нять з фізичної культури і фізичного виховання.
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ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ГІМНАЗИСТІВ ПРИ РІЗНІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Чижик В.В., Денисенко Н.Г.
Луцький інститут розвитку людини “Україна”

Гімназія №21 м. Луцьк

Анотація. Порівнювали фізичну працездатність учнів сьомих класів, які навча-
ються у загальноосвітній школі, та гімназистів при традиційній організації уроків
фізичного виховання та при експериментальному режимі організації занять у
вигляді пар. Фізична працездатність гімназистів при експериментальному ре-
жимі та при традиційній організації уроку фізичного виховання знижена у по-
рівнянні з учнями класичної школи. Більш ефективним засобом збереження
фізичної працездатності гімназистів при однакових об’ємах часу тренувальних
занять є розподіл на два уроки.
Ключові слова: фізичне виховання, гімназисти, фізична працездатність.
Аннотация. Чижик В.В., Денисенко Н.Г. Физическая работоспособность гимна-
зистов при разной организации уроков физической культуры. Сравнивали физи-
ческую работоспособность учеников седьмых классов которые учатся в обще-
образовательной школе, и гимназистов при традиционной организации уроков
физического воспитания и при экспериментальном режиме организации заня-
тий в виде пар. Физическая работоспособность гимназистов при эксперимен-
тальном режиме и при традиционной организации урока физического воспита-
ния сниженная в сравнении с учениками классической школы. Более
эффективным средством сохранения физической работоспособности гимназис-
тов при одинаковых объемах времени тренировочных занятий есть распределе-
ние на два урока.
Ключевые слова: физическое воспитание, гимназисты, физическая работоспо-
собность.
Annotation. Chizhik V.V., Denisenko N.G.  Physical effeciency гимназистов at
miscellaneous architecture of lessons of physical culture.  Compared physical
serviceability of the schoolboys of the seventh classes which study in a comprehensive
school, and pupils at traditional organization of lessons of physical education and at
an experimental mode of organization of employment (occupations) as pairs. Physical
serviceability pupils at an experimental mode and at traditional organization of a
lesson of physical education reduced in comparison with the schoolboys of the classical
school. More effective means of preservation of physical serviceability pupils at
identical volumes of time training of employment (occupations) is distribution for
two lessons.
Key words: physical education pupils, physical serviceability.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості навчального процесу в сучасних гімназіях проявля-
ються у розширенні та поглибленні освітніх програм і активізації усього
освітньо-виховного процесу у закладі. Більшістю учнів дана проблема
вирішується шляхом обмеження добової рухової активності. Виявлено
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перевищення гігієнічних норм розумової діяльності та зменшення обся-
гу рухової активності учнів гімназій [2].

Уроки фізичної культури в умовах великих розумових наванта-
жень сучасних гімназистів є не тільки засобом виховання і поліпшення
фізичної підготовки юнаків і дівчат, а нерідко основним фактором віднов-
лення та зміцнення здоров’я в період становлення і кінцевого форму-
вання організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку.
Цілеспрямоване виховання, навчання та підвищення рухової активності
сприяють вдосконаленню соматичному і функціональному: у учнів зро-
стають розумова та м’язова працездатність, підвищується успішність,
рухова підготовленість, синхронізація функцій в процесі навчальної
діяльності, легше протікає адаптація до навчального та фізичного на-
вантаження [1]. Дана наукова проблема стає особливо актуальною і зна-
чимою для експериментальних шкіл, специфіка організації навчально-
виховного процесу яких об’єктивно обумовлює посилення впливу на
організм дітей факторів шкільного середовища. Актуальним завданням
у цьому плані є дослідження фізичної працездатності як кількісної ха-
рактеристики стану здоров’я дітей і підлітків [3; 4].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Луцького інсти-
туту розвитку людини “Україна”.

У даній роботі ми поставимо завдання виявити особливості
фізичної працездатності дітей у залежності від шкільних факторів. Зок-
рема порівняти фізичну працездатність учнів сьомих класів, які навча-
ються у загальноосвітній школі (ЗОШ 20), та гімназистів при традиційній
(2 уроки на тиждень) організації уроків фізичного виховання (гімназія
4) та при експериментальному режимі навчання (гімназія 21). Останній
передбачав організацію занять не традиційним способом уроків, а у виг-
ляді пар (спарених подвійних уроків по аналогії з вузівськими), при цьому
в учнів було лише одне двохгодинне заняття на тиждень з фізичного ви-
ховання.

Результати досліджень та їх обговорення. Порівняльний
аналіз результатів абсолютної фізичної працездатності семикласників
показав, що найкращі показники фізичної працездатності мали школярі,
які навчаються загальноосвітній школі та у гімназії з традиційною орган-
ізацією уроків фізичної культури (табл. 1; рис. 1). Цілком природно, що
найвищий рівень фізичної працездатності відмічений саме в цих гру-
пах. На нашу думку це зумовлено більшою кількістю тренувальних за-
нять, а значить, і більш раціональним розподілом фізичних навантажень
протягом тижня.
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Таблиця 1
Абсолютна фізична працездатність дівчат і хлопців (кгм/хв)

Стать Школа n X Sx S V% t 20/4 P t 20/21 P t 21/4 P 

ЗОШ 20 43 505,1 152,4 23,24 30,17 
Гімназія 4 25 509,2 133,8 26,76 26,28 Хлопці 
Гімназія 21 37 433,3 102,9 16,92 23,75 

0,116 >0,05 -2,498 <0,05 2,397 <0,05 

ЗОШ 20 45 440,0 142,1 21,18 32,30 
Гімназія 4 25 382,0 68,0 13,60 17,80 Дівчата 
Гімназія 21 49 355,2 73,5 10,50 20,69 

-2,304 <0,05 -3,587 <0,01 1,560 >0,05 
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Рис.1. Абсолютна фізична працездатність дівчат і хлопців (кгм/хв)

Встановлено, що школярі експериментальної групи поступа-
лися за рівнем фізичної працездатності одноліткам з групи контролю.
Слід відмітити, що достовірною була різниця тільки між показниками
у дівчаток та хлопчиків, які навчаються у експериментальному режимі,
та контрольної групи з загальноосвітньої школи (Р<0,05).

При вивченні відносної фізичної працездатності встановлено,
що школярі, які навчаються в експериментальних класах, достовірно
відстають від своїх однолітків із загальноосвітньої школи, та мають
тенденцію до зниження показників відносної працездатності у по-
рівнянні з гімназистами, які займалися фізичною культурою за традиц-
ійною програмою фізичного виховання (табл. 2; рис. 2.).

Слід звернути увагу на відомий факт, що не дивлячись на одна-
ковий об’єм часу тренувальних занять у всіх обстежених групах гімна-
зисти при одному занятті на тиждень в режимі експериментальних класів
мають більш низькі параметри PWC170. Зокрема це очевидно пов’язано
з втратою ефекту суперкомпенсації після попереднього заняття при лише
одному занятті на тиждень. А також, відносно меншими калорійним і
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механічним ефектом тренування при зростанні його тривалості. Звідси і
більш низька витривалість в зоні субмаксимальної потужності, що по-
требує високої інтеграції механізмів аеробної і анаеробної спроможності.

Таблиця 2
 Відносна фізична працездатність хлопців та дівчат (кгм/хв/кг)

Стать Школа n X Sx S V% t 20/4 P t 20/21 P t 21/4 P 

ЗОШ 20 43 13,4 3,6 0,55 26,87 
Гімназія 21 37 10,0 2,8 0,46 28,00 Хлопці 
Гімназія 4 25 11,3 2,3 0,46 20,35 

-2,932 >0,01 -4,746 <0,001 1,998 >0,05 

ЗОШ 20 45 10,4 3,3 0,49 31,73 
Гімназія 21 49 8,7 2,1 0,30 24,14 Дівчата 
Гімназія 4 25 8,8 2,8 0,56 31,82 

-2,147 <0,05 -2,950 <0,01 0,157 >0,05 
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Рис. 2. Відносна фізична працездатність хлопців та дівчат (кгм/хв/кг)

Отже, при однакових об’ємах часу тренувальних занять,
розподіл на два уроки являється більш ефективним засобом розвитку
фізичної працездатності гімназистів. Однак, це дослідження можна вва-
жати пілотажним, робити остаточні висновки щодо ефективності уроків
або пар як засобу оздоровлення тільки на основі даних результатів тесту
PWC170 було б не зовсім вірно. Для більш повного ствердження необхід-
на комплексна оцінка фізичної працездатності, у взаємозв’язку з мор-
фофункціцональним і руховим розвитком, що і має стати завданням по-
дальших досліджень.

Висновки:
1. Фізична працездатність учнів 7-мих класів гімназій при експери-

ментальному режимі навчання статистично значимо знижена у по-
рівнянні з учнями класичної школи, при традиційній організації
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уроку фізичного виховання спостерігали незначну тенденцію до
зниження фізичної працездатності особливо у дівчат.

2. Більш ефективним засобом збереження фізичної працездатності
гімназистів при однакових об’ємах часу тренувальних занять є роз-
поділ на два уроки.

Подальші дослідження планується спрямувати на вивчення
інших проблем  з фізичної працездатності гімназистів при різній орган-
ізації уроків фізичної культури.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИН ПО
ВЕЛИЧИНЕ ОКРУЖНОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ И ТАЛИИ

Ажицкий К.Ю., Гальчинский В.А.
Севастопольский национальный технический университет

Аннотация. Снижение жировой массы тела в процессе оздоровительных трени-
ровок является более чувствительным показателем, чем снижение общей массы
тела. Предлагается простая методика определения жировой массы тела мужчин
путем измерения окружностей талии и запястья и расчета ее по таблице.
Ключевые слова: оздоровительная тренировка, жировая масса тела.
Анотація. Ажицький К.Ю., Гальчинський В.А. Визначення жирової маси тіла в
чоловіків по величині окружностей зап’ястя і талії. Зниження жирової маси тіла
в процесі оздоровчих тренувань є більш чуттєвим показником, чим зниження
загальної маси тіла. Пропонується проста методика визначення жирової маси
тіла чоловіків шляхом виміру окружностей талії і зап’ястя і розрахунку її по
таблиці.
Ключові слова: оздоровче тренування, жирова маса тіла.
Annotation. Ajitskiy K.U., Galchinskiy V.A. Definition futty masses of a skew field
for the men on magnitude of circles of a wrist and tax. The downstroke futty masses
of a skew field during improving agings is a more sensing parameter, than downstroke
of total mass of a skew field. The prime procedure of definition futty masses of a skew
field of the men is offered by gauging circles of the tax both wrist and calculation her
under the table.
Keywords: improving aging, futty mass of a skew field.

Постановка проблемы. Одной из важных целей при занятиях
оздоровительными физическими упражнениями у лиц с избыточной
массой тела является ее нормализация. Обычно у студентов измеряется
их масса тела и оценивается ее соответствие норме. В случае несоответ-
ствия задается какая-либо тренировочная программа без или с сопут-
ствующим руководством по питанию. Ожидается, что в результате ее
выполнения масса тела занимавшегося снизится.

Однако практика показывает, что тренировочные программы без
сопутствующих диет вызывают лишь незначительное снижение массы
тела [1]. Вместе с тем отмечается существенное снижение жировой массы
тела при приросте мышечной массы. Такие разнонаправленные измене-
ния жировой и мышечной массы тела приводят к тому, что общая масса
тела изменяется мало.

Работа выполнена по плану НИР Севастопольского националь-
ного технического университета.

Анализ последних исследований и публикаций. Приведем
несколько примеров. Так, по данным [2] занятия в течение 20 недель на
велоэргометре 4-5 раз в неделю по 40-45 минут привели к снижению
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общей массы тела на 3,3%, а жировой массы на 19,1%. В другом экспе-
рименте [3] мужчины занимались бегом и ходьбой в течение 10 недель с
интенсивностью 75-85% максимальной ЧСС. Результаты снижения массы
тела на 3,1%  при снижении жировой массы тела на 13,2%. Примерно
такое же соотношение (1,0% и 9,2% соответственно) получены при та-
кой же тренировке на велоэргометре [4]. При тренировках на велоэрго-
метре в течение 22 дней подряд [5] масса тела снизилась на 3,1%, а жи-
ровая масса тела – на 15,5%.

Эти данные свидетельствуют о том, что такой показатель, как
жировая масса тела снижается в процессе тренировки гораздо больше,
чем общая масса тела. Это особенно заметно при силовой тренировке,
где наращивание мышечной массы тела может существенно компенси-
ровать снижение жировой массы. Поэтому, чтобы выявить оздоровитель-
ный эффект тренировки, желательно оценивать ее влияние на жировую
массу тела. Однако измерить ее в условиях проведения учебных занятий
не представляется возможным.

Цель исследований. Разработать метод оценки жировой мас-
сы мужчин путем измерения окружности запястья и талии.

Результаты исследований. Нами предлагается использовать
косвенный метод оценки жировой массы мужчин по величине окружно-
стей запястья и талии. В работе представлены рассчитанные нами таб-
лицы определения жировой массы, позволяющие оценить жировую массу
студента непосредственно на учебном занятии. Для того, чтобы опреде-
лить (точнее предсказать) жировую массу тела измеряется окружность
талии (на уровне пупка) и окружность запястья. Второе вычитается из
первого и затем по таблице 1 на пересечении массы тела и разности
окружностей находится величина жировой массы тела в процентах от
общей массы  (см. Табл.1). За норму можно принять верхний уровень
жировой массы тела в 15%.

Таблица 1
Определение жировой массы тела (%) у мужчин

         Талия-запястье (см) 
 
 
Масса тела (кг) 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

54 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 23 25 27 29 30 31 33 35 37 

56 4 6 7 8 9 11 13 14 15 17 19 20 21 22 24 26 28 29 30 32 33 35 

58 3 5 7 8 9 11 12 13 14 16 18 20 20 21 23 25 27 27 28 30 32 34 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

60 3 5 7 7 8 10 12 12 13 15 17 19 19 20 22 24 26 26 27 29 31 32 

63 3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 18 18 19 21 23 25 25 26 28 29 31 

65  4 6 6 7 9 11 11 12 14 15 17 18 19 20 22 24 24 25 27 28 30 

67  4 6 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 23 24 26 27 29 

69  4 5 6 6 8 10 10 11 13 14 16 16 17 19 20 22 22 23 25 26 28 

72  4 5 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 21 22 24 25 27 

74  3 5 5 6 8 9 9 10 12 13 15 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 

76  3 4 5 6 7 9 9 10 11 13 14 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 

79   4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 23 

81   4 5 5 7 8 8 9 10 12 13 13 14 16 17 18 18 19 21 22 23 

83   4 4 5 6 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 18 18 19 20 21 23 

85   4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17 17 18 19 21 22 

88   3 4 5 6 7 7 8 9 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

90   3 3 4 6 7 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 16 17 18 19 21 

92    3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

94    3 4 5 6 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 

97    3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 15 15 16 17 18 19 

99     4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 

101     3 5 6 6 6 7 8 9 10 10 11 12 12 14 14 15 16 17 

103     3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 

106     3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 

108      4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 

110      4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 

54 38 39 41 43 45 46 47 49 50 51 52 53 54          

56 36 37 39 41 43 44 45 46 48 49 50 51 52 54         

58 35 36 37 39 41 42 43 44 46 47 48 49 50 52 53 55       

60 33 34 36 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 53 55      

63 32 33 34 36 38 38 39 41 43 43 44 45 46 48 49 51 53 54     

65 30 31 33 35 36 37 38 39 41 42 43 43 44 46 47 49 51 52 54 55   

67 29 30 32 33 35 35 36 38 40 40 41 42 43 44 46 47 49 50 52 53 54 55 

69 28 29 31 32 34 34 35 37 38 39 40 40 41 43 44 46 47 49 50 51 52 53 
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Продолжение табл. 1Масса тела (кг) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

72 27 28 30 31 33 33 34 35 37 37 38 39 40 41 43 44 46 47 48 50 51 52 

74 26 27 29 30 31 32 33 34 36 36 37 37 38 40 41 43 44 45 47 48 49 50 

76 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 39 40 41 43 44 45 46 47 48 

79 24 24 25 27 28 29 29 31 32 34 35 35 36 37 39 40 41 43 44 45 46 47 

81 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45 45 

83 23 24 25 26 28 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 44 

85 22 23 24 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 

88 21 22 24 25 26 26 27 28 30 30 31 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 41 

90 21 22 23 24 25 25 26 28 29 29 30 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 40 

92 20 21 22 23 25 25 26 27 28 28 29 29 30 31 32 34 35 36 37 38 38 39 

94 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28 29 30 32 33 34 35 36 37 37 38 

97 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 

99 18 19 20 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 

101 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 

103 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 27 28 30 31 32 33 34 34 35 

106 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 

108 17 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 

110 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 
 

Выводы. Полученные в работе номограммы для расчета жиро-
вой массы мужчин позволяют осуществлять ее оперативный контроль,
как на учебных занятиях, так и при самостоятельной организации тре-
нировочных программ. Полученная методика проста и удобна в исполь-
зовании широкого круга  заинтересованных лиц.

Дальнейшие исследования необходимо направить на разработ-
ку подобных номограмм для женщин и распространение их на разные
возрастные группы.
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА В ЖЕНСКОЙ ПАРНОЙ АКРОБАТИКЕ В

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ
Бачинская Н.В.

Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта

Аннотация. В статье говорится о необходимости учета менструального цикла
при тренировке спортсменок – акробаток. Рациональное планирование трени-
ровочного процесса с учетом особенностей женского организма приводит к дос-
товерному улучшению физиологических показателей и  результатов соревнова-
тельной деятельности.
Ключевые слова: менструальный цикл, тренировочный процесс, женская пар-
ная акробатика.
Анотація. Бачинська Н.В. Методика планування тренувального процесу в жіночій
парній акробатиці в передзмагальному мезоциклі. В статті мовиться про не-
обхідність обліку менструального циклу при тренуванні спортсменок – акроба-
ток. Раціональне планування тренувального процесу з урахуванням особливос-
тей жіночого організму приводить до достовірного поліпшення фізіологічних
показників, результатів діяльності змагання.
Ключові слова: менструальний цикл, тренувальний процес, жіноча парна акро-
батика.
Annotation. Bachinskay N.V. Procedure of scheduling of training process in female
didymous acrobatics in preliminary competitive mezocycle. In article is spoken about
the necessity of consideration of menstrual cycle at training of sportswomen – acrobats.
The rational planning of training process taking into account the features of womanish
organism results in the reliable improvement of physiological indexes, results of
competition activity.
Keywords: menstrual cycle, training process, womanish pair acrobatics.

Постановка проблемы. Возрастающая конкуренция на миро-
вой спортивной арене выдвигает всё новые требования и проблемы, ре-
шение которых должно привести к главному - повышению эффективно-
сти и надёжности тренировочного процесса в современном женском
спорте.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие количество работ
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по проблеме «Современный женский спорт» неуклонно возрастает как
у нас в Украине, так и за рубежом, остаётся еще много спорных или
недостаточно изученных положений, наличие которых снижает эффек-
тивность тренировочного процесса, тормозит рост результатов спорт-
сменок, нарушает их здоровье. В связи с этим с каждым годом опреде-
лённая часть наших представлений в области методики спортивной
тренировки устаревает и подлежит корректировке, а некоторые положе-
ния и коренному пересмотру [3,4].

Весьма существенным в этом аспекте является вопрос совер-
шенствования методики построения структурных единиц тренировоч-
ного процесса – отдельных микро - и мезоциклов [1,2]. В основу мето-
дики их построения положены объективные данные, отражающие
функциональные возможности организма спортсменок, характер утом-
ления и особенности протекания процесса восстановления в зависимо-
сти от методики планирования программы микроциклов, на основе ис-
пользования закономерности протекания специфических биологических
ритмов женского организма.

Работа выполнена по плану НИР Днепропетровского государ-
ственного института физической культуры и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Эксперимен-
тальная проверка влияния больших физических и психических нагру-
зок без учёта фаз менструального цикла показана рядом исследователей
как отрицательный фактор. Незнание этого закона тренером и спорт-
сменкой в большинстве случаев приводит к отрицательному результату
в плане сохранения здоровья (менструальной функции), а в некоторых
случаях - к снижению показателей специфической спортивной деятель-
ности, а также  к уходу спортсменок из большого спорта  [4,5].

Вопрос рациональной структуры соревновательного периода  в
спортивной гимнастике уже давно интересовал не только учёных, но и
практиков. Основу разработки этого вопроса применительно к гимнас-
тике заложил М. Л. Укран. Он создал стройную систему планирования
тренировок на основе анализа подготовки сильнейших гимнастов (юно-
шей) СССР. Исследования Украна и других специалистов позволили
выявить определённые закономерности в динамике тренировочных на-
грузок, связанных со спецификой гимнастики. Опираясь на эти иссле-
дования, специалистам удалось значительно улучшить планирование
тренировочного процесса у гимнастов, а в месте с тем и управление им
[1,3].

Акробатика, в частности парная, хотя и имеет определённое
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сходство со спортивной гимнастикой, отличается от неё своими специ-
фическими особенностями. Тренировочное занятие включает в себя как
элементы, выполняемые парой, так и индивидуальные упражнения для
верхних и нижних напарниц. В доступной нам литературе не найдены
работы, касающиеся планирования тренировочных нагрузок для женс-
кой пары с учётом амплуа партнёрш и физиологических особенностей
женского организма. Необходимо отметить тот факт, что Международ-
ная спортивная федерация акробатики в 2001 году внесла изменения в
правила проведения соревнований, что повлекло за собой определён-
ные изменения в структуре тренировочного процесса. Мы считаем, что
данные вопросы являются актуальными и важными для акробатики, что
обусловило цель наших исследований.

Объект исследования. Спортсменки, специализирующиеся в
парной акробатике, имеющие разряд КМС и МС.

Формулировка цели статьи. Разработка и экспериментальное
обоснование методики распределения тренировочных нагрузок в пред-
соревновательном мезоцикле с учётом особенностей женского организ-
ма и амплуа партнёрш в парной акробатике.

Результаты исследований. По результатам специального ан-
кетирования и педагогических наблюдений нами выявлено, что непос-
редственная подготовка к соревнованиям в акробатике начинается за один
месяц до старта и состоит из четырёх недельных микроциклов. Начало
микроцикла все тренеры определили понедельник, выходным – воскре-
сенье.

В тренировочном процессе тренеры либо не учитывают осо-
бенности менструального цикла спортсменок, либо учёт носит случай-
ный характер. Тренировочное занятие спортсменок напоминает трени-
ровку мужчин акробатов.

90% спортсменок, принимающих участие в наших исследова-
ниях, отмечают повышение утомляемости, снижение работоспособнос-
ти в первый - третий дни менструации, 70% - в дни овуляции и сто про-
центов в предменструальные дни.

Для определения влияния тренировочных нагрузок на организм
спортсменок и результаты соревнований нами использовался ряд пока-
зателей.

  Ортостатическая проба позволяет получить важную информа-
цию во всех тех видах спорта, в которой элементом спортивной деятель-
ности является изменение положения тела в пространстве. В таких ви-
дах спорта, а в конкретном случае в акробатике, ортостатическая
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устойчивость является необходимым условием работоспособности.
Ортостатические реакции спортсмена связаны с тем, что при

переходе тела из горизонтального положения в вертикальное в нижней
половине тела депонируется венозный возврат крови к сердцу, и в связи
с этим уменьшается систолический объём выбрасываемой крови (20-
30%). Компенсация этого неблагоприятного воздействия осуществляет-
ся в первую очередь за счёт учащения ЧСС. У хорошо тренированных
спортсменов учащение пульса относительно невелико и колеблется в
пределах от пяти до пятнадцати ударов в минуту. Признаками ортоста-
тической  неустойчивости является выраженное увеличение ЧСС более
чем на двадцать пять – тридцать ударов в минуту. Из таблицы 1 видно,
что у спортсменок до проведения эксперимента, в I, III, и особенно в V
фазу наблюдаются значительные колебания ЧСС в положениях лёжа и
стоя и превышают допустимые нормы. Это говорит об утомлении и эмо-
циональной перенапряженности.

Дополнительную информацию для повышения надежности
оценки функционального состояния дают измерения после теста специ-
альной выносливости. Он состоит из двухразового выполнения комби-
нированных композиций с трёх минутным интервалом отдыха между
ними. Стандартизированный по времени (два раза по 2,5 минуты), по
структуре упражнений и интенсивности, такой тест даёт возможность
оценить функциональное состояние и эффективность приспособления
к нагрузкам, выявлять слабые звенья адаптации. В процессе указанного
теста обычно проводится регистрация динамики ЧСС и АД сразу после
его окончания, а также оценивается выполнение техники упражнения
по 10-ти бальной системе.

Результаты соревнований мы фиксировали в виде результатов
суммы многоборья с учетом оценки за технику выполнения упражне-
ния, оценки за артистизм и трудность упражнения.

На основании анализа специальной литературы, анкетного оп-
роса и предварительных исследований мы разработали программу пла-
нирования тренировочных нагрузок для женской пары. Программа раз-
работана с учётом продолжительности МЦ спортсменок, фаз цикла,
наличия предменструального синдрома и его продолжительности. Если
это игнорировать, то тренировка будет идти по мужскому типу. Началом
первого дня первого микроцикла мы определили не понедельник, а пер-
вый день начала менструации. Разработанный нами первый недельный
микроцикл комбинированный и состоит из двух фаз: менструальной
фазы, в зависимости от менструальных дней спортсменок, и постменст-



176

руальной. Тренировочное занятие включает в себя:
1 – элементы индивидуальной работы (отдельно для верхних и

нижних);
2 – парные элементы;
3  - композиции;
4 – прыжки на акробатической дорожке;
5 – прыжки на батуте;
6 – комплекс ОФП.
Также в нашей методике использовались отягощения, применя-

емые в упражнениях на батуте, в элементах индивидуальной работы и
при выполнении комплекса ОФП. В неблагоприятные фазы цикла на
тренировочных занятиях использовалась подвесная лонжа, которая зна-
чительно уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат нижних
партнерш.

Второй недельный микроцикл у спортсменок, в основном, со-
впадает с постменсруальной фазой, когда общее самочувствие и рабо-
тоспособность спортсменок хорошие.

III недельный микроцикл состоит из двух дней предполагаемой
овуляции и пяти дней постовуляторной фазы. Постовуляторная фаза
менструального цикла благоприятна для применения больших физичес-
ких нагрузок.

IV недельный микроцикл – последний. Он, как и предыдущие
микроциклы, двухфазный: 22-26 дни соответствуют зоне суперадапта-
ции, а 27-28 -  зоне снижающейся адаптации (предменструальная фаза).

Необходимо отметить тот факт, что в наших исследованиях так-
же принимают участие женские пары, тренирующиеся как по произволь-
ной, так и по финальной программам. В связи с этим мы разработали
вторую тренировочную программу.

Как показали результаты эксперимента, данная методика оказа-
лась более эффективной и принесла значительные результаты. Показа-
тели ортостатической пробы спортсменок достоверно улучшились. Уча-
щение пульса колеблется в допустимых границах (табл. 1). При
выполнении теста специальной выносливости наблюдаются значитель-
ные уменьшения ЧСС и АД после теста и улучшения показателей за
технику выполнения.

Анализ результатов соревнований показал (табл. 2), что количе-
ство допускаемых ошибок в композициях уменьшилось, это повлекло
за собой повышение оценки за выступление.
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Таблица 1
Показатели ортостатической пробы в различные фазы ОМЦ (ЧСС

уд/мин.) (экспериментальная группа)
горизонтальное  полож ение  тела  Ф азы  

ОМЦ  I  II I II IV  V  
эксперим ен т  до  после  до  после  до  после  до  после  до  после  

M  60 ,8  6 1 ,2  61 ,4  6 1 ,4  60 ,6  6 1  60  6 0 ,4  6 0 ,4  6 1  
у  2,5 9  2 ,2 8  2 ,3  2 ,5 1  3 ,3 6  3 ,3 9  2 ,9 2  2 ,3  1 ,6 7  2 ,4 5  
p   < 0 ,0 5   < 0 ,0 5   < 0 ,05   <0 ,01   <0 ,05  

Ф азы  
ОМЦ  вер тикальное  полож ение  тела  

эксперим ен т  до  после  до  после  до  после  до  после  до  после  
M  84 ,6  6 8  88 ,6  6 8 ,2  83 ,6  6 8 ,8  8 1 ,6  6 8  8 7 ,8  7 0 ,4  
у  5,9  2 ,1 2  2 ,8 8  2 ,3 9  5 ,1 3  3 ,1 1  7 ,8 9  2 ,9 2  5 ,2 2  3 ,0 5  
p   < 0 ,0 5   < 0 ,0 5   < 0 ,05   <0 ,01   <0 ,05  

Таблица 2
Результаты областных соревнований (многоборье), с учётом финаль-

ных оценок отдельных пар.

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Показатели 
до  

эксперимента 
после   

эксперимента 
до  

эксперимента  
после  

эксперимента 
М  51,10 50,49 53,67 56,4 
у  24,24 24,14 27,04 28,01 
p  >0.05  <0,05 

Примечание.
М – среднее арифметическое; у – стандартное отклонение.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что рост мас-
терства спортсменок во многом связан с тем, на сколько правильно уда-
ётся согласовать учебно-тренировочный процесс с биологическими рит-
мами спортсменок, важнейшим из которых является МЦ с присущим
ему комплексом психо–физиологических проявлений.

В дальнейшем целесообразно исследовать методики распреде-
ления тренировочных нагрузок в соревновательном мезоцикле.
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КРИТЕРИИ ДОЗИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРИ
ПОСТРОЕНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ

СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ
Бондарев Д.В.

Севастопольский национальный технический университет

Аннотация. Обосновывается физиологическая ценность некоторых футбольных
упражнений, а также отдельных частей тренировки.  С учетом этих данных раз-
рабатываются модели тренировочных заданий для студентов специализации
футбол. Проведено апробирование экспериментальных моделей учебно-трени-
ровочных программ.
Ключевые слова: физическая нагрузка, студенты, дозирование физической на-
грузки, интенсивность футбольных упражнений.
Анотація. Бондарев Д.В. Критерії дозування фізичних навантажень при побу-
дові учбово-тренувальних програм студентів що займаються футболом. Обґрун-
товується фізіологічна цінність деяких футбольних вправ, а також окремих час-
тин тренування.  З урахуванням цих даних розробляються моделі тренувальних
завдань для студентів спеціалізації футбол. Проведено апробування експеримен-
тальних моделей учбово-тренувальних програм.
Ключові слова: фізичне навантаження, студенти, дозування фізичного наванта-
ження, інтенсивність футбольних вправ.
Annotation. Bondarev D.V. Measure of dosing of exercise stresses at build-up of trainer
programs of the students occupied by football. The physiological value of some football
exercises, and also separate parts of aging is justified. With allowance for of these
datas models of the training jobs for the models of the training jobs for models the of
the training jobs for trainer programs.
Keywords: an exercise stress, students, dosing of an exercise stress, intensity of football
exercises.

Постановка проблемы. Необходимым условием обеспечения
оптимального оздоровительного эффекта при использовании средств
физической культуры является соответствие величины нагрузок функ-
циональным возможностям организма [2].
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Одним из путей оптимального построения учебно-тренировоч-
ного процесса студентов, занимающихся футболом, является использо-
вание модельных тренировочных заданий. Для их построения необхо-
димо: определить основные параметры тренировочных упражнений,
разработать модели тренировочных программ различной направленно-
сти, экспериментально проверить эффективность применения модель-
ных тренировочных программ в учебно-тренировочном процессе сту-
дентов.

Работа выполнена по плану НИР Севастопольского националь-
ного технического университета.

Анализ последних исследований и публикаций. Направлен-
ность тренировочного воздействия, включающую разнохарактерные
упражнения, нередко оценивают по методике суммарной пульсометрии
[4, 6, 7]. Тесная связь сердечного ритма с нейрогуморальными регуля-
торными влияниями, проявляющимися в условиях мышечной деятель-
ности, позволяет рассматривать ритм работы сердца не только как пока-
затель изменения гемодинамики, но и как индикатор общей нагрузки.
Следует отметить значительные расхождения данных литературы, каса-
ющихся изменения показателей ЧСС при выполнении нагрузки в раз-
личных тренировочных заданиях [4,6,7]. Это может быть объяснено раз-
личным уровнем тренированности, физическим состоянием, спортивной
специализацией и квалификацией обследуемых лиц. В большинстве слу-
чаях упомянутые выше характеристики определялись для высококласс-
ных футболистов. Вместе с тем определение показателей ЧСС на заня-
тиях со студентами с целью дозирования физической нагрузки в
доступной нам литературе освещены недостаточно. По мнению многих
авторов, игра в футбол и игровые упражнения с мячом уже сами по себе
являются средством развития двигательных качеств организма [1, 3, 7, 8
и др.]. Ряд специалистов считают, что использование специфических
средств технико-тактического направленности позволяет в достаточной
степени развивать физические способности организма на фоне совер-
шенствования технико-тактического мастерства [1,8 и др.].

Цель работы. Нами была предпринята попытка эксперимен-
тально обосновать физиологическую ценность некоторых упражнений,
а также отдельных частей тренировки и тренировок разной направлен-
ности в целом.  С учетом этих данных нами были разработаны модели
тренировочных заданий для студентов специализации футбол. Проведе-
но апробирование экспериментальных моделей учебно-тренировочных
программ.

Результаты исследования. Объектом исследования были сту-



180

денты специализации футбол (17-18 лет). Исследование проводилось в
условиях учебно-тренировочных занятий. Для регистрации ЧСС исполь-
зовался портативный микрокардиоанализатор «Электроника МКА-02».
В таблице 1 представлены измеренные значения ЧСС при выполнении
различных тренировочных заданий  учебной группы студентов состоя-
щей из 20 человек.

Анализ результатов ЧСС, полученный при выполнении трени-
ровочных упражнений показал, что одни и те же упражнения могут да-
вать различный тренировочный эффект и воздействовать на разные сто-
роны функциональной подготовленности. Это объясняется тем, что
изменяются  условия проведения упражнений (число участвующих, раз-
меры площадки, характер тренировочного задания). Приведенные дан-
ные могут изменяться в зависимости от подготовленности занимающих-
ся, погодных условий, эмоционального состояния.

Таблица 1
Показатели ЧСС во время выполнения различных тренировочных за-

даний

Упражнения 
Показатель ЧСС,  

уд·мин -1 

σ±x  
Передачи мяча в парах на 30 м., 10 минут 140.2±8.2 
Жонглирование мячом на месте, 5 минут 131.4±4.3 
Удары по воротам: 
с места; 
после обводки стоек и рывка на 20 м., отдых 1 мин, 10раз; 
на 50 м., отдых 1,5 мин, 10 раз; 

124.6±4.3 
 

163.6±5.2 
174.2±7.2 

Игра на удержание мяча 5х5 в два касания 165.5±6.8 
Квадрат 4х2 149.4±4.7 
Квадрат 3х3 170.2±6.5 
Квадрат 4х4 162.2±5.6 
Игра на трое ворот 7Х7 175.3±5.6 
 

При определении основных параметров тренировочных упраж-
нений мы учитывали продолжительность (c), интенсивность (показатель
ЧСС), координационную составляющую (№ уровня, согласно [3]) и на
основе полученных данных рассчитывали коэффициент нагрузки по
формуле:

К=(интенсивность*продолжительность)*координационный
уровень сложности;
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Полученные результаты исследования позволили разработать
тренировочную программу оздоровительной направленности с элемен-
тами футбольной тренировки для студентов.

Использование в учебном процессе модельных тренировочных
программ позволило повысить уровень физической и функциональной
подготовленности студентов (табл.2).

Таблица 2
Динамика показателей физической и функциональной подготовленно-

сти студентов
Статистические показатели 

Контрольная (n=35) Экспериментальная (n=35)  Тесты* Исходные 
σ±х  

Прирост  
в усл. един.** 

Исходные 
σ±х  

Прирост  
в усл. един. 

Бег на 100м.(с). 13,8±0,61 1,14 13,8±0,73 3,58 
Бег на 3000м.(с). 833,4±89,6 2,84 833,8±61,2 6,35 
Челночный бег 4х9м.(с). 9,5±0,4 1,12 9,4±0,4 2,8 
3-ой прыжок (см). 680±22,1 0,9 674±22,4 4,24 
Челночный бег 7х50м.(с). 73,7±4,08 1,39 73,4±2,8 7,22 
Жонглирование  13,7±5,89 4,86 15,2±5,05 11,13 
Удары по воротам (уд.) 7,2±0,81 3,88 7,6±0,73 5,09 
Обводка стоек (с). 9,9±0,7 0,78 9,7±0,9 5,63 
Проба Штанге (с). 54,3±12 6,59 53,5±10 16,31 
Проба Генче (с). 21±4 17,39 20,2±3 28,81 
МПК (мл/мин/кг). 50,81±2,96 2.5 51,03±4,35 4,88 
PWC (вт/кг). 2,57±0,34 0,83 2,64±0,45 8,88 
 * в таблице приведены показатели тестов достоверность сдвигов в кото-
рых была на уровне 95 %;
** прирост рассчитывался в усл. един. по формуле 100*(N2-N1)/
0,5*(N2+N1), где N1 и N2 исходные и конечные показатели.

Таблица 3
Классификация нагрузок по направленности физиологического воздей-

ствия
Направленность  

нагрузки ЧСС 
Рекомендуемая  

продолжительность  
действий, мин 

Нагрузка 
Суммарная  

ЧСС нагрузки,  
удары 

Анаэробная 180 и более 
20 
15 
10 

Большая 
Средняя 
Малая 

3600 
2700 
1800 

Смешанная 150-165 
40 
30 
20 

Большая 
Средняя 
Малая 

4500 
3000 
2250 

Аэробная 130-150 
60 
40 
30 

Большая 
Средняя 
Малая 

5200 
3900 
2600 
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При определении объема тренировочного занятия можно руко-
водствоваться пульсовой стоимостью выполняемой нагрузки в течение
занятия [4,6].

Пульсовая стоимость занятия = ЧСС * время двигательного
действия.

В зависимости от направленности занятия тренировочные на-
грузки по показателям ЧСС делят на три вида: большая, средняя, малая
[4,6,7]. Как отмечалось выше, показатели ЧСС для тренировочных на-
грузок  в основном разработаны для высококвалифицированных футбо-
листов. Нами предложена классификация нагрузок по направленности
физиологического воздействия для студентов, которые занимаются по
специализации футбол. Предлагаемая продолжительность действий по-
добранна в соответствии с рекомендациями для молодых людей, зани-
мающихся оздоровительной тренировкой [2]. При выполнении большой
по величине нагрузки рекомендуется использовать интервальный метод
[4,5,6,7,8].

Располагая величиной пульсовой стоимости нагрузки можно
адекватно планировать нагрузки тренировочного занятия, определяя
интенсивность отдельных упражнений. В этом случае регулирование
нагрузок на занятиях становится целенаправленным.

Выводы:
1. Задавая нагрузку в соответствии с показателями ЧСС можно

варьировать направленностью занятий;
2. Специфические упражнения игрового характера являются

хорошим средством развития двигательных качеств студентов. Прирост
в показателях в экспериментальной группе составил от 2,85-11,13 усл.
един.;

3. Располагая величиной пульсовой стоимости нагрузки можно
адекватно планировать нагрузки тренировочного занятия, определяя
интенсивность отдельных упражнений. В этом случае регулирование
нагрузок на занятиях становится целенаправленным;

4. Показатели ЧСС могут варьироваться в зависимости от сте-
пени тренированности организма и поставленной на занятиях задачи.
При планировании тренировочной нагрузки необходим индивидуальный
подход  с учетом  особенностей организма студента и  его режимом;

5. В соответствии с классификацией нагрузок, приведенной в
таблице 3, следует подбирать методы и средства, отвечающие требова-
ниям планируемых пульсовых режимов.
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Результаты данного исследования позволяют более эффективно
управлять учебно-тренировочным процессом. Дальнейшие исследова-
ния должны быть направлены на оптимизацию программ повышения
физической подготовленности студентов занимающихся игровыми спе-
циализациями.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ АЭРОБНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа

Бурень Н.В.
Севастопольский национальный технический университет

Аннотация. В работе отражены результаты тестирования локальных аэробных
возможностей организма с целью определения уровня их развития у студентов
при различной направленности спортивно-оздоровительных занятий.
Ключевые слова: локальная мышечная деятельность, аэробные возможности
организма.
Аннотация. Бурень Н.В. Направленность занятия и локальные аэробные воз-
можности студентов технического ВУЗа. В работе отражены результаты тести-
рования локальных аэробных возможностей организма с целью определения
уровня их развития у студентов при различной направленности спортивно-оздо-
ровительных занятий.
Ключевые слова: локальная мышечная деятельность, аэробные возможности
организма.
Annotation. Buren N.V. Directedness of occupation and local aerobic possibilities of
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the students of engineering HIGH SCHOOL. In work the outcomes of testing of local
aerobic possibilities of an organism reflex with the purpose of definition of a level of
their development for the students at a different directedness is sports - improving of
occupations.
Keywords: local muscle performance, aerobic possibilities of an organism.

Постановка проблемы. Анализ последних достижений и
публикаций. Специфичность тренировочных эффектов в отношении
объема и состава активных мышечных групп доказывают результаты,
полученные при тестировании одних и тех же людей до и после выпол-
нения тренировочных программ [1,2,3,4,5,6].

Рассмотрим изменения, возникшие в организме при трениров-
ках мышечной группы плечевого пояса у лиц, занимавшихся оздорови-
тельными тренировками. В таблице 1 представлены данные о контин-
генте испытуемых и основные параметры тренировочных программ.

Известно, что величина Vo2max, измеренная при выполнении те-
стовой нагрузки с участием мышц плечевого пояса, составляет 48,5%-
79,5% от Vo2max “бегового” теста [1,7]. Значительный разброс результа-
тов (»27%) объясняется рядом факторов и различием в контингенте
испытуемых. Однако, в исследованиях Sohn R. Magel, Sedlock D.A.
Boldin) (табл.1) испытуемые, занимавшиеся интервальной тренировкой
на ручном эргометре, с практически равными параметрами задаваемой
нагрузки, были одной возрастной группы, имели равные весо-ростовые
показатели, при этом прирост результатов Vo2max (arm) составил от 3,4% у
Sedlock D.A. до 23,1% у E.M.Boldin (табл. 1).

Таблица 1
Параметры тренировочных программ на ручном эргометре

Продолжит. 
программы Vo2max (arm) Автор, год издания 
недели р/н 

Продолжит. 
выполнения 
тренировки 

Интенсивность 
нагрузки до после 

∆Vo2max (arm)  
% 

Rosler K 
1985 8 5 30 мин. 90-95% Vo2max 38.4 41.7 9% 

Sedlock D.A. 
1988 5 3 30 мин. 85% от HRmax 22.5 23.2 3.4% 

Thomas f Cerqley 
1984 10 3 60 мин. 85% от HRmax 23.3 27.7 18.9% 

Boldin 
1985 5 3 20 мин. 80-85% Vo2max 27.7 34.1 23.1% 

Sohn R. Magel 
1978 10 3 23 мин. 80% HRmax 33.9 39.3 15.9% 

 

Различие в полученных результатах, помимо других факторов,
на наш взгляд можно объяснить исходным уровнем аэробных возмож-
ностей организма при работе мышц плечевого пояса или другими сло-
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вами, исходным уровнем локальных Vo2max (arm).
Несмотря на то, что в подобных исследованиях приводятся дан-

ные об исходных величинах Vo2max (arm) остается неясным: какой функци-
ональной оценке они соответствуют. Также, при определении оздорови-
тельных эффектов занятий разной спортивной направленности, попытки
исследовать такие аэробные возможности организма студентов в дос-
тупной нам литературе на выявлены.

Работа выполнена по плану НИР Севастопольского националь-
ного технического университета.

Цель исследования. На основании результатов тестирования
мышечной группы плечевого пояса (у студентов) рассчитать примерную
шкалу оценки локальных аэробных возможностей (Vo2 (arm)) и опреде-
лить особенности проявления Vo2 (arm) у студентов, оздоровительные за-
нятия которых имеют разную спортивную направленность.

Результаты исследования. Методология исследования соответ-
ствовала рекомендациям ведущих специалистов в области физиологии
спорта [1,8].

Методической основой является тест со ступенчатой нагрузкой,
выполняемой на ручном эргометре [8]. Рассчитывались PWC(170 arm) Вт,
Вт/кг [8]. На основании значения мощности  (Вт) на ЧСС 170 уд./мин
рассчитывалось Vo2 мл/мин/кг по формуле [9]. Количественный показа-
тель Vo2 при работе плечевым поясом на ЧСС 170 уд./мин обозначался
как локальная аэробная способность организма при работе мышечной
группы плечевого пояса (Vo2(arm)). Значение «беговое» Vo2 max предсказы-
валось по результату в беге на 3000 м [7].

В тестировании принимали участие студенты-юноши 2-3 курсов
СевНТУ (n=68 чел.), занятия которых имели атлетическую (бокс, атлети-
ческое многоборье) и игровую (настольный теннис) направленность.

На рисунке 1 представлена диаграмма распределения результа-
тов тестирования Vo2(arm), она имеет линейную зависимость и аппрокси-
мируется уравнением регрессии Vo2(arm)=16,8 Вт + 5,8.

Разработка оценочной шкалы Vo2(arm) проводилась с учетом ха-
рактера статистического распределения, по принципу перцентильной
шкалы.

Следуя этому принципу в зону «высоких» отнесены результаты
2,6-2,8 Вт/кг (49,4-52,8 мл/мин/кг), «выше среднего» – 2,1-2,5 Вт/кг (41,1-
47,8 мл/мин/кг), «средних» – 1,7-2,0 Вт/кг (34,3-39,4 мл/мин/кг), «ниже
среднего» – 1,2-1,6 Вт/кг (26,0-32,6 мл/мин/кг). К зоне низких аэробных
возможностей Vo2(arm) относятся результаты 1,2 Вт/кг (25,5 мл/мин/кг) и
менее.
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Рис. 1. Диаграмма результатов тестирования Vo2(arm) у студентов с
различной направленностью оздоровительных занятий

Обсуждение результатов. У студентов с высокими значения-
ми «бегового» Vo2max характер рассеяния результатов Vo2(arm) определялся
направленностью занятия. У студентов-«атлетов» средние значения
Vo2(arm) составили 50,9 мл/мин/кг, у студентов-«игровиков» – 41,8 мл/мин/
кг. При этом отдельные значения Vo2(arm) у студентов-«атлетов» в этой
группе превышали значения «бегового» Vo2max. Этим объясняется низ-
кий коэффициент корреляции (r=0,3-0,4)  между «беговым» Vo2max и
Vo2(arm). У студентов со средними значениями «бегового» Vo2max результа-
ты группируются в пределах 1,7-2,2 Вт/кг, не имея выраженного пре-
имущества, значения Vo2(arm) соответствуют «среднему» уровню разви-
тия (34,1±2,1 мл/мин/кг). Значение r=0,6 между «беговым» Vo2max и Vo2(arm)
отражает общий уровень физического состояния участников тестирова-
ния в этой группе.

Выводы: При определении аэробных эффектов занятий разной
спортивной направленности тестирование локальных аэробных возмож-
ностей организма в сочетании со стандартными тестами позволит:
1. Количественно определять функциональную специфику воздействия
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занятий на локальные мышечные группы.
2. Избирательно влиять на совершенствование отдельных составляю-

щих аэробной работоспособности организма.
3. Вносить коррекцию в управление двигательными режимами студен-

тов, занимающихся оздоровительной тренировкой.
Дальнейшие исследование будут направлены на выявление оз-

доровительных эффектов занятий разной спортивной направленности.
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ВЛИЯНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ НА
ПОВЫШЕНИЕ СИЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОК

Гальчинский В.А., Гальчинская Л.А., Котченко Ю.В.
Севастопольский национальный технический университет

Аннотация. Дано обоснование эффективности учебной спортивной специализа-
ции скалолазание. Приводится динамика изменения силовых показателей в те-
чение учебного года. Делается заключение о важности нетрадиционных средств
и методов в деле повышения интереса у студенток к собственному физическому
развитию и укреплению здоровья.
Ключевые слова: скалолазание, физические качества, силовые возможности,
физическая работоспособность, совершенствование технических возможностей,
построение учебного процесса.
Анотація. Гальчинський В.А., Гальчинськая Л.А., Котченко Ю.В. Вплив нестан-
дартних засобів і методів на підвищення силових можливостей студенток. Дано
обґрунтування ефективності навчальної спортивної спеціалізації скелелазіння.
Приводиться динаміка зміни силових показників протягом навчального року. Ро-
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биться висновок про важливість нетрадиційних засобів і методів у справі підви-
щення інтересу в студенток до власного фізичного розвитку і зміцнення здоро-
в’я.
Ключові слова: скелелазіння, фізичні якості, силові можливості, фізична пра-
цездатність, удосконалювання технічних можливостей, побудова навчального
процесу.
Annotation. Galchinskiy V.A., Galchinskay L.A., Kotchenko U.V. Influence of off-
gauge agents and methods on rising of force possibilities of students. The justification
of efficacyy of an educational sporting specialization a rock-climbing is given.
Dynamics of a modification of force parameters during academic year is reduced. Is
concluded importance of nonconventional agents and methods in matter of rising of
concern for students to natural physical development and hardening of health.
Keywords: a rock-climbing, physical qualities, force possibilities, physical effeciency,
perfecting of technical feasibilities, build-up of educational process.

Постановка проблемы. Анализ последних достижений и
публикаций. Все возрастающий уровень современной техники, посто-
янное повышение интенсивности человеческой деятельности предъяв-
ляют значительные требования к физической подготовленности буду-
щего специалиста .  Необходимо подчеркнуть,  что прикладная
действенность спорта объясняется, прежде всего, тем, что спорт требу-
ет от человека тех же качеств, что и профессиональный труд, и, что очень
важно, помогает их формировать [1].

С большим сожалением приходится констатировать тот факт, что
с каждым годом происходит снижение интереса студентов к традицион-
ным видам физических упражнений, вместе с тем, широкое распростра-
нение, без серьезного научного обоснования, получили восточные еди-
ноборства, что связано, прежде всего, с романтикой нового вида занятий.

С целью расширения арсенала физических упражнений, повы-
шения к ним интереса у студенческой молодежи силами университетс-
ких энтузиастов скалолазания в 1994 г. был построен уникальный, ска-
лодром. Это позволило кафедре физвоспитания и спорта ввести новую
специализацию – спортивное скалолазание. Учебные и учебно-трени-
ровочные занятия на скалодроме вызвали огромный интерес, как у юно-
шей, так и у девушек. Если на других специализациях студентки недо-
статочно внимания уделяют развитию таких важных для человека
качеств, как сила, общая и силовая выносливость, то на скалодроме они
выполняют много разноплановых силовых действий с большим жела-
нием.

В процессе проведения учебных занятий, кроме того, нами ис-
пользовались также комплексы, направленные на развитие силовых ка-
честв [2]. Достаточно много внимания уделялось проблеме всесторон-
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него физического развития, прежде всего, общей выносливости, и уме-
нию реализовывать возросший уровень двигательных возможностей на
сложных трассах скалодрома. Для студенток, имеющих низкий исход-
ный уровень развития физических качеств, проводились дополнитель-
ные занятия.

К сожалению, во многих общеобразовательных школах мало
внимания уделяется вопросам физического совершенствования школь-
ников, многие из них даже незнакомы с гостестами, посредством кото-
рых должен осуществляться контроль не только за состоянием развития
физических качеств, но и за уровнем здоровья. Поэтому, в ВУЗе мы вы-
нуждены обращать внимание и на ликвидацию тех пробелов, которые
были допущены в школе.

Работа выполнена по плану НИР Севастопольского националь-
ного технического университета.

Цель исследования. С целью изучения влияния занятий скало-
лазанием на повышение силовых возможностей студенток нами была
организована экспериментальная группа из числа первокурсниц факуль-
тета экономики и менеджмента в количестве 25 чел. и контрольная группа
из студентов этого же факультета по специализации легкая атлетика.

Результаты исследования. Для оценки исходного уровня по
силовой подготовленности в начале учебного года (сентябрь) у них были
получены данные по следующим тестам: вис на согнутых руках, стано-
вая и ручная динамометрия, толкание набивного мяча (весом в 1 кг) как
правой, так и левой рукой. Анализ исходных данных (полученных по
50-бальной системе), показал очень низкий уровень силовой подготов-
ки и наличие функциональной асимметрии – значительной разницы в
развитии правой и левой рук, как в одной, так и в другой группах. По
всем вышеперечисленным тестам студентками обеих групп не было по-
лучено ни одной отличной оценки. В висе на согнутых руках только 5%
испытуемых имели оценки в диапазоне 35-40 баллов, что оценивается
как хороший показатель, 35% - удовлетворительно (25-34 балла), 60%
показали плохие результаты с оценкой ниже 25 баллов. По становой и
ручной динамометрии оценки были аналогичные с той лишь разницей,
что удовлетворительных результатов по становой динамометрии было
на 10% больше, а по остальным тестам существенной разницы  не отме-
чалось. По этим показателям достоверного различия между группами
не наблюдалось.

Учитывая низкий уровень силовой подготовленности студенток,
нами проводились индивидуальные и групповые дополнительные заня-
тия, которые позволили параллельно с освоением техники спортивного
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лазания более эффективно повышать уровень силовой подготовленнос-
ти. На протяжении всего периода проведения занятий постоянно приме-
нялись упражнения, равномерно развивающие обе верхние конечности.
С этой целью объем нагрузки на отстающую в силовых показателях руку
поступательно увеличивался. Таким образом, параллельно решалось две
задачи – специальная подготовка в скалолазании и развитие силовых
качеств. Планирование учебных и дополнительных занятий предусмат-
ривало не столько спортивное совершенствование в таком виде, как ска-
лолазание, сколько решалась главная задача – развитие двигательных
способностей и повышение на этой основе функциональных возможно-
стей организма человека, улучшение его здоровья [3]. Необходимо под-
черкнуть, что сила входит в состав пяти ведущих физических качеств
человека (выносливость, быстрота, гибкость, ловкость), от уровня раз-
вития которых зависит всестороннее гармоническое развитие организ-
ма человека, его профессионально-прикладной физической  подготов-
ленности.

При включении силовых упражнений в проводимые нами заня-
тия обращалось внимание не только на развитие абсолютной и относи-
тельной силы, но и на повышение скоростно-силовых качеств. Для это-
го применялись упражнения с набивными мячами, парные упражнения,
упражнения с весом собственного тела на отдельных участках скалод-
рома, лазание траверсом, лазание по стене с измененным уклоном, от-
жимание в упоре на низких брусьях, от гимнастической скамейки, под-
тягивание на низкой перекладине и висы на согнутых руках, а также
комплексы упражнений с отягощениями в виде гантелей. Для поддер-
жания интереса у студенток к занятиям силовыми упражнениями прак-
тиковался метод круговой тренировки под музыкальное сопровождение.
Контрольная группа занималась по общепринятой программе.

Промежуточный контроль, проводимый в феврале месяце, по-
казал, что как силовые, так и скоростно-силовые возможности студен-
ток обеих групп улучшились. Прирост результатов по всем контрольным
тестам, позволяющим объективно оценивать силовые возможности че-
ловека [4], составлял 15-17% у экспериментальной группы и 8-10% у
контрольной. Это хороший прирост, но мы далеки от мысли относить
его только на счет применяемых нами средств и методов, нужно учиты-
вать и очень низкий исходный уровень данных, характеризующих со-
стояние силовых возможностей занимающихся.

Обсуждение результатов. Анализ динамики силовых качеств (по
результатам итогового контроля, полученного в конце учебного года – май
месяц), позволяет считать проводимые нами занятия как эффективные.



191

Так, в таком очень трудном для девушек тесте, как вис на согнутых руках,
отличные оценки (45-50 бал.) в экспериментальной группе составили 26%
и у контрольной группы – 12%; хорошие (35-44 бал.) – в эксперименталь-
ной группе -  30% и у контрольной –18%; удовлетворительные (34-35 бал.)
– 40% в экспериментальной группе и 55% у контрольной. Но если в кон-
трольной группе 15% студенток имели плохие оценки (ниже 25 бал.), то в
экспериментальной группе только 4%. Примерно такие же результаты были
получены и по оценке ручной и становой динамометрии. Сдвиги в ре-
зультатах более слабой руки были наиболее существенными. Но это объяс-
няется в большей степени тем обстоятельством, что раньше развитие ко-
нечностей носило асимметричный характер с большим отставанием
силовых показателей более слабой руки. Такая же картина наблюдалась и
в толкании набивного мяча. Однако, оценки, полученные  студентами в
этом контрольном упражнении, были несколько хуже. На отлично в экс-
периментальной группе это упражнение выполнило только 8%, на хоро-
шо – 26%, на удовлетворительно – 52% и около 14% показало результаты
ниже удовлетворительной оценки. В контрольной группе на отлично уп-
ражнение выполнило 5% испытуемых, на хорошо – 19%, на удовлетвори-
тельно –  56%, плохих оценок было 20%. Недостаточные сдвиги в этом
упражнении мы объясняем тем, что у студенток мало внимания уделялось
совершенствованию техники выполнения этого упражнения, и прирост
результатов был достигнут только за счет возросших силовых возможно-
стей студенток как контрольной, так и экспериментальной групп. Приве-
денные нами данные позволяют предположить, что рационально сплани-
рованный учебный процесс с применением нестандартных средств и
методов в виде специализации по спортивному скалолазанию позволяет
существенно улучшить силовые возможности студенток. Учитывая то об-
стоятельство, что силовые качества человека носят жизненно-приклад-
ной характер, можно сделать закономерный вывод о том, что такие заня-
тия будут способствовать повышению уровня физической
работоспособности студенток, так необходимой в подготовке высокооб-
разованного специалиста.

Повышению интереса занимающихся к новой специализации
способствовало и то обстоятельство, что нами практиковались допол-
нительные занятия в виде походов выходного дня на Южный берег Кры-
ма. Там на естественных скалах студенты имели возможность под руко-
водством преподавателей совершенствовать свои навыки с доступным
для них объемом и интенсивностью. Необходимо отметить, что в этих
занятиях имели возможность принять участие все желающие из других
специализаций, что способствовало повышению у студенток интереса к
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занятиям физическим воспитанием.
Выводы:

1. Несмотря на сложность такой специализации, как скалолазание, мы
можем подчеркнуть то обстоятельство, что подавляющее большин-
ство студенток занимаются в этих группах с большим интересом и
желанием.

2. Систематическое занятие скалолазанием позволяют снивелировать
функциональную асиметрию студентов, что не может положитель-
но не сказаться на состояние их здоровья.

3. В условиях ВУЗа скалолазание на наш взгляд является одним из
наиболее эффективных видов по развитию ведущих физических
качеств.
Дальнейшие исследования целесообразно провести для студен-

тов различных специализаций.
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ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР СПОРТСМЕНОВ В
ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ
Климентовский Г.Ю., Хохлов Г.Г.

Харьковская государственная академия физической культуры
                                                                                                                                                                                                                                                               

Аннотация.  Определены основные средства и методы, применяемые для отбора
спортсменов в горнолыжном спорте перед соревнованиями. Исследована эффек-
тивность тестов, определяющих уровень развития физических качеств для от-
бора горнолыжников перед стартом.
Ключевые слова: горнолыжный спорт, отбор, физическая подготовка.
Анотація.  Климентовський Г.Ю., Хохлов Г.Г. Передзмагальний добір спортсменів
у гірськолижному спорті. Визначено основні засоби і методи, застосовувані для
добору спортсменів у гірськолижному спорті перед змаганнями. Досліджено
ефективність тестів, що визначають рівень розвитку фізичних якостей для до-
бору гірськолижників перед стартом.
Ключові слова: гірськолижний спорт, добір, фізична підготовка.
Annotation. Klimentovskii G.Yu., Hohlov G.G. Selection before competings of the
sportsmen in a mountain-skiing. The permanent assets and methods used for selection
of the sportsmen in a mountain-skiing before competings are defined. The efficacyy
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of the tests, defining level of development of physical qualities for selection of the
mountain-skiers before start is explored.
Keywords: mountain-skiing, selection, physical preparation.

Постановка проблемы. Характерной особенностью современ-
ного периода развития спорта является всеохватывающий, научно обо-
снованный, поиск талантливой молодёжи, которой “по плечу” большие
спортивные нагрузки и высокие темпы спортивного совершенствова-
ния. В связи с ростом уровня спортивных результатов проблема спортив-
ной ориентации и отбора в горнолыжном спорте, как отметили Ю.Ф.
Барков, А.Ф. Лисовский [2], является одной из актуальных в теории и
практике спорта.

Актуальность вопросов, связанных с отбором перспективных
спортсменов, определяется высоким уровнем достижений на мировой
спортивной арене, а также тем обстоятельством, что одарённые, талант-
ливые спортсмены встречаются крайне редко и поиск их требует орга-
низованного научного подхода [1, 4, 5, 8, 9, 11].

Комплексный отбор квалифицированных горнолыжников перед
ответственными соревнованиями должен включать в себя дифференци-
рованные показатели специальной физической, технической, психоло-
гической подготовленности, и данные анализа  результатов, показанных
каждым спортсменом в контрольных и отборочных соревнованиях на
протяжении всего этапа подготовки.

Учитывая это, научно-методическое обоснование, практическая
разработка и реализация методики отбора перспективных спортсменов
к соревнованиям является актуальным и определяется практическими
запросами горнолыжного спорта.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной
академии физической культуры.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее
время в нашей стране  при отборе спортсменов для участия в ответ-
ственных соревнованиях отдают предпочтение результатам, показанным
спортсменами в контрольных и отборочных соревнованиях (Чемпионат
Украины, соревнования, проводимые FIS, этапы Кубков мира), рейтин-
гу спортсмена (FIS-пункты) и общему заключению врачей. Признавая
важность учёта этих факторов, следует отметить, что их совершенно
недостаточно для глубокой и исчерпывающей оценки перспективности
спортсменов.

 Объективность заключений о потенциальных возможностях
спортсменов можно дать только на основе комплексного подхода к оценке
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состояния различных систем жизнедеятельности, обеспечивающих ра-
ботоспособность спортсменов в условиях сравнительной деятельности
в горнолыжном спорте или в отдельных его дисциплинах. Это положе-
ние практически реализуется в системах отбора, принятых в различных
странах.

Комплексный подход к определению физических и психичес-
ких возможностей спортсменов, кроме общепринятых показателей, пре-
дусматривает оценку особенностей улучшения индивидуального
спортивного результата, показателей физического состояния и двигатель-
ной активности на этапе, предшествовавшем моменту обследования и
выдаче заключений о перспективности спортсменов [6, 7].

В большинстве систем, предназначенных для оценки потенци-
альных возможностей спортсменов, использован комплексный метод
определения дифференцированной оценки по каждому из показателей
или их блоков с последующим выведением интегрального критерия пер-
спективности.

Т.С.Тимонова [10] разработала для этой цели программу комп-
лексного  обследования и технологию обобщения индивидуальных по-
казателей спортсменов:

1. состояние здоровья;
2. функциональные возможности и работоспособность:
3. личностно-психологические особенности;
4. морфотип;
5. общая подготовленность;
6. специальная подготовленность.
Для оценки получаемых результатов обследования разработана

единая шкала нормативных требований и установлены диапазоны рас-
пределения прогностически значимых показателей (критериев отбора)
для каждого вида спорта, в том числе и горнолыжного. Всего выделено
4 градации оценки индивидуальных показателей. В зависимости от уров-
ня (выраженности) основных признаков отбора формируются следую-
щие виды обобщённых заключений по разделу обследования спортсме-
нов:

1 – “соответствует” (признаки находятся на высоком уровне);
2 – “оптимально” (уровень развития признака в пределах сред-

них значений модельной характеристики спортсмена);
3 – “ требует компенсации” (уровень развития признака  нахо-

дится в пределах его компенсации);
4 – “лимитирует” (степень развития данного признака не соот-

ветствует современным требованиям отбора).



195

На основе интеграции обобщённых оценок всех разделов про-
граммы обследования формируется итоговое заключение о готовности
спортсмена выступать в ответственных соревнованиях.

Для повышения качества комплексного отбора спортсменов
высокой квалификации для участия в ответственных соревнованиях по
горнолыжному спорту  В.М.Вихляев [3] предложил  применять педаго-
гическое и медико-биологическое обследования. Они предусматривают
педагогическое наблюдение, суммирование объёма и интенсивности
тренировочной нагрузки за годичный макроцикл, участия в контрольных
соревнованиях. Данные педагогических наблюдений и результаты, по-
казанные спортсменами  в контрольных соревнованиях, будут свидетель-
ствовать о  подготовленности ведущих горнолыжников Украины.

За каждый спуск по контрольной трассе выставляется оценка за
технику прохождения по пятибалльной системе и одновременно фикси-
руется время прохождения трасс с синхронной видеозаписью и после-
дующим разбором техники. Это будет стимулировать спортсменов про-
ходить трассу с высокой скоростью и технично.

Исследование динамики функционального состояния организ-
ма горнолыжников осуществляется параллельно с педагогическим кон-
тролем на основании комплексных оценок по следующим методикам:

- пульсометрия (до и после нагрузки, а также в условиях основ-
ного обмена);

- теппинг-тест – максимальное количество движений за 10 и 40
секунд (в динамике);

- реакция на движущийся объект (РДО);
- движение объекта по прямой до заданной точки за 1 и 2 сек;
- движение объекта по кривой (синусоиде) до заданной точки за

1 и 2 сек;
- реакция на световой раздражитель.
При оценке уровня общей и специальной подготовленности

спортсменов внимание следует уделять не только на абсолютные пока-
затели, но и на тот прогресс, которого достиг спортсмен в результате
тренировки на предыдущем этапе. Преимущество должно отдаваться тем
спортсменам, которые сумели добиться больших сдвигов в уровне
спортивного мастерства, возможностей важнейших функциональных
систем при ограниченном использовании самых мощных средств педа-
гогического воздействия.

Все данные комплексного отбора кандидатов на участие в от-
ветственных соревнованиях необходимо собрать и проанализировать не
позднее, чем за 3 недели до начала соревнований, дабы  дать возмож-
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ность  отобранным спортсменам подготовиться к ним.
Приведённые нами данные позволяют резюмировать, что отбор

спортсменов  для участия их в ответственных соревнованиях следует
проводить на комплексной основе с использованием методов дифферен-
цированной оценки различных показателей и последующем выведени-
ем интегральных критериев перспективности каждого спортсмена.

Задачи исследований:
1. Определить наиболее важные факторы и тесты, которые

бы дали оценку готовности спортсмена высшей квалификации к учас-
тию в ответственных соревнованиях.

2. Экспериментально обосновать эффективность тестов фи-
зической подготовленности горнолыжников для отбора спортсменов к
ответственным соревнованиям.

Результаты исследований. Нами было проведено педагогичес-
кое тестирование во время проведения Первенств Украины 2002 и 2003
годов по горнолыжному спорту на искусственном покрытии, в которое
входили тесты по оценке физической подготовленности спортсменов:
удержание ног под углом в висе, прыжки через лавку на время, приседа-
ния на одной ноге, подтягивание, бег 100 м, бег 400 м, прыжок с места.

После проведения тестирования спортсмены приняли участие
в соревнованиях по специальному слалому.

Результаты соревнований и тестирования были нами обработа-
ны методами математической статистики. Корреляционная зависимость
между результатами соревнований и показателями тестирования общей
физической подготовки представлены в таблице 1.

 Таблица 1.
Корреляционная зависимость между результатами соревнований и

показателями тестирования общей физической подготовки

                                               Вис Прыжки 
через лавку 

Приседание на 
лев. ноге 

Приседание на 
прав. ноге 

Подтягива
ние 

Прыжок с 
места 

Бег 
100 м 

Бег 
400м 

Коэффициент 
корреляции  (2002 г.) 0,43 0,71 0,53 0,51 0,28 0,63 0,44 0,32 

Коэффициент 
корреляции  (2003 г.) 0,45 0,68 0,5 0,52 0,33 0,61 0,46 0,31 

 

Результаты исследования показали, что наиболее высокая кор-
реляционная зависимость существует между прыжковыми тестами и
спортивным результатом в слаломе, а взаимосвязь между результатами
в подтягивании и беге на 400 м и результатом в соревнованиях практи-
чески отсутствует.

Это говорит о том, что перед соревнованиями наиболее инфор-
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мативными тестами, характеризующими спортивную форму горнолыж-
ника, являются скоростно-силовые тесты для мышц ног.

Выводы:
1. На этапе отбора высококвалифицированных спортсменов в

горнолыжном спорте необходимо ориентироваться на следующие пока-
затели: уровень спортивного мастерства спортсмена, его рейтинг и со-
ревновательный опыт, личностные и психологические качества, состоя-
ние здоровья и функционирование основных систем организма,
эффективность систем энергообеспечения и уровень специальной под-
готовленности.

2. При проведении отбора спортсменов на кануне ответствен-
ных соревнований необходимо использовать модель спортсмена, кото-
рая разрабатывается с учётом: ранга соревнований; результатов, пока-
занных на момент проведения отбора; характеристик трасс, где будут
проводиться ответственные соревнования; инвентаря, на котором будут
выступать спортсмены и других факторов.

3. Нами рекомендуется использовать комплексные методы оп-
ределения перспективности спортсмена к данным соревнованиям, кото-
рые должны включать в себя:

- тесты по определению специальной подготовленности, кото-
рые состоят из контрольных нормативов по определению скоростно-
силовых качеств, гибкости, вестибулярной устойчивости и специальной
выносливости и силы:

1) прыжки через гимнастическую скамейку (количество раз);
2) прыжки через барьеры (учитывается количество барьеров и

время, за которое спортсмен их пропрыгал);
3) приседания  на левой и правой ноге за 1 минуту (кол-во раз);
4) подтягивание прямых ног к перекладине (кол-во раз);
5) уголок на перекладине (время удержания угла);
6) челночный бег 10 по 10м (время пробегания);
7)  поза Ронберга (время стояния);
8) стойка согнувшись, лбом касаться колен, держать 5 сек. (вы-

полнение пробы).
- медико-биологическое обследование с определением основ-

ных физиологических показателей с обязательным заключением врачей
о состоянии здоровья спортсмена.

- определение личностных и психологических качеств спорт-
смена с применением таких методик, как: опросник Айзенка, метод нео-
конченных предложений, опросник темперамента  Стреляу, тест рису-
ночных ассоциаций Розенцвейга, теппинг-тест и социометрия.
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- участие спортсменов в контрольных и отборочных соревнова-
ниях с последующим анализом результатов, показанных каждым спорт-
сменом.

Из выше перечисленного комплекса факторов нельзя отдавать
предпочтение одним предпосылкам во вред остальным. Поэтому даль-
нейшие исследования предполагают использование только комплексно-
го подхода, позволяющего повысить эффективность отбора талантли-
вой молодёжи в горнолыжном спорте.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АТЛЕТОВ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ковальчук В.И.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. Эмоциональная устойчивость личности спортсмена – решающий
фактор в предотвращении синдрома выгорания и борьбе с его негативными по-
следствиями. Уровень выгорания также зависит от возраста и профессиональ-
ного стажа атлетов.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, стресс-факторы, феномен выго-
рания.
Аннотация. Ковальчук В.И. Формирование эмоциональной устойчивости атле-
тов в условиях учебно-тренировочной деятельности. Эмоциональная устойчи-
вость личности спортсмена – решающий фактор в предотвращении синдрома
выгорания и борьбе с его негативными последствиями. Уровень выгорания так-
же зависит от возраста и профессионального стажа атлетов.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, стресс-факторы, феномен выго-
рания.
Annotation. Koval’chuk V.I. Shaping of emotional fastness athlete in requirements of
trainer activity. Emotional fastness of the person of the sportsman - key factor in an
avoidance of a set of symptoms of a burning off and strife with his negative
consequences. The level of a burning off also depends on age and professional
experience athlete.
Keywords: emotional fastness, stressors, phenomenon of a burning off.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Профессиональная деятельность спортсменов связана с
подготовкой и участием в различных соревнованиях, что напрямую свя-
зано с действием на организм человека различных стрессогенных фак-
торов, таких как социальная оценка, неопределенность, каждодневная
рутина, сильные физические перегрузки, травмы и др.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что
именно психологические причины являются основанием для появления
проблем, связанных с эмоциональной неустойчивостью в спорте. Тра-
диционные пути формирования эмоциональной устойчивости уже не
дают должных результатов и требуют новых подходов к решению дан-
ной проблемы.

Проявления стресса у спортсменов обширны и разнообразны,
что позволяет, в первую очередь, выделить фрустрированность, тревож-
ность, изможденность, переутомление, перетренированность и выгора-
ние. Это создает значительную нагрузку на эмоциональную сферу атле-
тов, что приводит к снижению успешности или срыву профессиональной
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деятельности  [6].
Психотравмирующие ситуации часто приводят к появлению

особого негативного состояния – синдрома выгорания, которое вызыва-
ет особенный интерес в связи с большим влиянием на личность атлета.
Склонная к стрессу личность представляет собой стереотип, изначаль-
но склонный к выгоранию. Феномен выгорания определяется как эмо-
циональное, умственное и физическое истощение из-за продолжитель-
ной эмоциональной нагрузки, что является последствием длительного
рабочего стресса и определенных видов профессиональной деятельно-
сти [7; 8].

Напряженность, свойственная спорту, позволяет рассматривать
эмоциональную устойчивость, как профессиональное качество личнос-
ти спортсмена.

Работа выполнена по плану НИР Национального университета
физического воспитания и спорта Украины и НИИ физической культу-
ры и спорта.

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспери-
ментальная проверка формирования эмоциональной устойчивости ат-
летов к профессиональному выгоранию.

Методы исследования – реферирование литературы, анкетный
опрос, метод экспертных оценок, батарея тестов, методы математичес-
кой статистики.

Результаты исследования. Анализ полученных данных позво-
лил проследить взаимозависимости отдельных компонентов выгорания
(эмоционального истощения, деперсонализации, редукции личностных
достижений) и их связи с эмоциональной устойчивостью личности.

Так, эмоциональная устойчивость спортсмена, оказывает влия-
ние на его способность адекватно оценивать стрессогенные ситуации и
реагировать на них, осуществлять соответствующий своевременный
волевой контроль всех проявлений психики и контроль необходимых
тактико-технических действий [3]. Высокие показатели отличают спорт-
сменов спокойных, эмоционально зрелых, хорошо приспособленных к
сбивающим факторам окружения. Среди факторов, способствующих
формированию и усилению эмоционального выгорания спортсменов,
следует назвать уровень мотивации. Еще одним фактором, неоднознач-
но связанным с уровнем истощения эмоциональной сферы высококва-
лифицированных спортсменов, является их самооценка. Так, если спорт-
смен достиг значительных успехов и уровень его самооценки
собственных личностных качеств резко и, как правило, необоснованно
повышается, имеет место уменьшение профессиональных обязаннос-
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тей. Если же самооценка спортсмена занижена, то это свидетельствует о
возникновении каких-либо психотравмирующих, тревожащих спортсме-
на обстоятельствах, переживание которых, в свою очередь, усиливает и
приводит к росту напряжения в психике [4; 5].

Результаты математической обработки выявили разницу в пока-
зателях личностных и отражающих текущее состояние спортсменов.

Представляется весьма интересным рассмотрение группы спорт-
сменов с позиции выявления зависимости уровня выгорания от показа-
телей, по которым они различаются с высоким уровнем достоверности,
– возраст и профессиональный стаж.

На рисунке 1 в трехмерном виде отображены результаты иссле-
дования уровня выгорания спортсменов, в соотнесении с такими объек-
тивными факторами, влияющими на его уровень, как возраст и профес-
сиональный стаж. На данном рисунке прослеживаются тенденции,
выявленные нами ранее, то есть при вступлении в профессиональную
деятельность специалисты закономерно испытывают высокий уровень
стресса, что приводит к росту показателей выгорания. По мере накопле-
ния спортивного опыта и адаптации к условиям деятельности показа-
тель выгорания снижается; в дальнейшем – с увеличением профессио-
нального опыта и стажа работы – рост показателей выгорания снова
заметно растет.
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Рис. 1. Зависимость между возрастом, спортивным стажем и
уровнем выгорания.

Результаты исследования, представленные на рисунке 2, позво-
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ляют спрогнозировать уровень выгорания специалистов  в зависимости
от возраста и стажа. Например, атлет 24 лет, имеющий спортивный стаж
от 2 до 6 лет вероятно будет иметь уровень выгорания в диапазоне от
32,7 до 40,8 баллов, а имеющий профессиональный стаж свыше 6 лет –
уровень выгорания от 24,5 до 32,7 баллов. Спортсмен 34 лет с профес-
сиональным стажем до 3 лет может достигнуть уровня выгорания в ди-
апазоне от 16, 3 до 24,5 баллов, со стажем от 3 до 8 лет – выгорание 24,5
– 32,7 баллов, при стаже от 8 до 15 лет – выгорание составит 32,7 – 40,8
баллов.
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Рис.2. Зависимость между возрастом, спортивным стажем и
уровнем выгорания.

Аналогично можно рассмотреть прогнозируемые уровни выго-
рания специалистов в области физического воспитания и спорта в тече-
ние всей профессиональной деятельности. Зная особенности измене-
ния уровня выгорания в течение профессиональной деятельности, можно
успешно предотвращать возможные кризисы.

Выводы и направления дальнейшего исследования. Экспе-
риментальное исследование специалистов в области физического вос-
питания и спорта позволяет спрогнозировать развитие синдрома выго-
рания в зависимости от возраста, профессионального стажа и ряда
личностных характеристик.

Имеющиеся данные убеждают, что преодоление или уменьше-
ние влияния стресс-факторов на личность атлета возможно при усовер-
шенствовании организации учебно-тренировочного процесса с привле-
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чением ведущих психологов отрасли для формирования эмоциональной
устойчивости к неблагоприятным факторам спортивной деятельности.
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МАНИПУЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ И  ЛЕЧЕБНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Колесниченко В.А., Стауде В.А., Колесниченко В.Г.
 Институт патологии позвоночника и

суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины,
 Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Разработаны методики манипуляционной терапии и лечебной физи-
ческой культуры в системе восстановительного лечения больных остеохондро-
зом позвоночника, позволяющие сократить сроки реабилитационного периода и
улучшить функциональные результаты.
Ключевые слова: манипуляционная терапия, лечебная физическая культура, ос-
теохондроз позвоночника
Анотація. Колесниченко В.А., Стауде В.А., Колесниченко В.Г. Манипуляційна
терапія і  лікувальна фізична культура в системі відбудовного лікування хворих
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остеохондрозом хребта. Розроблено методики манипуляційної терапії і лікуваль-
ної фізичної культури в системі відбудовного лікування хворих остеохондрозом
хребта, що дозволяють скоротити терміни реабілітаційного періоду і поліпшити
функціональні результати.
Ключові слова: манипуляційна терапія, лікувальна фізична культура, остеохон-
дроз хребта.
Annotation. Kolesnichenko V.A., Staude V.A., Kolesnichenko V.G. Handle therapy
and medical physical culture in a system of reduction treatment by an ill
osteochondrosis of a column. The procedures of handle therapy and medical physical
culture in a system of reduction treatment by an ill osteochondrosis of a column are
designed. They allow to reduce terms of the rehabilitational season and to improve
functional outcomes.
Keywords: handle therapy, medical physical culture, osteochondrosis of a column

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Остеохондроз позвоночника представляет собой одну из
наиболее важных проблем современной медицины. По данным эпиде-
миологических исследований Schaepe J.L., 1999 [6], в США обращае-
мость людей среднего возраста за медицинской помощью по поводу
болей в спине занимает первое место среди ортопедических заболева-
ний и третье место - среди всех болезней. Частота и распространенность,
заболеваемость преимущественно в трудоспособном возрасте приводят
к существенным материальным потерям, требуют большого упорства в
лечении, как от врачей, так и от самих больных [2,4].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной
академии физической культуры.

Цель исследований. Одним из основных клинических прояв-
лений остеохондроза являются миотонические синдромы и связанные с
ними функциональные блокады позвоночных сегментов. Характер мио-
тонических реакций и соответствующие изменения двигательного сте-
реотипа при различных клинических вариантах остеохондроза различ-
ны. В этой связи методики лечебной физической культуры (ЛФК) и
приемы манипуляционной терапии в системе восстановительного лече-
ния таких больных должны быть строго специфичны и обязательно учи-
тывать характер структурных изменений и функциональных нарушений.

Материал и методы. Разработанные нами методики реабили-
тационной терапии использовались у 78 больных остеохондрозом по-
звоночника. Из них у 18 (23,1%) пациентов выявлен синдром дискал-
гии; у 14 (17,9%) - нестабильности позвоночных сегментов; у 11 (14,1%)
- спондилартралгии, и у 35 (44,9%) больных отмечалось сочетание не-
скольких синдромов. Все пациенты наблюдались в Институте патоло-
гии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины.
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Результаты исследования. Основным патогенетическим фак-
тором остеохондроза, с точки зрения биомеханики, является снижение
опороспособности позвоночного двигательного сегмента. Восстановле-
ние последней достигается за счет миотонических реакций, при этом
особенности миотонических синдромов и вид связанной с ними функ-
циональной блокады определяются тем, каким образом легче и эргоно-
мичнее замыкается неустойчивое сочленение при данном комплексе
структурно-функциональных изменений [1,3].

Так, если неустойчивость сегмента связана с диффузным пора-
жением диска или дугоотростчатых суставов, то опороспособность со-
членения восполняется за счет дискордантных функциональных блокад
с тоническим сокращением преимущественно длинных мышц спины,
что проявляется анталгическим сколиозом или кифосколиозом. При не-
стабильности позвоночного сегмента последний замыкается чаще за счет
конкордантных функциональных блокад, вызванных сокращением ко-
ротких сегментарных или двух-трехсегментарных мышц и не сопро-
вождается грубым нарушением пространственной конфигурации позво-
ночника [3]. Миотонические реакции приводят к функциональному
дисбалансу с развитием в одних мышечных группах гиперактивности,
спазма, укорочения и гипертонуса, в других – торможения, расслабления
и вялости [5], что, в свою очередь, сопровождается смещением оси об-
щего центра масс и перераспределением мышечных усилий, необходи-
мых для сохранения равновесия тела. Неустранение миотонических син-
дромов , усугубляя данные нарушения, вызывает формирование
патологических двигательных стереотипов [1].

Нормализация функции опорно-двигательной системы возможна
только через адекватную двигательную активность. В этой связи пер-
вым этапом системы реабилитационного лечения является восстанов-
ление мышечного тонуса и нормализация мышечного баланса (расслаб-
ление спазмированной мускулатуры и стимуляция заторможенной) и,
соответственно, улучшение регионарного крово- и лимфообращения и
трофики тканей, а также восстановление и закрепление нормальных или
оптимальных двигательных стереотипов. Эти задачи решаются путем
использования разработанной нами методики реабилитационного лече-
ния, сочетающей приемы манипуляционной терапии и ЛФК.

Применение данной методики позволяет: 1)воздействовать на
очаг продукции боли за счет устранения функциональных блокад суста-
вов, мышечного спазма, нейродистрофических изменений в тканях;
2)прервать порочный болевой круг посредством воздействия на вторич-
но активированные рецепторные зоны при хроническом болевом синд-
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роме.
Использовались следующие приемы манипуляционной медици-

ны в системе восстановительного лечения больных остеохондрозом по-
звоночника: мобилизация мягких тканей (release-техника), миотерапия,
losung-техника, постизометрическая релаксация, мобилизация суставов,
манипуляции на переходных отделах позвоночника.

Следует отметить, что наряду с традиционной методикой по-
стизометрической релаксации использовались упражнения саморелак-
сации и самомобилизации, проводимые в изометрическом режиме с ока-
занием внешнего противодействия или с гравитационным отягощением.

После устранения функциональных блокад и миотонических
реакций проводим ЛФК для восстановления нормальных двигательных
стереотипов. Применялись методики лечебной физической культуры,
направленные на:

1. восстановление анатомо-биомеханических взаимоотношений в
опорно-двигательной системе;

2. восстановление объема движений в скомпрометированных сус-
тавах;

3. восстановление мышечного баланса и мышечной силы (с ис-
пользованием гимнастического инвентаря и средств механоте-
рапии);

4. восстановление нормального или достижением оптимального
двигательного стереотипа (с использованием гидрокинезотера-
пии, а также упражнений на сохранение неустойчивого равно-
весия);

5. общеукрепляющие упражнения.
Следует подчеркнуть, что методики ЛФК применялись диффе-

ренцированно, в соответствии с особенностями клинического течения
заболевания. При синдромах дискалгии и спондилартралгии назнача-
лась мобилизирующая, при нестабильности позвоночных сегментов –
тонизирующая лечебная гимнастика. У пациентов с сочетанием несколь-
ких синдромов использовалась методика ЛФК в зависимости от харак-
тера структурно-функциональных изменений в позвоночных сегментах.

Физические упражнения выполнялись в положениях, обеспечи-
вающих наименьшее мышечное напряжение и минимальную нагрузку
на скомпрометированные отделы опорно-двигательной системы. При
этом чередовались упражнения силовые, релаксирующие, статические
и упражнения с противодействием.

Использование разработанной методики реабилитационной те-
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рапии в системе восстановительного лечения больных остеохондрозом
позвоночника позволило сократить сроки реабилитационного периода
и улучшить функциональные результаты у всех наблюдавшихся боль-
ных.

Выводы. Разработаны методики манипуляционной терапии и
лечебной физической культуры в системе восстановительного лечения
больных остеохондрозом позвоночника, позволяющие сократить сроки
реабилитационного периода и улучшить функциональные результаты.

Перспективы дальнейших исследований возможны на пути ин-
дивидуализации методик манипуляционной терапии для больных раз-
личных возрастных групп.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ И БАСКЕТБОЛ КАК СРЕДСТВА
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ШКОЛЬНИКОВ 12-13 ЛЕТ
Кривчикова  Е.Д., Кравцов В.П.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. Использование оздоровительного бега и баскетбола как средства
повышения уровня физического состояния школьников 12-13 лет.
Ключевые слова: средний школьный возраст, экспресс-оценка физического со-
стояния школьников, физическое воспитание.
Анотація. Кривчикова  Е.Д., Кравцов В.П. Оздоровчий біг і баскетбол як засоби
підвищення рівня  фізичного стану школярів 12-13 років. Використання оздо-
ровчого бігу і баскетболу як засобу підвищення рівня фізичного стану школярів
12-13 років.
Ключові слова: середній шкільний вік, експрес-оцінка фізичного стану школярів,
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Annotation. Krivchikova  E.D., Kravtsov V.P. Improving run and basketball as agents
of rising of a level of physical condition of the schoolboys 12-13 years. Usage of
improving run and basketballs as agents of rising of a level of physical condition of
the schoolboys 12-13 years.
Keywords: medial school age, express - assessment of physical condition of the
schoolboys, physical training.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Повышение эффективности физического воспитания в
системе  школьного образования, связанное с разработкой вопросов
определения оптимальных норм нагрузок в процессе занятий физичес-
кими упражнениями, с целью повышения общей работоспособности
организма детей среднего школьного возраста  имеет большое значение
для решения задач физического воспитания, а также формирования у
учащихся сознательного  отношения к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями.

Повышение умственных нагрузок в процессе занятий и выпол-
нения домашних заданий ограничивают двигательную активность уча-
щихся. В условиях гиподинамии у школьников задерживается развитие
физических качеств, что естественно влияет на снижение функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также
на правильное физическое развитие.

Рост негативных тенденций в состоянии здоровья школьников
обуславливает  необходимость научного обоснования и практической
реализации доступных и эффективных способов нейтрализации [2,4].

По мнению специалистов [5,6,9] качественное решение этой
проблемы определяется рациональным использованием средств рекре-
ации и оздоровительной физической культуры. К настоящему времени
определяющей является точка зрения, согласно которой основной на-
правленностью оздоровительных занятий должно быть преимуществен-
ное использование циклических упражнений аэробного характера в связи
с их воздействием на кардиоресператорную систему [8,9,10].

Ходьба и бег являются самыми привычными и доступными сред-
ствами профилактики гипокинезии. Бег по сравнению с ходьбой являет-
ся более интенсивной формой физических нагрузок. Заниматься оздо-
ровительным бегом может каждый человек, помимо высокой аэробной
эффективности, приемлем практически для всех, независимо от возрас-
та, пола и физической подготовленности.

Работа выполнена по плану НИР Национального университета
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физического воспитания и спорта Украины.
Целью наших исследований было определить влияние заня-

тий оздоровительным бегом и баскетболом на уровень физического со-
стояния школьников 12-13лет.

Для достижения поставленной цели нами были сформулирова-
ны следующие задачи:
1. Определить исходный уровень физического состояния школьников
12-13 лет.
2. Разработать программы занятий оздоровительным бегом и баскет-
болом, выявить их эффективность.
3. Разработать практические рекомендации по использованию про-
грамм в системе физического воспитания школьников.

В ходе исследований нами были использованы следующие ме-
тоды:

· Анализ и обобщение данных литературы.
· Экспресс оценка уровня физического состояния школьников по

методике Круцевич Т.Ю. и Апанасенко Г.Л.
· Методы математической статистики.

Эксперимент проводился на базе  общеобразовательной школы
№ 307 г. Киева. В эксперименте приняли участие 26 учащихся 12-13 лет.
Все испытуемые составили 2 группы, каждая из которых занималась по
программе предложенной К. Купером. В группе учащихся занимающихся
оздоровительным бегом, нагрузка возрастала за счет интенсивности, а в
группе учащихся занимающихся баскетболом - за счет длительности
занятий.

Обе группы занимались 4 раза в неделю, при 8-ми недельном
цикле занятий, объем нагрузки определялся суммарным количеством
пробегаемых километров и чистым временем двухсторонней игры в бас-
кетбол в течение недели.

В ходе исследований мы определяли уровень физического со-
стояния школьников 12-13 лет по экспресс методике Т.Ю. Круцевич и
Г.Л. Апанасенко.

Уровень физического состояния испытуемых мы определяли по
следующим показателям: антропометрии (длина тела, масса тела,  жиз-
ненная емкость легких, кистевая динамометрия),  сердечно-сосудистой
системы (ЧССпок х АД сист./100), физической подготовленности (прыжок
в длину с места,  пробегание  дистанции 60м, наклон в положении сидя).
После проведенного курса занятий по предложенной программе в орга-
низме школьников произошли определенные изменения (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика показателей уровня физического состояния учащихся 2-х

групп до и после эксперимента (Мх ±Sх)
1-я группа (п=13)  2-я группа (п=13)  

Показатели До 
занятий 

После курса 
занятий 

 
Прирост До занятий После курса 

занятий 

 
Прирост  

Жизненный 
индекс (%) 

47,7±4,2 56,74±3,1 18,9  р < 0,01 45,62±4,7  48,45±3,1 6,20 р < 0,05 

Индекс 
Робинсона (у.е) 

82,4±3,1 79,2±4,4 -3,8 р < 0,05 84,4.±4,9 81,5±2,7 - 3,43 р>0,05 

Силовой индекс 
(%) 

54,1±6,2 59,1±5,2 9,24 р < 0,05 52,8±5,5 61,1±3,5 15,7  р < 0,05 

Индекс Руфье (у.е) 6,90±0,6 5,22±1,7 -24,3 р< 0,05 6,87±1,1 5,63±1,3 18,0 р < 0,01 
Индекс скорости 

(у.е) 
3,21±07 3,59±0,4 0,11 р < 0,05 3,32±0,6 3,90±0,6 17,4 р < 0,05 

Скоростно-
силовой индекс 

(у.е) 

1,06±0,5 1,18±0,5 11,32 р< 0,05 1,09±0,4 1,24±0,09 13,7 р < 0,05 

Наклон в 
положении сидя, 

(см) 

3,3±3,9 8,50±3,5 157,5 р< 0,01 3,5±3,1 0,6±3,2 74,2 р < 0,05 

 

Таблица  2
Оценка уровня физического состояния учащихся 2-х групп  до и после

эксперимента (Мх ±Sх)
1-я группа (n= 13) 2-я группа (n= 13) Показатели 

До  Уровень  После  Уровень  До  Уровень   После  уровень 
Жизненный 
индекс  

1 ниже 
среднего 

2 средний 1 ниже 
среднего 

1 ниже 
среднего 

Индекс 
Робинсона 

2 средний 3 выше 
среднего 

2 средний 1 средний 

Силовой индекс 2 средний 2 средний 2 средний 3 выше 
среднего 

Индекс Руфье 2 средний 5 выше 
среднего 

2 средний 2 средний 

Индекс 
скорости  

2 ниже 
среднего 

3 средний 2 ниже 
среднего 

3 средний 

Скоростно-
силовой индекс 

2 ниже 
среднего 

3 средний 3 средний 4 выше 
среднего 

Наклоны в 
положении сидя 

3 средний 4 выше 
среднего 

3 средний 3 средний 

Сумма балов 14  22  15  17  
 

Характеризуя динамику показателей физического состояния
испытуемых 2-х групп  можно отметить, что после 8-ми недельного цикла
занятий оздоровительным бегом в группе №1 у учащихся произошли
изменения в следующих показателях: в индексе Робинсона – 3,8% (р <
0,05), индексе    Руфье – 24,3%  (р < 0,05) , скоростно-силовом индексе
11,32% (р < 0,05), жизненном индексе 18,9% (р < 0,01), индексе  скоро-
сти 0,11 (р < 0,05%), наклонах в положении сидя 157,5% (р < 0,01), си-
ловом индексе 9, 24 (р < 0,05%).
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В  группе №2 занимавшихся баскетболом, существенные изме-
нения произошли у учащихся в  показателях: индексе скорости 17,4% (р
< 0,05), силовом индексе 15,7 (р < 0,05), скоростно-силовом индексе
13,7% (р < 0,05), наклонах в  положении сидя 74,2 (р < 0,05), индексе
Руфье 18,0 (р < 0,05), жизненном индексе 6,2 (р < 0,05).

Средний уровень физического состояния учащиеся группы №1
имели по четырем показателям: индексу Робинсона, силовому индексу,
индексу Руфье, наклонах в положении сидя.

По остальным показателям уровень физического состояния –
ниже среднего.

В группе №2 учащиеся имели средний уровень физического
состояния по пяти показателям: индексу Робинсона, силовому индексу,
индексу Руфье, скоростно-силовому индексу, наклонах в положении сидя.

По остальным показателям – ниже среднего.
После проведенного эксперимента эти показатели значительно

изменились, а именно: в группе №1 средний уровень физического со-
стояния имели учащиеся  по четырем показателям: жизненному индек-
су, силовому индексу, индексу скорости и скоростно-силовому индексу;
выше среднего – по трем показателям: индексу Робинсона, индексу Ру-
фье, наклонам в положении сидя.

Средний уровень физического состояния в группе №2 учащие-
ся  имели по четырем показателям: индексу Робинсона, индексу Руфье,
индексу скорости, наклоном в положении сидя; выше среднего – по двум
показателям: силовому индексу, скоростно-силовому индексу; уровень
физического состояния ниже среднего – по жизненному индексу.

Выводы:
1. Существует множество программ физкультурно-оздоровительных

занятий аэробной направленности, оказывающих позитивное влия-
ние на уровень физического состояния. Занятия оздоровительным
бегом приемлемы для всех возрастных групп населения  независи-
мо от пола, возраста, уровня физической подготовленности.

2. Предложенная нами программа  занятий оздоровительным бегом и
баскетболом (по К. Куперу) рассчитана для массовых занятий с це-
лью  повышения функциональных возможностей дыхательной и
сердечно-сосудистой систем организма. Тренировочный эффект
возрастает с ростом полученных очков за неделю, однако програм-
ма занятий по баскетболу  предусматривает нагрузку несколько мень-
шей интенсивности, но  с большим объемом работы по времени.

3. В 8-ми недельном цикле занятий предложенные программы приво-
дят к более выраженным изменениям уровня физического состоя-
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ния школьников    12-13 лет,  в группе № 1 - по следующим показа-
телям в   индексе Робинсона  – 3,8% (р < 0,05) , индексе Руфье – 24,3
% (р < 0,05), скоростно-силовом индексе 11,32 % (р < 0,05), жизнен-
ном индексе  18,9 % (р < 0,01), индексе скорости 0,11%     (р < 0,05),
наклонах в положении сидя 157,5% (р < 0,05); в группе № 2 - в сле-
дующих показателях: в силовом индексе  15,7 (р < 0,05), индексе
скорости 17,4 (р < 0,05), скоростно-силовом индексе 13,7 (р < 0,05)

4. Данные эксперимента свидетельствуют о том, что уровень физичес-
кого состояния  испытуемых группы №1 значительно повысился, а
именно с 14 до 22 баллов, учащихся группы № 2 изменения про-
изошли, но несущественные – с 15 до 17 баллов.

Дальнейшие исследования необходимо направить на выявления
общих закономерностей сочетания занятий оздоровительным бегом и
различными игровыми видами спорта для повышения функциональных
возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма
школьников..
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ЗАНЯТИЯМ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВУЗОВ
Кривчикова Е.Д, Фандикова Л.А.

Национальный университет физической культуры и спорта Украины

Аннотация. Выявление мотивов и интересов к физкультурно-оздоровительным
занятиям, влияние нетрадиционных методов оздоровления на уровень физичес-
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кого состояния студентов специального отделения.
Ключевые слова: мотивация, анкетирование, физическое состояние.
Анотація. Кривчикова Є.Д, Фандикова Л.А. Мотивація до фізкультурно-оздо-
ровчих занять студентів спеціального відділення вузів. Виявлення мотивів і інте-
ресів до фізкультурно-оздоровчих занять, вплив нетрадиційних методів оздо-
ровлення на рівень фізичного стану студентів спеціального відділення.
Ключові слова: мотивація, анкетування, фізичний стан.
Annotation. Krivchikova E.D, Fandikova L.A. Motivation to sports improving
occupations of the students of special abjointing of high schools. Detection of motives
and concerns to sports improving occupations. Influence of nonconventional methods
of environmental sanitation to a level of physical condition of the students of special
abjointing.
Keywords: motivation, physical condition.

Постановка проблемы. Здоровье - бесценное достояние не
только каждого человека, но и всего общества. Здоровье помогает нам
выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи,
преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегруз-
ки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим чело-
веком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Одним из действен-
ных средств сохранения здоровья является физическая культура.

Физическая культура играет значительную роль и в профессио-
нальной деятельности каждого специалиста, так как их работа, как пра-
вило, связана со значительным напряжением внимания, зрения, интен-
сивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью.
Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы и
всего организма, повышают работоспособность, способствуют укреп-
лению здоровья.

Современный рынок труда при относительно равных профес-
сиональных возможностях отдаёт предпочтение тем, кто ведёт здоро-
вый образ жизни, регулярно занимается физическими упражнениями,
меньше болеет, и соответственно, более творчески и энергично работа-
ет.

Длительное пребывание в положении сидя и малая двигатель-
ная активность во время обучения в Вузе снижает интенсивность обме-
на веществ, кровообращения, появляется застой крови в органах малого
таза, в ногах, слабеет мускулатура, ухудшается осанка. Люди, чья про-
фессия связана с малой подвижностью чаще страдают головной болью,
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена ве-
ществ и др. Недостаточный по времени отдых или же чрезмерная рабо-
чая нагрузка в течение длительного времени нередко приводят к хрони-
ческому утомлению, или переутомлению. У молодых людей и лиц с
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определенным складом нервной системы интенсивный умственный труд
может вести к развитию неврозов.

Перед высшим учебным заведением стоит задача воспитать и
подготовить специалистов, способных как к умственной, так и к физи-
ческой работе, к активной деятельности в разных отраслях обществен-
ной и государственной жизни, науки и культуры [2].

Работа выполнена по плану НИР Национального университета
физического воспитания и спорта Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. В результате
ежегодных осмотров студентов разных Вузов Украины было установле-
но, что 70 - 80% первокурсников имеют отклонения в состоянии здоро-
вья. По данным Киевского городского объединения «Центр здоровья»
68% - учащейся молодежи имеют низкий и ниже среднего уровень здо-
ровья, 22,5% - средний, и только 7,5% - выше среднего и высокий.

Результаты исследований показывают, что интерес к физичес-
кой культуре зависит от учебной программы и со временем он снижает-
ся, так на I курсе 46% студентов имеют высокий интерес, 30% - сред-
ний, уже на II и III курах средний интерес имеют - 50,2%, а уже на IV
только - 43,3%.

Значительное снижение интереса наблюдается у студентов к V
курсу. Как видно из результатов исследования, сейчас сложилась пара-
доксальная ситуация: здоровье студентов ухудшается, а интерес к заня-
тиям физической культурой катастрофически падает [3].

Эффективность работы преподавателя физического воспитания
в высших учебных заведениях зависит от умения формировать мотива-
цию у студентов к занятиям физическими упражнениями и успешного
использования ее в руководстве учебным процессом [1].

Центром внимания в деятельности кафедр физического воспи-
тания в высших учебных заведениях является подготовка студентов к
сдаче контрольных нормативов, а не сам студент и его потребности.
Красота тела, физическое и психическое здоровье и должны стать це-
лью и мотивом к физкультурно-оздоровительным занятиям.

В последнее время большое количество исследований посвяще-
ны вопросам изучения мотивации и интереса к физкультурно-оздорови-
тельным занятиям, и влияние физических упражнений на уровень физи-
ческого состояния студентов (Бондар И.Р., 2000; Драчук А.И., 2001; Сичов
С.О., 2002; Романенко В.В., 2003; Нестеренко А.М., 2003 и др.)

Цель исследования - выявить мотивы и интересы к физкуль-
турно-оздоровительным занятиям, а также влияние дыхательных упраж-
нений на уровень физического состояния студентов специального отде-
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ления ВУЗОВ.
Задачи:

1. Изучить по данным литературы вопрос использования дыхательных
упражнений в системе физического воспитания.

2. Изучить мотивацию студентов к занятиям физической культурой.
3. Определить исходный уровень физического состояния студентов спе-
циального отделения Вуза, имеющих заболевания органов дыхания.

4. Разработать рекомендации по применению комплексов дыхательных
упражнений в системе физического воспитания студентов для повы-
шения функционального состояния системы дыхания.

Результаты исследования. В эксперименте принимали учас-
тие 150 студентов 17 – 22 лет специального отделения различных фа-
культетов киевских Вузов: Национального аграрного университета, На-
ционального лингвистического университета , Национального
педагогического университета им. М.П. Драгоманова.

Методы и организация исследования: теоретический анализ
и обобщение данных специальной литературы, анкетирование, педаго-
гическое наблюдение, физиометрические методы и методы математи-
ческой статистики.

Результаты исследования. С целью выявления мотивации нами
была разработана анкета, которая включала вопросы мотивации к физ-
культурно-оздоровительным занятиям, физкультурно-спортивные инте-
ресы, самооценку состояния здоровья, оценку физической подготовлен-
ности и работоспособности, причины которые препятствуют занятиям
физической культурой и спортом, обще культурные интересы студен-
тов.

В анкетировании принимали участие 17% респондентов мужс-
кого пола и 83% женского.

Анализ анкетирования показал, что 66% респондентов занима-
лись физической культурой и спортом до поступления в Вузе, а это зна-
чит, что им был привит навык систематических занятий физической куль-
турой ранее, 34% студентов до поступления в Вузе не занимались
физической культурой, и мотив к этим занятиям у них отсутствует.

Учеба в Вузах часто приводит к напряжению психических фун-
кций, эмоциональной перенагрузке, что сказывается на состоянии здо-
ровья. Это, в свою очередь значительно снижает интерес к занятиям
физическими упражнениями. Результаты анкетирования позволили сде-
лать субъективную оценку процесса физического воспитания.

66% опрошенных студентов считают, что физкультурно-оздо-
ровительные занятия необходимы и им достаточно занятий физической
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культурой в объеме программы по физическому воспитанию, 18% - ут-
верждают, что им не достаточно занятий физической культурой по про-
грамме Вуза, а 16% студентов посещают занятия только согласно распи-
сания.

Оценивая своё состояние здоровья после занятий - 60% респон-
дентов, утверждают, что их здоровье улучшилось 40% - считают, что
уровень здоровья у них остался без изменений.

53% респондентов считают свой уровень физической подготов-
ленности удовлетворительным, 14% - плохим, 32% - хорошим и 1% -
отличным.

Повышение уровня работоспособности отметили 58% респон-
дентов, 36% утверждают, что он не изменился, а 6% считают, что уро-
вень их работоспособности снизился.

Ранжирование видов физической активности среди студентов
показало, что 44% - отдают предпочтение плаванию и шейпингу, 39% -
аэробике, 34% - занятиям в тренажерном зале, 23% - теннису, 19% - ту-
ризму, 16% - оздоровительной ходьбе и бегу, 10% - оздоровительным
занятиям в воде  (Рис. 1).
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Рис. 1. Популярность видов двигательной активности среди студен-
тов специального медицинского отделения

В 17 - 20 лет наблюдается повышенный интерес к своей вне-
шности и фигуре. Об этом и свидетельствует анализ результатов анкети-
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рования. Для 72% - опрошенных основная цель, побуждающая к заня-
тиям физическими упражнениями, это поддержание нормальной массы
тела и коррекции фигуры. Среди других мотивов имеющих важное зна-
чение в жизни студентов являются: укрепление здоровья - 29%, получе-
ние удовольствия от двигательной активности - 28%. Менее популярны-
ми мотивами являются: профилактика заболеваний - 19%, желание
повысить уровень физической подготовленности - 16%, снятие нервно-
го напряжения - 12%, общение с друзьями - 7% (Рис. 2).
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Рис. 2. Популярность мотивов побуждающих к занятиям физической
культурой, студентов специального медицинского отделения

В ходе исследования было выявлено, что наиболее популярны-
ми группами мотивов являются: личностные - 51% и оздоровительные -
49%.

Интересы к занятиям физическими упражнениями зависят от
множества факторов, в том числе и от наличия свободного времени.
Следует отметить, что именно от структуры свободного времени зави-
сит успех формирования жизненных установок, интересов и потребнос-
тей студентов. 66% респондентов считают, что именно отсутствие сво-
бодного времени и является наиболее распространенной причиной
препятствующей занятиям физической культурой, 29% - не имеют же-
лания посещать физкультурно-оздоровительные занятия, 25% - не мо-
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гут посещать физкультурно-оздоровительные занятия из-за болезни или
травм, 16% - испытывают финансовые трудности, 11% - препятствует
отсутствие в Вузе интересующих их физкультурно-оздоровительных
групп.

Как показали результаты исследования 65% - респондентов про-
водят свободное время в кругу друзей, 50% - посещают кино, театры,
музеи, 47% - читают литературу, 37% - гуляют по городу, 29% - смотрят
телевизор, 18% - занимаются домашними делами, 14% - имеют другие
увлечения, 2% - занимаются в кружке художественной самодеятельнос-
ти.

Из компонентов здорового образа жизни 59% студентов отдают
предпочтение рациональному питанию, которое способствует поддер-
жанию нормальной массы тела, профилактике заболеваний и повыше-
нию сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды, массажу - 43%, закаливанию - 26%, посещению сауны - 5%,
10% - элементам психорегуляции, как средству повышения самооценки
и самостоятельности.

Изучив мотивацию к занятиям физическими упражнениями сту-
дентов Вузов мы определили уровень физического состояния и функци-
ональное состояние дыхательной системы.

В последнее время в системе профилактико-оздоровительных
занятий все чаще используются новые технологии среди, которых и ки-
тайская оздоровительная гимнастика Цигун.

При сотрудничестве ученых и экспертов Цигун были открыты
многие поразительные эффекты воздействия этой гимнастики на физи-
ологические и психологические функции организма человека. Экспери-
ментально было подтверждено, что занятия Цигун значительно повы-
шают природные защитные, регенеративные и иммунные способности
человека [4,5].

В практическом применении искусство Цигун направлено на
сохранение и укрепление здоровья.

Традиционные упражнения восточных оздоровительных систем
выгодно отличаются от таких систем, как аэробика и поднятие тяжес-
тей, тем, что в них всегда делается упор на умственную концентрацию,
позволяющую достичь гармонии духовного начала - разума и физичес-
кого начала – тела [6].

Из-за привычки дышать неправильно, большинство людей ис-
пользуют меньше трети объема своих легких, что негативно сказывает-
ся на состоянии здоровья. В Цигун используются оптимальные дыха-
тельные приемы.
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В ходе нашего исследования мы определяли показатели ЖЕЛ,
проб Штанге и Генчи, и также уровень физического состояния по мето-
дике Е.А. Пироговой.

При первичном обследовании нами были получены следующие
результаты:

Показатели ЖЕЛ в контрольной группе студентов соответству-
ют у 85,4% от ДЖЕЛ, в экспериментальной группе у 84,4%.

Результаты пробы Генчи показали, что у студентов контрольной
группы задержка дыхания на выдохе составила 22,9 секунд, а у студен-
тов экспериментальной группы - 23,1 секунды.

Результаты пробы Штанге показали, что у студентов контрольной
группы задержка дыхания на вдохе составила 36,7 секунд, а у студентов
экспериментальной группы - 36,8 секунд.

Среднее значение уровня физического состояния у студентов
контрольной и экспериментальной групп было ниже среднего.

После проведенного обследования нами был предложен комп-
лекс дыхательных упражнений Цигун, состоящий из 7 упражнений для
самостоятельного выполнения занимающимися, как средства восстанов-
ления организма после физической нагрузки.

Повторные пробы показали, что произошли значительные из-
менения в следующих показателях:

В контрольной группе показатели ЖЕЛ соответствуют у 85,9%
от ДЖЕЛ, в экспериментальной группе у 89,3%.

Результаты пробы Генчи показали, что у студентов контрольной
группы задержка дыхания на выдохе составила 23,2 секунды, а у сту-
дентов экспериментальной группы - 26,8 секунды.

Показатели пробы Штанге показали, что у студентов конт-
рольной группы задержка дыхания на вдохе составила 37,2 секунд, а у
студентов экспериментальной группы - 45,3 секунд.

На рисунке 3 представлена информация об изменении показа-
телей внешнего дыхания и уровня физического состояния у студентов
специального отделения Вуза.

Показатели ЖЕЛ у студентов экспериментальной группы уве-
личились на 3,3% по сравнению со студентами контрольной группы;
время задержки дыхания на выдохе (проба Генчи) у студентов экспери-
ментальной группы увеличилось на 12,6% по сравнению со студентами
контрольной группы; время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге)
у студентов экспериментальной группы увеличилась на 17,4% по срав-
нению со студентами контрольной группы. Уровень физического состо-
яния у студентов контрольной группы остался на исходном уровне - ниже
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среднего, а у студентов экспериментальной группы поднялся до средне-
го.
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Рис. 3. Динамика изменения показателей внешнего дыхания и уровня
физического состояния у студентов экспериментальной группы

Выводы:
1. В целом можно сказать, что студенты специального отделения

Киевских Вузов руководствуются разнообразными мотивами, среди ко-
торых главными являются личностные и оздоровительные, улучшение
своего внешнего вида, профилактика заболеваний, увеличение двига-
тельной активности, потребность в движении, удовольствие и развлече-
ние, это и должно определять направленность занятий, а также учиты-
ваться при планировании процесса физического воспитания в
специальном отделении.

2. Использование нетрадиционных методов оздоровления в си-
стеме профилактико-оздоровительных занятий со студентами специаль-
ного отделения Вуза является резервом для дальнейшего совершенство-
вания процесса физического воспитания, способствовали улучшению
функций дыхательной системы, релаксации, профилактики заболеваний
органов дыхания, быстрому восстановлению после физических нагру-
зок, а также нормализации процессов возбуждения и торможения.

Полученные данные и их применение позволяют в дальнейшем
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производить коррекцию процесса физического воспитания студентов
специального отделения ВУЗа и требуют продолжения исследований.
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ОТ ГИФКУ ДО ПЕРВОЙ В УКРАИНЕ ХАРЬКОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(К 25-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ХАРЬКОВСКОГО
СПОРТИВНОГО ВУЗА)

Олейник Н.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Статья затрагивает актуальные вопросы написания истории, обоб-
щения опыта и перспектив спортивных вузов Украины.
Ключевые слова: Государственный институт физической культуры Украины,
Харьковский спортивный факультет Киевского государственного института фи-
зической культуры, Харьковская государственная академия физической культу-
ры, история вуза, современность и перспективы.
Анотація. Олійник М.О. Від ГІФКУ до першої в Україні Харківської державної
академії фізичної культури (до 25-річчя відродження харківського спортивного
вузу). Стаття піднімає актуальні питання написання історії, узагальнення досв-
іду і перспектив спортивних вузів України.
Ключові слова: Державний інститут фізичної культури України, Харківський
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and prospects of sporting institutes of higher of Ukraine.
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Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. В последние годы проявляется растущий интерес к регио-
нальным аспектам истории развития физической культуры и спорта в
Украине. Назовем исследования, формирование самостоятельных науч-
но-педагогических школ в главных спортивных вузах – в Киеве, Харько-
ве, Львове, Донецке и др. [1-3]. Вспомним и фундаментальное 3-томное
издание по истории слобожанского спорта в нашей академии. Однако,
исторический аспект развития самих спортивных вузов затронут в го-
раздо меньшей степени, и нуждается в появлении монографий, солид-
ных очерков и др. материалов.

Работа выполнена по плану НИР  Харьковской государствен-
ной академии физической культуры.

Цель работы – анализ становления и развития в историческом
аспекте спортивного вуза Украины.

Данная статья, написанная в соавторстве с В.Н. Кудиненко к 25-
летию возрождения главного спортивного вуза Слобожанщины, откры-
вает цикл публикаций об истории, многогранном опыте работы и перс-
пективах первой в Украине Харьковской государственной академии
физической культуры.

Результаты работы.  Харьковская государственная академия
физической культуры имеет славную и непростую историю. Ее истоки
восходят к маю 1930 года, когда по инициативе «всеукраинского старо-
сты» Г.И. Петровского в столице республики г. Харькове постановлени-
ем президиума ВУЦИК открывается Государственный институт физи-
ческой культуры Украины (ГИФКУ). В довоенные годы он был
единственным в Украине и одним из трех главных спортивных вузов
СССР. Молодой институт внес значительный вклад в развитие отече-
ственной системы физического воспитания, подготовку квалифициро-
ванных специалистов, спортсменов высокого класса, создание фунда-
мента спортивной науки. Достаточно вспомнить, что в паре с ГИФКУ в
Харькове работал первый в Советском Союзе научно-исследовательс-
кий институт нашей отрасли. В ГИФКУ сформировались лучшие в стране
тренерские и спортивные школы по легкой атлетике, штанге, боксу, фех-
тованию, спортивной гимнастике, борьбе, заложены теоретические и
методические основы художественной гимнастики. С середины 30-х
годов плодотворно работала Высшая школа тренеров.

ГИФКУ стал инициатором внедрения массовой физической
культуры, комплекса ГТО, производственной гимнастики на Харьковс-
ком тракторном и паровозостроительном, ХЭМЗе и заводе «Серп и Мо-
лот», на новостройках, в колхозах и воинских частях Харьковщины. А в
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1935-1936 годах по просьбе Алексея Стаханова инфизкультовцы взяли
шефство над многими гигантами индустрии Донбасса и Криворожья.

Таким образом, за 10 предвоенных лет институт стал стержне-
вой спортивной структурой крупнейшего региона и всей Украины.

С начала Великой Отечественной войны студенты и преподава-
тели инфизкульта пополнили ряды Красной Армии, проявили мужество
и героизм на полях сражений под Москвой и Сталинградом, на Курской
дуге и при освобождении родного Харькова, на огненных переправах
через Днепр и Вислу, при штурме Кенигсберга и Берлина. Переживут
века легенды о фронтовых подвигах Героя Советского Союза Анатолия
Потопольского, чемпиона Украины по плаванию Ивана Вржесневского,
выдающихся легкоатлетов братьев Ивана и Гавриила Раевских, богаты-
ря-борца Григория Малинко, командира особой лыжной истребитель-
ной роты Людмилы Пашковой. Десятки других инфизкультовцев рабо-
тали в отделениях лечебной физкультуры в военных госпиталях, обучали
воинов снайперской стрельбе и рукопашному бою.

После освобождения Харькова от фашистских захватчиков с
осени 1943г. предпринимаются первые шаги по возрождению институ-
та. Но в марте 1944 г. решением правительства Украины он переводится
в столицу город Киев (ныне это Национальный университет физическо-
го воспитания и спорта Украины).

Северо-восточный регион республики остался без спортивного
вуза, а созданный на базе техникума физкультуры факультет физическо-
го воспитания при Харьковском пединституте готовил в основном школь-
ных учителей и не мог заменить многогранную деятельность специали-
зированного вуза. Не получил развития и эксперимент в конце 50-х годов
по превращению этого вуза в Харьковский педагогический институт
физического воспитания.

Официальная статистика фиксировала парадоксальную карти-
ну: крупнейший регион, вместе со столицей Киевом лидировавший в
развитии большого спорта и массовой физической культуры, все боль-
ше отставал по обеспеченности кадрами. Возрастающие потребности
Слобожанщины в подготовке высококвалифицированных специалистов-
тренеров, преподавателей, организаторов физкультурно-оздоровитель-
ной работы к концу 70-х годов привели к ситуации, когда воссоздание
спортивного института в г. Харькове стало насущной необходимостью.

Неоднократные обращения руководителей области и Госкомс-
порта были услышаны правительством Украины, и 13 марта 1979 года
принято решение об открытии Харьковского спортивного факультета
Киевского государственного института физической культуры. Ощути-
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мые успехи в его многогранной деятельности позволили партийно-го-
сударственному руководству республики и области вновь и вновь ста-
вить вопрос о воссоздании Харьковского инфизкульта. И 13 мая 1989
года постановлением Совета Министров СССР №394 на базе факульте-
та был открыт Харьковский государственный институт физической куль-
туры (ХаГИФК). Он с самого начала значительно превзошел масштабы
факультета. На 14 кафедрах работали 134 штатных преподавателя, в том
числе 4 доктора и профессора, 37 кандидатов наук и доцентов, 5 заслу-
женных тренеров (а ведь факультет в 1979 г. начинался с 13 преподава-
телей!).

Современный этап в развитии вуза открыло распоряжение Ка-
бинета Министров Украины № 461-р от 26 сентября 2001 г. о создании
на базе ХаГИФК первой в Украине Харьковской государственной ака-
демии физической культуры. Через 25 лет после возрождения наш вуз
вырос во всех отношениях. Унаследовав лучшие традиции своего пред-
шественника ГИФКУ, он ныне переживает вторую молодость и превра-
тился в крупнейший спортивный вуз Левобережья Украины. В 2000г.
вслед за Национальным университетом физического воспитания и спорта
Украины он стал вторым спортивным вузом IV, высшего уровня аккре-
дитации. На его базе с 1991г. функционирует первый в отрасли регио-
нальный Слобожанский учебно-научно-спортивный комплекс с довузов-
ской,  вузовской и послевузовской подготовкой и повышением
квалификации кадров. Кроме академии как головного звена комплекс
включает 3 ведущих в Украине училища физической культуры, Днеп-
родзержинский колледж физического воспитания, Харьковский педаго-
гический колледж и обеспечивает гармоничное сочетание подготовки
олимпийского резерва и получение высшего физкультурного образова-
ния европейских стандартов. В его инфраструктуру включены также
лучшие спортивные школы Слобожанщины (ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ), центры олимпийской подготовки, областные советы ДСО, ве-
дущие спортивные клубы.

В структуру собственно академии сегодня входят 6 факультетов
(в том числе по работе с иностранными студентами), 18 кафедр, аспи-
рантура, специализированный совет по защите докторских и кандидатс-
ких диссертаций, комплексная научная лаборатория, первый по време-
ни создания вузовский центр информационного обеспечения спорта,
редакционно-издательский отдел. Обучение осуществляется как в днев-
ной и заочной формах, так и экстерном, а также на подготовительных
курсах для поступающих в институт (отдельно для иностранных граж-
дан).
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ХГАФК как ведущий учебно-научно-методический центр нашей
отрасли на Слобожанщине охватывает все направления подготовки ба-
калавров, специалистов, магистров. Это и традиционные (преподаватель
физического воспитания, тренер-преподаватель по более чем 25 видам
спорта), и новые перспективные специальности: физическая реабили-
тация, спортивная информатика, спортивный менеджмент, спортивный
психолог, спортивные танцы и фитнесс, тренер-исследователь и др. На-
копив известный опыт обучения спортсменов-инвалидов, институт рас-
считывает и на открытие факультета для учебы лиц с ослабленным здо-
ровьем. Престижность нашей профессии подтверждается не только
дипломом государственного образца, но и правом на международный
сертификат, что позволяет продолжить обучение или работать во всех
развитых странах мира.

В сегодняшних условиях, как никогда, кадры решают все. Про-
фессорско-преподавательский состав ХГАФК включает 5 действитель-
ных членов и членов-корреспондентов престижных научных академий,
15 докторов наук и профессоров, более 75 кандидатов наук и доцентов,
14 заслуженных тренеров СССР, Украины, других государств СНГ, 6 зас-
луженных мастеров и мастеров спорта международного класса, более
30 мастеров спорта. Наши преподаватели составляют костяк судейского
корпуса спортивной Харьковщины.

Сформировались оригинальные научно-педагогические школы
на кафедрах информатики и биомеханики, физической реабилитации и
спортивной медицины. Признаны весьма перспективными и включены
в сводный план отраслевых исследований такие направления научной
работы ХГАФК, как разработка информационно-технических средств и
методов интенсификации учебно-тренировочного процесса; совершен-
ствование системы многолетней подготовки лыжников; актуальные про-
блемы организации и управления физической культурой и спортом в
системе государственных и общественных органов и др. Украина на
протяжении полувека удерживает, несмотря на нынешние трудности,
позиции великой спортивной державы. Между тем история украинско-
го и харьковского спорта исследована слабо. Это же касается и феноме-
на современного спорта вообще, его возрастающей роли в обществен-
ной жизни. Творческий коллектив академии, включающий историков,
социологов, журналистов, подготовил к печати трехтомник и др. уни-
кальные издания по истории спорта на Слобожанщине. В содружестве с
социологами Харьковского национального, соавторами из Канзасского
университета проводится перспективное исследование растущей взаи-
мозависимости политики и спорта на просторах СНГ. Международный
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характер приобрела традиционная научно-практическая конференция на
базе ХГАФК для молодых ученых «Физическая культура, спорт и здоро-
вье». Это же касается выходящего на украинском языке «Слобожанско-
го научно-спортивного вестника», который включен в перечень специа-
лизированных изданий ВАК Украины.

Вспоминается сентябрь 1993 года. К нам приехали обучаться
по специальности «физическая реабилитация» 4 палестинских выпуск-
ника подготовительных отделений из Москвы и Сум. Но ни материаль-
ной базы, ни рабочих программ, ни опыта, ни даже подготовленного
общежития… В активе - только энтузиазм проректора и кафедры лечеб-
ной физкультуры и спортивной медицины. Воистину, мы поставили себя
в положение «Быть или не быть!» Отдадим должное своевременной по-
мощи Киевского инфизкульта и ХГУ с их более чем полувековым опы-
том подготовки иностранных студентов. С 1995 г. это направление дея-
тельности стало приоритетной задачей нового руководства ХГАФК. И
сегодня академия прочно заняла здесь вторую позицию в Украине вслед
за Национальным университетом физического воспитания и спорта, ус-
пешно конкурирует с российскими академиями физической культуры.
Достаточно сказать, что лицензия на обучение иностранных граждан
включает 80 специалистов на основных факультетах, 75 — в магистра-
туре и 165 — на подготовительном факультете. Среди зарубежных сту-
дентов и аспирантов — представители государств Ближнего и Среднего
Востока, Китая, Вьетнама,  Индии, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Мон-
голии, Нигерии. Сегодня первые выпускники нового факультета созда-
ют свои собственные кабинеты физической реабилитации и массажа,
успешно трудятся в клиниках Кувейта, Израиля, сектора Газы в Палес-
тинской автономии или тренируют юных марокканских футболистов. А
в 2000-2001г.г. под руководством наших ученых в Киеве, Волгограде,
Краснодаре гражданами Алжира, Иордании, Палестины с блеском за-
щищены первые диссертации.

В 1989г. заключен первый договор о творческом содружестве
со старейшей польской Академией физического воспитания в Познани.
А сегодня мы говорим о расширении международных научных и твор-
ческих связей ХГАФК с родственными академиями, гуманитарными и
техническими университетами России, Белоруссии, Китая, США, Фин-
ляндии, Италии, Марокко.

Предметом особой гордости и заботы стали наши спортивные
маяки. Институт и академия причастны к восхождениям олимпийских
звезд Слобожанщины Л.Джигаловой, Р.Шарипова, С.Петренко, Е.Жу-
пиевой, В.Гончарова, А.Светличного гордится своими выпускниками-
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чемпионами Европы и мира А.Зиновьевым, В.Ждановым, А.Лавринен-
ко, Л.Михальченко, В.Вирным и многими другими,  их наставниками -
заслуженными тренерами СССР, Украины, России В.Резваном, А.Баги-
янцем, П.Ивановым, А.Вирным, В.Любимовой, А.Квитковым, В.Жмень-
ко, П.Пановым, В.Лисянским и др.

Олимпиада в Атланте - 96 зафиксировала уникальное, достой-
ное книги Гиннесса событие: весь пьедестал почета в соревновании гра-
ций заняли студентки нашего института Екатерина Серебрянская, Яни-
на Батыршина, Елена Витриченко. И теперь академию называют
вузовской столицей мировой художественной гимнастики. Ведь кроме
олимпийских звезд ее студентками были заслуженные мастера спорта
Украины и Белоруссии, чемпионки Европы и мира Е. Павлина, Е. Тка-
ченко, Т. Попова и др.

В последние годы ректорат, студенческий комитет во главу угла
поставил развитие студенческого самоуправления и инициативы, совер-
шенствование общественно-культурной жизни коллектива. Стало акси-
омой утверждение: талант во всем талант. В начале 80-х 5 из 7 харьков-
чан-победителей всеукраинских конкурсов  молодых лекторов
представляли объединенную школу молодого лектора ХаГИФК - ХАЙ.
Исполнилось 25-летие наших спортивных агиткультбригад, ежегодно 10-
15 раз выступающих в вузах и школах, на предприятиях и в концертных
залах Харьковщины. На очереди – учреждение профессионального по
своему уровню спортивного агиттеатра, как и первого в СНГ театра эк-
стремального танца «ТЭТ». Дело - за подлинными филантропами, влюб-
ленными в спорт и искусство. Ведь смогла же наша студентка, одна из
прим художественной гимнастики конца 90-х Евгения Павлина создать
в Минске первый в мире профессиональный театр гимнастики (правда,
под патронажем президента Белоруссии А.Лукашенко). Надеемся и на
новые взлеты наших талантов из вузовской команды КВН.

Мы вправе гордиться своими выпускниками. И хотя первый
выпуск возрожденного Харьковского инфизкульта — из еще недалекого
1983г., среди наших воспитанников - заслуженные тренеры и заслужен-
ные работники физической культуры и спорта, известные предпринима-
тели, создатели модельного бизнеса и шоу-балета, артисты московских
театров.

Инфраструктура ХГАФК отвечает государственным стандартам
и обеспечивает подготовку квалифицированных кадров на уровне ми-
ровых требований. Академия размещена в 3 учебных корпусах, распо-
лагает 2 общежитиями, вело-лыжной базой, стадионом «Пионер» и др.
спортивными сооружениями. В наших планах — их реконструкция, па-
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евое участие в других спортивных инвестиционных проектах.
Выводы. Этапы большого пути, история, которой можно гор-

диться, сегодняшний день академии позволяют говорить: у старейшего
(как наследника ГИФКУ) и одновременно одного из самых молодых в
СНГ (после возрождения в 1979г.) вуза — хорошие перспективы. Дос-
таточно сказать о новых направлениях подготовки специалистов, при-
соединении к Болонскому процессу и европейской образовательной си-
стеме. Особенно важной представляется разработка перспективных
вопросов научно-методического обеспечения олимпийского и профес-
сионального спорта и физического воспитания разных групп населения.
Наконец, это решение наиболее острых наших проблем: значительного
расширения собственных спортивных сооружений и учебных помеще-
ний. С высот первого 25-летия после возрождения коллектив академии
с оптимизмом смотрит в будущее.

Дальнейшие исследования видятся нам в рамках специальных
НИР и НИРС с широким привлечением архивных источников, интер-
вью и записей воспоминаний ветеранов ГИФКУ – ХаГИФК – ХГАФК.
Особое значение приобретают наши многолетние начинания: «Летопись
славных дел академии», аудио- и видеозаписи торжеств и мемориалов,
фотолетопись текущих событий.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

РЕАЛИЗАЦИИ В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ
Олейник Н.А., Ашанин В.С., Кудиненко В.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье анализируется и обобщается международный и отечествен-
ный опыт олимпийского образования. Намечены практические рекомендации
его совершенствования, прежде всего, в спортивных вузах.
Ключевые слова: олимпийское образование, олимпийское воспитание, целое и
часть, концепция, украинская и российская модели, Международная Олимпийс-
кая Академия, спортивные вузы.
Анотація. Олійник М.О., Ашанін В.С., Кудіненко В.М. Олімпійська освіта: міжна-
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родний і вітчизняний досвід, актуальні питання реалізації в спортивному ВУЗІ.
У статті аналізується і узагальнюється міжнародний і вітчизняний досвід олім-
пійської освіти. Намічені практичні рекомендації його вдосконалення, перш за
все, в спортивних вузах.
Ключові слова: олімпійська освіта, олімпійське виховання, ціле і частина, кон-
цепція, українська і російська моделі, Міжнародна Олімпійська Академія,
спортивні вузи.
Annotation. Oleinik N.A., Ashanin V.S., Kudinenko V.N. Olympic education:
international and domestic experience, actual questions of realization in sporting
institute of higher. International and domestic experience of olympic education is
analysed in the article and is summarized. Practical recommendations of his perfection
are set, foremost, in sporting institutes of higher.
Keywords: olympic education, olympic education, whole and part, conception,
Ukrainian and Russian models, International Olympic Academy, sporting institutes
of higher.

Постановка проблемы.  Статья продолжает серию публикаций
исследователей академии по названной и близким проблемам: начиная
от участия во временном творческом коллективе (ВТК) в социологичес-
ком проекте профессора В.И.Столярова (рубеж 80-90-х гг.) и заканчивая
концептуальными и программными публикациями последних лет.

Актуальность этих проблем, а вместе с тем, и нашего анализа
определяется как возрастающей социальной значимостью физической
культуры и спорта, так и их основной функцией – эффективного рычага
политического процесса. Все более востребованными становится куль-
турологическое, гуманистическое назначение спорта, особенно олим-
пийского. Уберечь его от агрессивных поползновений политиканства,
национализма и расизма, ксенофобии – вот благородные цели олимпий-
ского образования (и воспитания как одного из трех главных китов).

Отсюда вытекают цель и задачи исследования: анализ и обоб-
щение международного и отечественного опыта олимпийского образо-
вания; выход на практические рекомендации по его совершенствованию
на национальном и региональных уровнях.

Работа выполнена по плану НИР  Харьковской государствен-
ной академии физической культуры.

Методы исследования, в частности, включают контент-анализ
материалов международных и национальных научных конгрессов и кон-
ференций; интернет-поиск; социологический мониторинг (экспертный
опрос, анкетирование и др.).

Анализ последних исследований и публикаций. Результаты
исследования.  Одним из самых заметных проявлений обновленческо-
го процесса в международном олимпийском движении последней чет-
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верти ХХ века стало всеобщее внимание к проблемам олимпийского
образования.

Ключевую роль в этом становлении совершенствования сыгра-
ли Международная олимпийская академия (МОА), специальная комис-
сия МОК по олимпийскому образованию, Национальные олимпийские
академии, число которых к началу ХХІ в. превысило 100. Термин
«Olimpic education» впервые прозвучал в докладе на 8-й сессии МОА
(Sisto Eavre, 1968). Затем он широко используется в Олимпийской хар-
тии и обычно переводится двояко: как «олимпийское образование» или
«олимпийское воспитание». Использую и другие обозначения: «воспи-
тание в духе олимпизма», «воспитание в духе олимпийских идеалов и
ценностей» и т.д. [1]. Представляется, однако, что цель, содержание,
конкретные задачи обозначенного в хартии процесса наиболее полно
отражает первый термин -  «олимпийское образование». В частности, и
потому, что понятие «образование» в классической трактовке включает
все три составляющие педагогического процесса: обучение, воспита-
ние, формирование личности.

Не перечесть всех формулировок целей, содержания, форм олим-
пийского образования. Воистину, имя им – легион. (Лишь в одном мате-
риале ІХ всероссийской научно-практической конференции 1999 г.
«Олимпийское движение и социальные процессы» названо более сотни
только отечественных авторов, разрабатывающих эту актуальную про-
блему). Понятийный анализ выходит за рамки этой статьи. Отметим лишь
положения Олимпийской хартии: олимпизм стремится к созиданию 2об-
раза жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспитательной
ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим основным эти-
ческим принципам». И далее: «цель олимпийского движения – способ-
ствовать построению лучшего мира посредством воспитания молодежи
средствами спорта» [2].

Контент-анализ многочисленных публикаций, интерет-поиск
позволяют говорить о солидном опыте этой работы в Германии, Канаде,
Великобритании, Австралии, США, Польше, ЮАР, Новой Зеландии,
Болгарии, Бразилии, Китая, Словакии, Греции. Именно эти страны чаще
всего значатся среди лидеров в многочисленных обзорах, докладах, ста-
тья, наконец, множащихся диссертационных работах. Причем, пик ак-
тивности аналитических и программных исследований приходится на
период подготовки и проведения олимпийских игр. Так, первая програм-
ма олимпийского образования разработана в Канаде к Олимпиаде 1976
г. Аналогичные документы появлялись или совершенствовались по за-
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казу оргкомитетов Олимпийских игр в Калгаре и Сеуле (1988), Альбер-
вилле и Барселоне (1992), Нагано (1998), Сиднее (2000), Афинах (2004).

Не погрешив против истины, скажем, однако, что с середины
90-х годов передовые позиции в обогащении содержания и конкретных
форм олимпийского образования прочно заняла Россия. В начале 80-х
гг. проф. В.И. Столяровым заложены научные и методические основы
олимпийского образования детей и студенческой молодежи (с наиболь-
шим акцентом на гуманистические идеалы оптимизма, спартанские про-
екты, широкое использование социологических подходов). В 1989 г. По
инициативе вице-президента Олимпийского комитета России проф. В.С.
Родиченко началась кропотливая деятельность по разработке целостной
общегосударственной организационно-методической концепции олим-
пийского образования. В ее основу легли:
· заложенные в Олимпийской хартии цели, задачи и обязанности на-

циональных олимпийских комитетов по пропаганде благородных
принципов олимпизма (в т.ч. «честной игры» - Фэйр Плэй), олим-
пийскому просвещению через специальные учебные программы в
школах и вузах, учреждение олимпийских академий;

· положение о том, что новая Россия должна быть примером не толь-
ко блестящих побед на Олимпиадах, но и распространения высоких
идеалов олимпийского движения. (Повторимся, что она и в этом –
впереди планеты вей).
В.С. Родиченко формулирует 10 концептуальных положений

российской модели олимпийского образования [3]. Их расшифровка
потребовала бы особого анализа. Скажем только: сформированная к 1994
г. российская модель – это законченная система – от национальной кон-
цепции и многоуровневых, всеохватывающих государственных образо-
вательных программ до первого в истории учебного пособия по «Твой
олимпийский учебник» и школьных уроков, спартианских олимпиад. А
многолетний опыт всероссийских совещаний и научно-практических
конференций (по существу – мировых форумов) «Практика олимпийс-
кого образования» вообще уникален. Достаточно сказать, что с 1990 по
2002 год на конференциях было рассмотрено более 740 докладов и на-
учных сообщений.

Ключевую роль в формировании в 1993 – 1994 гг. украинской
модели сыграл один из ведущих в мире Национальный университет
физической культуры и спорта Украины. В рамках статьи достаточно
вспомнить о 8 направлениях работы по развитию олимпийского движе-
ния и организации научной и просветительской деятельности, назван-
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ных видными спортивными лидерами и учеными М.М. Булатовой и В.Н.
Платоновым на II международном форуме «Молодежь – Наука – Олим-
пизм» (Москва, 2002) [4].  Это широкий спектр достижений – от откры-
тия новой вузовской специальности «Олимпийский и профессиональ-
ный спорт», первой в мире кафедры под тем же названием, специального
издательства «Олимпийская литература» - до выпуска под эгидой МОК
фундаментального труда В.Н. Платонова и С.И. Гуськова «Олимпийс-
кий спорт», международного научно-теоретического журнала «Наука в
олимпийском спорте».

При всей многогранности и масштабах российского и украинс-
кого опыта можно с определенной условностью говорить о разных мо-
делях олимпийского образования. Украинская до сих пор нацеливалась
на фундаментальные, методологические исследования по теории и прак-
тике олимпизма, на организационные меры общенационального масш-
таба. Российская, как уже отмечалось, наряду с глубокой теоретической
разработкой гуманистических проблем олимпийского спорта, собствен-
но олимпийского образования, сделала впечатляющее движение вперед
в реализации практических общегосударственных концепций и всеох-
ватывающих программ – от республиканских и областных до сельской
школы. А будущее видится нам в слиянии, сращивании этих двух моде-
лей, разработку в масштабах СНГ общей, нацеленной на перспективу
десятилетней доктрины (учитывающей, естественно, передовой опыт
национальных программ разных стран, в т.ч. Украины и России).

Национальные концепции СНГ и стран Балтии ключевую роль
в этой работе отводят спортивным вузам. Достойное место в реализа-
ции украинской модели олимпийского образования заняла в 90-е годы
первая в Украине Харьковская государственная академия физической
культуры (ХГАФК). Исследователи академии не раз выступали с иници-
ативами (в т.ч. в научных публикациях):
· о расширении сети и поля деятельности национальных и региональ-

ных Олимпийских академий, использовании ими научного и пропа-
гандистского опыта Международной Олимпийской Академии и
Олимпийского музея;

· о совершенствовании международного движения спортсменов за
мир, против войны, рецидивов расизма и национальной дискрими-
нации в спорте, повышении политической активности ведущих
спортсменов мира;

· о поощрении в странах СНГ международных спортивно-гуманис-
тических движений, профессиональных спортивных агиттеатров,
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художественно-публицистических изданий, национальных и между-
народных литературных и художественных конкурсов на олимпийс-
кие темы;
Многолетний практический опыт, экспертные опросы в сочета-

нии с рейтинговой оценкой специалистами эффективности направлений
работы позволили сосредоточить внимание на весьма перспективных
формах научных исследований, олимпийского образования, просвети-
тельства. В перечне из примерно 60 пунктов пятилетнего плана акаде-
мии в этой области на 2001 – 2005 гг. – широкая гамма мероприятий от
совершенствования деятельности второй в Украине кафедры олимпийс-
кого и профессионального спорта, издания уникального 3-томника по
истории харьковского спорта Н.А Олейника и Ю.И. Грота – и до основа-
ния на базе 20-летнего опыта спортивных агитбригад первых в СНГ
спортивного агиттаетра и театра экстремального танца «ТЭТ».

Сделаем на основе этого, далеко не полного анализа современ-
ных проблем олимпийского образования практические выводы. В мас-
штабах Украины назрела необходимость координации усилий всех зве-
ньев государственной системы физического воспитания и образования.
Ведущую роль призваны сыграть спортивные вузы и сформированные
на их базе региональные Олимпийские академии, а также региональные
отделения НОК Украины в содружестве с областными управлениями и
комитетами по физической культуре, спорту и туризму. Не вызывает со-
мнений необходимость обобщения международного и отечественного
опыта, создания ВТК по дальнейшему исследованию этих проблем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В
ПОДГОТОВКЕ ТРИАТЛОНИСТОВ 16-18 ЛЕТ

Пилипко О.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эффективности приме-
нения гипоксической тренировки в подготовке триатлонистов в возрасте 16 – 18
лет.
Ключевые слова: триатлон, гипоксическая тренировка, плавательная подготов-
ка, объём, интенсивность, эффективность, возраст 16 – 18 лет.
Анотація. Пилипко О.А. Застосування гіпоксичного тренування в підготовці
тріатлоністів 16-18 років. У даній статті розглядаються питання ефективності
застосування гіпоксичного тренування у підготовці тріатлоністів 16 – 18 років.
Ключові слова: тріатлон, гіпоксичне тренування, плавальна підготовка, обсяг,
інтенсивність, ефективність, вік 16 – 18 років.
Annotation. Pilipko O.A. Application hypoxic of aging in preparation sportsmans 16-
18 years. The problems of operational effectiveness hypoxic of aging in preparation
sportsmans in the age of 16 - 18 years are surveyed.
Keywords: triathlon, hypoxic training, nautational preparation, volume, intensity,
efficacy, age 16 - 18 years.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Триатлон (от греч. three - три, athlon - борьба, состязание)
- вид непрерывного спортивного многоборья, в котором спортсмен в
однократном «забеге» преодолевает многокилометровые дистанции в
плавании, велопробеге и легкоатлетическом кроссе с минимальными
паузами на смену экипировки.

Супермарафонская нагрузка предъявляет исключительные тре-
бования к физической подготовленности спортсмена во всех трёх видах
спорта. Она требует специфической тренировки с большими объемами
циклической монотонной работы.

Такая аэробная сверхнагрузка доступна лишь спортсменам с
очень высоким аэробным потенциалом.

Одним из наиболее эффективных эргогенических средств, при-
меняемых в практике спорта с целью повышения уровня работоспособ-
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ности спортсменов, является метод гипоксической тренировки [1, 3, 5].
Правильно дозированная гипоксическая тренировка положитель-

но влияет на физиологические реакции организма, активизирует ком-
пенсаторно - приспособительные механизмы, позволяющие быстро по-
высить физическую работоспособность и устойчивость к недостатку
кислорода [2, 4].

В свою очередь, как показал проведенный анализ, в подготовке
юных триатлонистов работа над повышением устойчивости к гипокси-
ческому фактору ведётся не систематически и не в достаточном объёме.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной
академии физической культуры.

Целью нашей работы явилось экспериментальное обоснова-
ние эффективности применения гипоксической тренировки в подготов-
ке триатлонистов в возрасте 16-18 лет.

Экспериментальное исследование проводилось на базе бассей-
на «Дворец Пионеров» г.Харькова в период с 20 октября 2003 года по 25
марта 2004 года.

В нём приняли участие спортсмены ШВСМ с/к ХТЗ (юноши
16-18 лет), специализирующиеся в триатлоне и имеющие квалифика-
цию I разряд - КМС.

Спортсмены были разделены на 2 группы – контрольную и экс-
периментальную (по 10 человек в каждой).

Все испытуемые тренировались в равных условиях (режим тре-
нировок и отдыха). В подготовку спортсменов экспериментальной груп-
пы была дополнительно введена гипоксическая нагрузка по разработан-
ной нами программе.

Результаты исследования. При разработке программы гипок-
сической тренировки (ГТ) мы руководствовались принципом простоты
в практическом применении и гармоничном сочетании с планируемым
тренировочным процессом триатлонистов.

Эксперимент охватывал весь период плавательной подготовки (
с 20 октября по 25 марта ).

Основная плавательная и гипоксическая нагрузка планировалась
в базовых мезоциклах. В предсоревновательных мезоциклах она имела
тенденцию к снижению, во втягивающих – к повышению, в восстанови-
тельном мезоцикле гипоксическая нагрузка планировалась с минималь-
ным объемом и интенсивностью, а в соревновательных не применялась
вообще.

Общая схема распределения объёмов плавательной и непосред-
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ственно гипоксической нагрузки в подготовительном периоде у триат-
лонистов 16 – 18 лет приведена на диаграммах 1 и 2.

Как видно из диаграмм в программах трёх базовых мезоциклов
имело место увеличение количественных показателей общего объёма
плавания (соответственно 128, 132 и 170 км) и объёма гипоксического
плавания (40, 55 и 69,5 км).

 В первом базовом мезоцикле объемы гипоксических трениро-
вок увеличивались понедельно - соответственно 7,5 км; 8,5 км; 11,5 км;
12,5 км (при этом 85% работы выполнялось в аэробном режиме, 16% в
смешанном). На этом этапе использовалось дыхание 3/3, 5/5 , в после-
дние полторы недели было введено дыхание 7/7 (в очень маленьких объе-
мах).

В первые две недели ГТ составила 1/4 часть ежедневных трени-
ровок (1,2 – 1,5 км), последние две недели – 1/3 часть (1,5-2 км).

Во втором базовом мезоцикле (также как и в первом) интенсив-
ность и объемы ГТ увеличивались понедельно (13; 13,2; 14,2; 14,3 км в
неделю).

Объемы составляли 1/2 часть ежедневных тренировок (2,5-3 км).
Соотношение интенсивности работы в аэробном и смешанном

режиме равнялось соответственно 65% и 35% .
Применялись задержки дыхания 5/5 (70%) и 7/7 (30 %) .
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Диаграмма 1. Распределение объёмов плавательной нагрузки в подго-
товительном периоде у триатлонистов 16-18 лет.
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Диаграмма 2. Распределение объёмов гипоксической нагрузки в плава-
тельной подготовке триатлонистов 16-18 лет в подготовительном

периоде.

В третьем базовом мезоцикле соотношение гипоксической на-
грузки, выполняемой в аэробном и смешанном режиме, составило 55 и
45%. В смешанном режиме стало вводиться дыхание 7/7 в больших объе-
мах.

На первых двух неделях мезоцикла объемы ГТ составили 1/3 от
общих объемов тренировки (1,5-2 км) , в последующие три недели 1/2
часть от общих тренировочных объемов (2-3 км за тренировку).

Соотношение задержек дыхания 5/5 и 7/7 осталось таким же,
как и во втором мезоцикле – 70% и 30%.

Плавательная подготовка триатлонистов была направлена на
развитие специальной выносливости на стайерских дистанциях. Поэто-
му в ней предполагалось выполнение больших объемов тренировочных
нагрузок в аэробном и смешанном режиме, а задания были направлены
на развитие специальной выносливости в плавании на дистанции 1500
и 800 метров вольным стилем. В качестве таковых применялись:
1. Интервальное проплывание отрезков протяженностью 50 – 200 мет-

ров.
2. Переменное плавание.
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3. Серийные проплывания отрезков.
4. «Горки».
5. Дистанционное плавание.

Интенсивность, режимы заданий, отдых между отрезками и се-
риями планировались в зависимости от поставленных в задании задач и
от подготовленности спортсмена.

Гипоксические нагрузки применялись в форме плавания с за-
держкой дыхания:
· Вдох на каждый третий цикл гребковых движений (5/5);
· Вдох на каждый четвертый цикл гребковых движений (7/7);
· Вдох на каждый пятый цикл гребковых движений (9/9).

В качестве основного использовался интервальный метод.
В тренировочном занятии гипоксическая нагрузка вводилась

только в основной части .
Эффективность применения гипоксической тренировки оцени-

валась по результатам тестирования, проведенного в начале и в конце
эксперимента.

В качестве основных тестов были взяты:
1. тест 4x200м в/с (дыхание 3/3);
2. тест 4x200м в/с (дыхание 5/5);
3. тест 1000м в/с с максимальной скоростью плавания;
4. тест 25м в/с с максимальной скоростью плавания.

Измерялись также показатели ЖЕЛ, МВЛ, частоты дыхания в
покое и после нагрузки; рассчитывался индекс специальной выносли-
вости на 1000м.

Как показали результаты повторного тестирования, исследуе-
мые параметры улучшились как у спортсменов контрольной, так и экс-
периментальной группы. В свою очередь, в экспериментальной группе
увеличение показателей было более выражено, чем в контрольной. При
этом наибольшее изменение результатов было отмечено в тестах: 4x200м
в/с (дыхание 5/5), 1000м в/с, показателях ЖЕЛ и МВЛ.

В тесте 4x200м в/с (дыхание 5/5) фиксировалась скорость про-
плывания 200-метровых отрезков и ЧСС за 10 сек. после их преодоле-
ния. Полученные в ходе эксперимента данные отражены на диаграммах
3 и 4.
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Диаграмма 3. Динамика ЧСС в тесте 4x200 м в/с дыхание 5/5 у
спортсменов контрольной и экспериментальной группы.
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Диаграмма 4. Динамика изменения скорости в тесте 4x200 м в/с ды-
хание 5/5 у спортсменов контрольной и экспериментальной группы.
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Анализируя динамику ЧСС и скорости преодоления отрезков,
можно отметить, что спортсмены экспериментальной группы в ходе эк-
сперимента улучшили свои показатели, продемонстрировав возможность
увеличивать скорость плавания наряду со снижением параметров пуль-
са. В то время как представители контрольной группы не справились с
поставленными задачами теста.

За время эксперимента улучшились также и результаты проплы-
вания дистанции 1000 м в/с : в контрольной группе в среднем на 2 сек.,
в экспериментальной – на 4 сек.

В свою очередь такой показатель как «количество вдохов в ми-
нуту после выполнения нагрузки» в повторном тестировании у спорт-
сменов контрольной группы остался на прежнем уровне, в эксперимен-
тальной группе уменьшился на 1,9 вд./мин.( диаграмма 5 ).
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Диаграмма 5. Изменение показателя «количество вдохов за 1 мин.
после выполнения нагрузки» у спортсменов контрольной и экспери-

ментальной групп.

Зафиксированные различия в показателях дыхания (при увели-
чении ЖЕЛ) свидетельствуют о повышении экономичности работы ды-
хательной системы.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Применение гипоксической тренировки эффективно в подготовке

триатлонистов в возрасте 16-18 лет.
2. Содержание гипоксической тренировки в базовых мезоциклах под-

готовительного периода подготовки различно по объему и интен-
сивности.

3. Применение гипоксической тренировки оказывает наибольшее воз-
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действие на показатели сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем спортсменов - триатлонистов.
Дальнейшие исследования в данном направлении могут касать-

ся исследования других аспектов повышения эффективности подготов-
ки спортсменов в триатлоне.
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СПОСОБ БАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВОГО АМПЛУА В
ВОДНОМ ПОЛО ПО ПЯТИ ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРУКТУРЫ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ.
Попрошаев А. В.

Харьковский государственный медицинский университет

Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос определения игрового амплуа
ватерполистов в возрасте 13-15 лет, на основе использования способа бальной
оценки по пяти показателям структуры специальной подготовленности.
Ключевые слова: водное поло, возраст 13-15 лет, игровое амплуа, структура спе-
циальной подготовленности, уровень физического развития, специальная пла-
вательная подготовленность, техническая подготовленность.
Анотація. Попрошаєв А.В. Спосіб бального визначення ігрового амплуа у вод-
ному поло по п’ятьох показниках структури спеціальної підготовленості. В даній
статті розкривається питання визначення ігрового амплуа ватерполістів у віці
13 – 15 років, на підставі використання засобу бальної оцінки по п’яти показни-
ках структури спеціальної підготовленості.
Ключові слова: водне поло, вік 13-15 років, ігрове амплуа, структура спеціаль-
ної підготовленості, рівень фізичного розвитку, спеціальна плавальна підготов-
леність, технічна підготовленість.
Annotation. Poproshaev A.V. Method of ball definition of a game theatrical type in
water polo on five parameters of frame of a special efficiency. Giving methodics mekes
it possible precisely define game ampule of young water poloists in the age of 13, 14,
15 according to 5 indices of special training structure and it is simple, available and
effective in practice
Key words: water polo, age of 13-15, game ampule, structure of special training, level
of physical development, special swimming training, technical training.
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Постановка проблемы исследования. Анализ последних ис-
следований и публикаций. На сегодняшний день нет научно обосно-
ванного способа определения игрового амплуа в водном поло. Поэтому
тренера, работающие в ДЮСШ, вынуждены при определении игрового
амплуа юных ватерполистов опираться на свой личный опыт, что в боль-
шинстве случаев приводит к ошибочному определению игровой специ-
ализации и к последующей переквалификации из одного игрового амп-
луа в другое. Это, несомненно, сказывается на перспективах роста
спортивного мастерства занимающихся. Тренера, работающие в ДЮСШ,
перед исследователями ставят несколько задач: что бы эта методика была
проста, доступна и эффективна в практическом применении. Поэтому
большой интерес на сегодняшний день представляет проблема научно
обоснованного выбора не только спортивной специализации (водное
поло), но и конкретного игрового амплуа (центральный нападающий,
центральный защитник, полузащитник) с учетом индивидуальных осо-
бенностей (антропометрических, физических, психологических). Суще-
ственный вклад в решение данной проблемы внесли работы М.М. Ры-
жака, В.Н. Чернова, И.Ф. Земцова, М.И. Кочубея и др. [1,2,3,5] Тем не
менее, целый ряд вопросов остается еще нерешенным или недостаточ-
но изученным.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского государствен-
ного медицинского университета.

Целью настоящей работы явилось разработка бального спосо-
ба определения игрового амплуа в водном поло по наиболее значимым
показателям структуры специальной подготовленности.

Материалы и методы исследования. Исследование проводи-
лось в период с ноября 2000 г. по июнь 2003 г. Для решения поставлен-
ных задач обследованы спортсмены разного возраста (12-15 лет) и ква-
лификации (от групп начальной подготовленности до
учебно-тренировочных групп), специализирующихся в водном поло (n-
34). Измерения специальной плавательной, технической подготовлен-
ности и показателей уровня физического развития проводились начиная
с 12 лет раз в полгода (2 раза в год). Параллельно в период с октября
2002 г. по май 2003 г. проводились обследования квалифицированных
ватерполистов (общей численностью 41 человек), имеющих различное
игровое амплуа (12-центральных защитников, 12-центральных напада-
ющих, 7- полузащитников). В число тестовых заданий для определения
специальной плавательной, технической подготовленности и показате-
лей, определяющих уровень физического развития, вошли тесты, разра-
ботанные и апробированные на практике ранее [5].
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 Для оценки физического развития ватерполистов измерялись
продольные размеры тела, масса тела, экскурсия грудной клетки (ЭГК),
жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) и кистевая сила.

 Для оценки специальной плавательной подготовленности ва-
терполистов были использованы следующие тестовые упражнения: «
плавание 5*3 м в створе ворот », « 15 м кроль », «10 м кроль», «2*10 м
кроль», «10 м спина», « 2*10 м на спине-треджен », « 30 м кроль », « 10
выпрыгиваний » и « плавательный спецтест ».

 Техническая подготовленность ватерполистов оценивалась по
результатам следующих контрольных испытаний: «15 м ведение мяча»,
«бросок на дальность», «точность основного броска с места (ТОБМ)»,
«время обработки мяча при ОБМ (t обр. ОБМ)», «точность основного
броска с хода (ТОБХ)», «время обработки мяча при ОБХ (t обр. ОБХ)»,
«точность навесного броска с места (ТНБХ)», «точность навесного брос-
ка с хода (ТНБХ)», «модернизированный спецтест».

 Обработка полученных данных, корреляционный и дискрими-
нантный анализ проводились на ЭВМ с использованием пакетов стати-
стических программ STATGRAPHICS Plus и STATISTIC [4].

Результаты исследования. При помощи дискриминантного
анализа нами была разработана экспертная система для определения
игрового амплуа в водном поло.

Предложенная экспертная система позволяет с высокой степе-
нью вероятности определять игровое амплуа: центральных нападающих,
центральных защитников, полузащитников (подвижных нападающих).

В результате экспериментальных исследований были установ-
лены следующие показатели, необходимые и достаточные для выбора
игрового амплуа в водном поло:
1. Показатели, характеризующие уровень физического развития (дли-

на руки, предплечья, кисти, длина ноги, голени, стопы, ширина плеч
и таза, длина тела и длина туловища, масса тела, экскурсия грудной
клетки (ЭГК), жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) и кистевая сила);

2. Параметры, позволяющие оценить уровень специальной плаватель-
ной подготовленности (« плавание 5*3 м в створе ворот », « 15 м
кроль », « 10 м кроль », «2*10 м кроль», « 10 м спина », « 2*10 м на
спине-треджен », «30 м кроль», «10 выпрыгиваний» и «плаватель-
ный спецтест»);

3. Показатели технической подготовленности («15 м ведение мяча»,
«бросок на дальность», «точность основного броска с места
(ТОБМ)», «время обработки мяча при ОБМ (t обр. ОБМ)», «точ-
ность основного броска с хода (ТОБХ)», «время обработки мяча
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при ОБХ (t обр. ОБХ)», «точность навесного броска с места
(ТНБХ)», «точность навесного броска с хода (ТНБХ)», «модерни-
зированный спецтест»).
В исследовании в общей сложности было задействовано 33

показателя. Значения всех этих показателей меняются при перечислен-
ных игровых амплуа в ту или иную сторону, что позволяет дискрими-
нировать перечисленные игровые амплуа с высокой степенью вероят-
ности.

Количественные значения показателей заносились в формулы,
которые являлись определяющими для каждого игрового амплуа в сле-
дующем виде:

1) Формула для центральных защитников:
= 4,333823 * длина тела -12,1453 * масса тела + 42,08325 * длина руки +
2,250456 * длина предплечья - 5,20525 * длина кисти +1,89584 * длина
ноги -3,03422 * длина голени +11,64964 * длина стопы -12,1132 * жиз-
ненная ёмкость лёгких +3,74597 * кистевая сила правой руки -2,8621*
кистевая сила левой руки -4,23124 * экскурсия грудной клетки -7,27816
* ширина плеч -5,18294 * длина туловища +8,640964 * ширина таза
+8,600213 * « плавание 5 по 3 м в створе ворот »-27,4003 * « 15 м кроль»
-17,0752 * « 10 м кроль » +16,68994 * « 2 по 10 м кроль » +0,986035 * «
30 м кроль » +0,545151 * « 2 по 10 м на спине-треджен » -19,5769 * « 10
м спина » +13,04299 * « 10 выпрыгиваний » +2,002979 * « плавательный
спецтест » +34,30106*« 15 м ведение мяча » +7,596155*« бросок на даль-
ность » +18,27456*« точность основного броска с места (ТОБМ) » -
10,8352*« время обработки мяча при ОБМ (t обр. ОБМ) » -10,9469*«
точность основного броска с хода (ТОБХ) » -3,05511*« время обработки
мяча при ОБХ (t обр. ОБХ) » +3,664245*«точность навесного броска с
места (ТНБМ) » -19,3986*« точность навесного броска с хода (ТНБХ) »
+4,262486*« модернизированный спецтест » -30,4913;

2) Формула для центральных нападающих:
= 4,333823 * длина тела -12,1453 * масса тела +42,08325 * длина руки
+2,250456 * длина предплечья -5,20525* длина кисти +1,89584* длина
ноги -3,03422* длина голени +11,64964* длина стопы -12,1132* жизнен-
ная ёмкость лёгких +3,74597* кистевая сила правой руки -2,8621* кис-
тевая сила левой руки -4,23124* экскурсия грудной клетки -7,27816*
ширина плеч -5,18294* длина туловища +8,640964* ширина таза
+8,600213*« плавание 5*3 м в створе ворот » -27,4003*« 15 м кроль» -
17,0752*« 10 м кроль » +16,68994*« 2*10 м кроль » +0,986035*« 30 м
кроль »+0,545151*« 2*10 м на спине-треджен »-19,5769*« 10 м спина
»+13,04299*« 10 выпрыгиваний »+2,002979*« плавательный спецтест »
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+34,30106*« 15 м ведение мяча » +7,596155*« бросок на дальность »
+18,27456*« точность основного броска с места (ТОБМ) » -10,8352*«
время обработки мяча при ОБМ (t обр. ОБМ) » -10,9469*« точность ос-
новного броска с хода (ТОБХ) » -3,05511*« время обработки мяча при
ОБХ (t обр. ОБХ) » +3,664245*«точность навесного броска с места
(ТНБМ) » -19,3986*« точность навесного броска с хода (ТНБХ) »
+4,262486*« модернизированный спецтест » -30,4913;

3) Формула для полузащитников или подвижных нападающих:
= -1,51441 * длина тела +15,05076 * масса тела +46,6215 * длина руки -
3,55454 * длина предплечья +0,12571* длина кисти +3,390758* длина
ноги +13,37883* длина голени -15,6915* длина стопы +36,57788* жиз-
ненная ёмкость лёгких -8,88321* кистевая сила правой руки -7,8206*
кистевая сила левой руки +3,973682* экскурсия грудной клетки +2,81785*
ширина плеч +10,9123* длина туловища -10,4874* ширина таза +19,6973*
« плавание 5*3 м в створе ворот » +41,85244*« 15 м кроль» +32,66129*«
10 м кроль » -16,7003*« 2*10 м кроль » +2,558157*« 30 м кроль
»+6,724534*« 2*10 м на спине-треджен »+13,19644*« 10 м спина
»+19,1554*« 10 выпрыгиваний »-15,5316*« плавательный спецтест » -
37,8955*« 15 м ведение мяча » -21,6271*« бросок на дальность » -
11,0333*« точность основного броска с места (ТОБМ) » +14,57167*«
время обработки мяча при ОБМ (t обр. ОБМ) » +39,81155*« точность
основного броска с хода (ТОБХ) » +10,42681*« время обработки мяча
при ОБХ (t обр. ОБХ) » +5,859124*«точность навесного броска с места
(ТНБМ) » +23,90236*« точность навесного броска с хода (ТНБХ) »
+1,91398*« модернизированный спецтест » -34,4189.

В приведенных формулах цифровые значения являются коэф-
фициентами из классификационных функций, знак * обозначает функ-
цию умножения.

Максимальное значение одной из классификационных функций
является основанием для целесообразности выбора игрового амплуа.

 Представленная экспертная система позволяет с достаточно
высокой степенью вероятности определять игровое амплуа, в том числе
и на ранних этапах многолетней подготовки спортсмена, что повышает
эффективность тренировочного процесса, ускоряет темпы роста спортив-
ного мастерства и позволяет достичь максимальных результатов с мень-
шими затратами времени и сил.

Однако в силу того, что предложенная методика является не-
много громоздкой (в неё входит 33 показателя) и требует от тренера до-
полнительного времени, специального инвентаря и измерительных уст-
ройств, это ограничивает возможности её широкого применения.
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Поэтому мы решили сократить ее, выделив более значимые показатели.
 Определив долю значимости каждого из 33 компонентов струк-

туры специальной подготовленности, ватерполистов в зависимости от
игрового амплуа, мы отобрали пять значимых и наиболее отличающих-
ся друг от друга в зависимости от игрового амплуа показателя: 1. Длина
руки (в соотношении центральные защитники (43 %); центральные на-
падающие (25 %); полузащитники (32%)); 2. «10 м спина» (63%; 5%;
32%); 3. «Плавательный спец.тест» (11%; 56%; 33%); 4. «Точность ос-
новного броска с места» (ТОБМ) (66%; 7%; 27%); 5. «Точность основ-
ного броска с хода» (ТОБХ) (17%; 39%; 44%) (табл.1).

Таблица 1
Доля значимости отобранных показателей структуры специальной

подготовленности в зависимости от игрового амплуа.
Показатели структуры 

специальной 
подготовленности (ПССП). 

Доля значимости ПССП 
для центральных 
защитников 

Доля значимости ПССП 
для центральных 
нападающих 

Доля значимости ПССП 
для полузащитников 

Длина руки 43% 25% 32% 

«10 м спина» 63% 5% 32% 
«Плавательный спец.тест» 11% 56% 33% 
«ТОБМ» 66% 7% 27% 
«ТОБХ» 17% 39% 44% 
 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим
выводам.

Центральные защитники отличаются значительными показа-
телями в длине руки (43%), скорости и эффективности плавания кролем
на спине («10 м спина» (63%)), точности при основном броске с места
(ТОБМ) (66%).

Для центральных нападающих важно иметь хорошую плаватель-
ную работоспособность, что косвенно характеризует «плавательный
спец.тест» (56 %) и обладать хорошей техникой при обработке мяча и
удара по воротам в движении, на что влияют результаты теста, оценива-
ющего точность основного броска с хода (ТОБХ) (39%). Доля значимо-
сти тестов «10 м спина» и «точность основного броска с места» (ТОБМ)
для игрового амплуа, характеризующих центральных нападающих ме-
нее значимы (соответственно 5% и 7%).

Для полузащитников или подвижных нападающих менее значи-
мых из перечисленных тестовых заданий нет. Все тесты имеют сред-
нюю долю значимости за исключением теста, характеризующего точ-
ность основного броска с хода (ТОБХ), доля значимости которого
является наибольшей для данного игрового амплуа (44%).
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Такие результаты, в первую очередь, мы связываем с функциями, кото-
рые выполняют спортсмены различного игрового амплуа на поле в про-
цессе игровой соревновательной деятельности.

Для оценки и сравнения результатов тестовых заданий игроков
различного игрового амплуа была рассчитана бальная шкала оценки
тестовых заданий для квалифицированных ватерполистов (табл. 2), а
также ватерполистов 13,14 и 15 лет (табл. 3, 4, 5)

Таблица 2
Бальная шкала оценки тестовых заданий для квалифицированных ва-

терполистов (КМС)
№  Показатели структуры  специальной  

подготовленности (ПССП). 1 2 3 4 5 6 7 

1. Длина руки 73.8 77,3 79 80,8 83 84,2 87,7 
2. «10 м  спина» 6,9 6,5 6,4 6,1 5,8 5,7 5,3 

3. «Плавательный  
спец.тест» 53,8 56,6 58 59,4 61 62,2 65 

4. «ТОБМ» 3,7 4 4,1 4,3 4,5 4,6 4,9 
5. «ТОБХ» 3,5 3,8 4 4,1 4,2 4,4 4,7 
 

Таблица 3
Бальная шкала оценки тестовых заданий для ватерполистов 13 лет.

№ Показатели структуры специальной  
подготовленности (ПССП). 1 2 3 4 5 6 7 

1. Длина руки 62,2 65,9 66,5 69,6 72 73,3 77 
2. «10 м спина» 11,1 10,2 10 9,3 8,7 8,4 7,5 

3. «Плавательный  
спец.тест» 36,9 38,8 40 40,7 41 42,6 44,5 

4. «ТОБМ» 2,6 3 3,1 3,4 3,6 3,8 4,2 
5. «ТОБХ» 2,5 2,9 3 3,3 3,5 3,7 4,1 
 

Представленная оценочная школа позволяет оценить результа-
ты тестовых заданий по семи бальной системе.

Применение оценочной шкалы в данном случае позволяет со-
поставить уровень достижений в разных тестовых процедурах игроков
различного амплуа, а также оценить степень отставания (или наоборот
опережения) одного игрового амплуа по отношению к другому в конк-
ретных тестовых заданиях. Это позволило нам по сумме баллов, набран-
ных ватерполистами различного игрового амплуа, разработать градации,
при помощи которых можно определять игровое амплуа по пяти показа-
телям структуры специальной подготовленности (табл. 6).
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Таблица 4
Бальная шкала оценки тестовых заданий для ватерполистов 14 лет

№ Показатели структуры специальной  
подготовленности (ПССП). 1 2 3 4 5 6 7 

Бальная шкала оценки тестовых заданий для ватерполистов первой половины 14 лет 
1. Длина руки 64,2 68,3 69 72,4 75 76,5 80,6 
2. «10 м спина» 10,7 9,7 9 8,7 8,19 7,7 6,7 

3. «Плавательный  
спец.тест» 41 43,1 44 45,2 46,5 47,3 49,4 

4. «ТОБМ» 2,2 2,8 3 3,4 3,7 4 4,6 
5. «ТОБХ» 2,1 2,7 2,8 3,3 3,7 3,9 4,5 
 Бальная шкала оценки тестовых заданий для ватерполистов второй половины 14 лет. 
1. Длина руки 69 72,2 73,5 75,4 77,5 78,6 81,8 
2. «10 м спина» 9,2 8,6 8,5 8 7,6 7,4 6,8 

3. «Плавательный  
спец.тест» 44,1 46,2 47 48,3 49,2 50,4 52,5 

4. «ТОБМ» 2,6 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 5 
5. «ТОБХ» 2,4 3 3,3 3,6 3,8 4,2 4,8 
 

Таблица 5
Бальная шкала оценки тестовых заданий для ватерполистов 15 лет.

№ Показатели структуры специальной  
подготовленности (ПССП). 1 2 3 4 5 6 7 

1. Длина руки 72,6 75,4 76,7 78,2 79 81 83,8 
2. «10 м спина» 8,11 7,57 7,5 7,03 6,56 6,49 5,95 

3. «Плавательный  
спец.тест» 45,9 48,1 48,7 50,3 51,7 52,5 54,7 

4. «ТОБМ» 3 3,5 3,7 4 4,2 4,5 5 
5. «ТОБХ» 2,7 3,2 3,3 3,7 4,1 4,2 4,7 
 

Таблица 6
Градации по игровым амплуа в водном поло

И гро вое  ам пл уа  Колич ес тво  б ало в  
Ц ентр аль ны й  
н ап ад ающ ий  О т  8  –  1 6  

П олузащ итни к  1 6  –  2 0 .4  
Ц ентр аль ны й  защ итн ик  2 0 .4  –  2 6  и  выш е  

 
Если сумма варьирует от 8 до 16 баллов, то этот спортсмен пред-

расположен к игровым функциям, выполняемым центральными напада-
ющими, если от 16 до 20.4 баллов - то функциям полузащитника, а когда
сумма баллов варьирует от 20.4 до 26 и выше то данный спортсмен яв-
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ляется центральным защитником. Если набранная сумма баллов являет-
ся промежуточной, стыковой между игровыми амплуа центральные на-
падающие и полузащитники это 16 баллов, а между полузащитниками и
центральными защитниками это от 20 до 21 баллов, в данном случае мы
по таблице 1 анализируем какие результаты в данных тестовых задани-
ях конкретного спортсмена являются наибольшими. Если это длина руки,
результаты тестов «10 м спина » и « ТОБМ » то значит этот спортсмен
предрасположен к игровым функциям центрального защитника. Если у
него значительные результаты «плавательного спецтеста», низкие резуль-
таты в тестовых заданиях, характеризующих скорость плавания на спи-
не и эффективность выполнения основного броска с места, то он пред-
расположен к действиям, выполняемым центральным нападающим, а
если мы отмечаем средние значения во всех тестовых заданиях за ис-
ключением ТОБХ, где его результат выделяется и является наибольшим,
то он предрасположен к игровым функциям, выполняемым полузащит-
ником.

Выводы:
1. Выбор игрового амплуа в водном поло может быть осуществлен по

33 показателям структуры специальной подготовленности, но эта
методика является громоздкой и требует от тренера дополнитель-
ного времени, специального инвентаря и измерительных устройств,
что ограничивает возможности её широкого применения.

2. Бальный способ позволяет по пяти значимым и наиболее отличаю-
щимся показателям структуры специальной подготовленности оп-
ределить игровое амплуа ватерполистов. Таковыми являются: дли-
на руки, «10 м. на спине», плавательный спец.тест, точность
основного броска с места (ТОБМ) и точность основного броска с
хода (ТОБХ).

3. Разработанная бальная градация позволяет с достаточно высокой
степенью вероятности определять игровое амплуа по пяти показа-
телям структуры специальной подготовленности, в том числе и на
ранних этапах многолетней подготовки спортсмена.
Дальнейшие исследования в этом направлении могут касаться

вопросов влияния психологических и психо–физиологических личнос-
тных качеств на определение игрового амплуа занимающихся, специа-
лизирующихся в водном поло.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАСТОК
С НАДЕЖНОСТЬЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Серебрянская Е.О.
Харьковская государственная академия физической культуры

Академия гражданской защиты Украины

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи между типологи-
ческими проявлениями свойств нервной системы гимнасток художественного
стиля и надежностью их соревновательной деятельности.
Ключевые слова: художественная гимнастика, нервная система, типологичес-
кие особенности, надежность соревновательной деятельности, взаимосвязь.
Анотація. Серебрянська Є.О. Взаємозв’язок типологічних особливостей прояву
властивостей нервової системи гімнасток з надійністю змагальної діяльності. У
статті розглядаються питання взаємозв’язку між типологічними проявами
властивостей нервової системи гімнасток художнього стилю і надійністю їх
змагальної діяльності.
Ключові слова: художня гімнастика, нервова система, типологічні особливості,
надійність змагальної діяльності, взаємозв’язок.
Annotation. Serebryanskaya E.O.  Correlation of typological singularities of exhibiting
of properties of a nervous system gymnastics with reliability of competitive activity.
The problems of correlation between typological exhibitings of properties of a nervous
system gymnastics and reliability of their competitive activity are surveyed.
Keywords: art gymnastics, nervous system, typological singularities, reliability of
competitive activity, correlation.

Постановка проблемы исследования.  Анализ последних ис-
следований и публикаций.  Генетическая обусловленность, устойчи-
вость проявления и способность типологических особенностей свойств
нервной системы оказывать влияние на деятельность и поведение чело-
века являются важными предпосылками для их использования в каче-
стве психофизиологических предикторов надежности соревновательной
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деятельности спортсменов.
Анализ литературы показывают, что одни исследователи [2; 3 и

др.] в качестве прогностического признака эффективности соревнова-
тельной деятельности используют какое-либо одно из свойств нервной
системы (чаще всего силу или подвижность), а другие [4; 5; 11] — при-
меняют комплексный типологический подход.

Комплексный типологический подход широко используется  в
Санкт-Петербургской школе дифференциальной психофизиологии Е.П.
Ильина [4-6; 8; 9]. Он базируется на принципе — «прогноз осуществля-
ется не по одной типологической особенности, а комплексно, с учетом
типологических особенностей проявления различных свойств нервной
системы» [6, с. 75]. В основе выделения типов в указанных работах ле-
жат одномерные статистические критерии, которые, на наш взгляд, не
учитывают всей полноты взаимосвязей между изучаемыми проявления-
ми свойств нервной системы. Нам представляется, что применение со-
временных методов классификации эмпирических данных, например,
кластерного анализа позволяет более точно выделить типологические
группы спортсменов и использовать их в качестве психофизиологичес-
ких предикторов надежности соревновательной деятельности спортсме-
нов.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной
академии физической культуры.

Цель нашего экспериментального исследования - изучить вза-
имосвязи между типологическими проявлениями свойств нервной сис-
темы гимнасток художественного стиля и надежностью их соревнова-
тельной деятельности.

Методика исследования. В исследования приняли участие 80
гимнасток художественного стиля, квалификация которых соответство-
вала уровню кандидата и мастера спорта Украины. Все они были обсле-
дованы комплексом методик для изучения силы, подвижности и лабиль-
ности нервной системы, изложенных в работе Е.П. Ильина [6]. Кроме
того, на основе наблюдений и экспертных оценок (метод парных срав-
нений) за выступлениями в соревнованиях, каждая из гимнасток была
отнесена к одной из «полярных» групп: «надежных» и «ненадежных».

Решение задачи исследования осуществлялось в несколько эта-
пов.

На первом этапе решалась задача построения классификации,
то есть разделения исходного множества гимнасток на группы (классы,
кластеры) по измеренным типологическим особенностям — силе, ла-
бильности и подвижности нервной системы. В последующем проверя-
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лись два предположения о том, что:
- проявляются ли различия между группами испытуемых по измерен-
ным свойствам нервной системы?

- существуют ли взаимосвязи в межгрупповых различиях и внешним
критерием надежности соревновательной деятельности гимнасток?

Для решения задачи классификации испытуемых применялись
методы кластерного анализа: иерархический кластерный анализ и ме-
тод К-средних [7]. Иерархический метод кластерного анализа использо-
вался для того, чтобы принять решение о числе кластеров (групп), на
которое целесообразно разбить исходное множество испытуемых.

С целью определения необходимого и достаточного количества
кластеров использовался показатель, получивший название «коэффици-
ент», под которым подразумевается расстояние между двумя кластера-
ми, определенное на основании выбранной дистанционной меры с учё-
том предусмотренного преобразования значений. В нашем случае — это
квадрат евклидового расстояния, определенный с использованием стан-
дартизованных значений. На том этапе, где эта мера расстояния между
двумя кластерами увеличивается скачкообразно, процесс объединения
в новые кластеры останавливался, так как в противном случае были бы
объединены уже кластеры, находящиеся на относительно большом рас-
стоянии друг от друга.

В качестве оптимального считалось число кластеров равное
разности количества случаев (здесь: 80) и количества шагов, после ко-
торого коэффициент увеличивается скачкообразно (это: 77). Таким об-
разом, в нашем случае лучшим явилось решение с тремя кластерами.

Применение метода К-средних позволило компьютерной сис-
теме SPSS 10,0 образовать три различных кластера, расположенных на
возможно больших расстояниях друг от друга, то есть настолько раз-
личных, насколько это возможно.

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 пред-
ставлены описательные статистики для трех выделенных кластеров
(групп) спортсменок.

Как известно, отличия сильной и слабой нервной системой, глав-
ным образом, состоят в различном уровне активации в покое [6]. Это
означает, что для возникновения видимой ответной реакции, необходи-
мо, чтобы раздражитель превысил или, по крайней мере, достиг некото-
рой пороговой величины. Иными словами — нужно достичь порогово-
го уровня активации нервной системы. У спортсменов со слабой нервной
системой уровень активации в покое выше, а значит, что они ближе к
пороговому уровню активации, с которого начинается реагирование, чем
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спортсмены с сильной нервной системой. Поэтому, чтобы довести этот
уровень до порогового нужен меньший по интенсивности раздражитель.

Таблица 1
Описательные статистики свойств нервной системы для трех групп

гимнасток
Свойства нервной

системы  №  кластера N M  Std. 
Dev. 

Std. 
Error M in Max 

Сила 1 25 1,75 0,22 0,04 1,44 2,23 
 2 33 1,38 0,16 0,03 1,06 1,74 
 3 22 1,63 0,16 0,04 1,44 2,00 
 Всего  80 1,56 0,24 0,03 1,06 2,23 
Лабильность 1 25 34,61 2,64 0,51 31,0640,06
 2 33 39,11 2,50 0,45 36,1048,00
 3 22 33,85 1,78 0,40 30,6737,20
 Всего  80 36,28 3,38 0,38 30,6748,00
Подвижность 1 25 1,22 0,17 0,03 0,96 1,54 
 2 33 0,94 0,16 0,04 0,68 1,26 
 3 22 0,76 0,13 0,03 0,51 0,98 
 Всего  80 0,99 0,24 0,03 0,51 1,54 

 Примечание. N — число испытуемых в кластере; M — среднее значе-
ние; Std. Dev. — стандартное отклонение; Std. Error — ошибка стандар-
тного отклонения; Min и Max — минимальное и максимальное значение
показателя.

В поведении и деятельности спортсменов это проявляется в том,
что лица со слабой нервной системой, обладая большей чувствительно-
стью, раньше начинают реагировать на ситуации, которые они оценива-
ют как угрожающие их «Я». Поэтому они быстрее достигают запредель-
ного торможения и снижают эффективность реагирования.
Соответственно в напряженных, высоко значимых ситуациях соревно-
вательной деятельности «слабые» могут снижать результативность дея-
тельности.

Лабильность нервной системы, как одно из ее свойств, была
выделена в исследованиях проведенных в лаборатории Б.М. Теплова [10].
Лабильность нервной системы — это показатель быстроты возникнове-
ния и исчезновения нервных процессов. Как явствует из табл. 1, наи-
большей лабильностью отличаются гимнастки из второго кластера —
39,11 Гц. Далее следуют спортсменки, представляющие первый кластер
— 34,61 Гц и испытуемые из третьего кластера — 33,85 Гц. В соответ-
ствии с критерием диагностики лабильности нервной системы спорт-
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сменки из первой группы характеризуются как средне лабильные, а гим-
настки первой и третьей групп — низко лабильные. Как отмечает Е.П.
Ильин [6], высокая лабильность часто имеет сильные корреляции с эф-
фективностью деятельности и поэтому может служить в качестве важ-
ного показателя функциональной подвижности нервной системы в прак-
тических исследованиях.

Что качается подвижности нервной системы, то она также ха-
рактеризует быстроту функционирования нервной системы, а именно
— легкость переделки значения условных раздражителей.

 Используя критерий диагностики подвижности нервной систе-
мы [6], мы можем классифицировать гимнасток первой группы как под-
вижных, третьей — инертных, а второй как спортсменов со средней под-
вижностью нервной системы.

С целью выявления различий между группами (кластерами) ис-
пытуемых по измеренным свойствам нервной системы проводился дис-
персионный анализ, результаты которого представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение средних значений свойств нервной системы у гимнасток

трех групп
Свойства 
нервной 
системы 

 Сумма  
квадратов df 

Среднее 
 значение 
квадрата 

F Достоверность

Сила Между группами 2,10 2 1,05 31,99 0,0001 
  Внутри групп 2,53 77 0,03     
  Сумма 4,63 79       
Лабильность Между группами 458,84 2 229,42 40,05 0,0001 
  Внутри групп 441,07 77 5,73     
  Сумма 899,15 79       
Подвижность Между группами 2,61 2 1,30 53,70 0,0001 
  Внутри групп 1,87 77 0,024     
  Сумма 4,48 79       

 
Анализ табл. 2 показывает, что между всеми тремя группами

испытуемых выявлены максимально достоверные различия (p < 0,0001)
по каждому из свойств нервной системы, включенных в исследование.
В то же время внутри группы характеризуются значительной однород-
ностью. С целью выявления того, какие именно группы гимнасток зна-
чимо отличаются от нуля использовался тест Дункана. Результаты этой
проверки свидетельствуют, что по силе нервной системы выделяется три
гомогенные группы (со стандартным значением p = 0,05), каждая из ко-
торых включает один из кластеров, которые были описаны ранее.
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Несколько иная картина наблюдается при проверке на однород-
ность типологических групп по показателю лабильности нервной сис-
темы. Как показал тест, здесь выделено две гомогенные группы: в пер-
вую вошли гимнастки и третьей и первой типологической группы,
которые неразличимы между собой, а вторую гомогенную группу обра-
зовал второй типологический кластер, который значимо отличается от
третьего и первого.

Данные теста Дункана, для подвижности нервной системы сви-
детельствуют о том, здесь также выделено три гомогенные группы (со
стандартным значением p = 0,05), каждая из которых включает один из
типологических кластеров. Это означает, что каждая типологическая
группа гимнасток значимо отличается одна от другой по показателю
подвижности нервной системы.

Таким образом, в результате кластерного анализа исходного мно-
жества гимнасток было получено три типологические группы спортсме-
нок, которые статистически значимо различаются между собой по соче-
танию свойств нервной системы и являются однородными внутри своих
типологических групп. Первую типологическую группу образовали гим-
настки с сильной, средне лабильной и подвижной нервной системой.
Вторая группа (самая многочисленная) образована из гимнасток с пре-
имущественно слабой нервной системой высокой лабильностью и сред-
ней подвижностью нервной системы. И, наконец, в третью типологи-
ческую группу вошли гимнастки, которые характеризуются средней
силой, средней лабильностью и инертностью свойств нервной системы.

Для того чтобы произвести анализ связи между типологически-
ми особенностями проявления свойств нервной системы гимнасток и
их соревновательной надежностью использовался анализ таблиц сопря-
женности с расчетом значений теста χ2 (хи-квадрат). Как известно этот
тест позволяет выявить значимость взаимосвязи между переменными,
которые измерены в номинативных шкалах. В нашем случае это две пе-
ременные: 1) «типологическая группа» и 2) «надежность соревнователь-
ной деятельности».

Результаты анализа таблиц сопряженности сведены в итоговую
таблицу 3.

Данные таблицы сопряженности можно интерпретировать сле-
дующим образом:

- 18 из 40 гимнасток или 72,0% от спортсменок, имеющий
типологический комплекс «сильный + средне лабильный +
подвижный» оцениваются как «ненадежные».

- 16 из 40 гимнасток или 72,7% от спортсменок, имеющий
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типологический комплекс «средне сильные + средне лабиль-
ные + инертные» оцениваются как «ненадежные» спорт-
сменки.

Только 6 гимнасток, которые входят в типологический комплекс
«слабые + высоко лабильные + средне подвижные», относятся к группе
«ненадежные», что составляет 15,0% от общего числа спортсменок с
низкой степенью надежности.
Из 40 гимнасток, отнесенных к группе «ненадежные» 34 спортсменки
составляют типологические комплексы «сильный + средне лабильный
+ подвижный» (18 чел) и «средне сильные + средне лабильные + инер-
тные» (16 чел), что составляет 82,5% всех «ненадежных» спортсменок.

Таблица 3
Взаимосвязь типологических особенностей проявления свойств не-

рвной системы и соревновательной надежности гимнасток
Группы надежности Сумма Типологические  

группы 
  
  НадежныеНенадежные   

Число 7 18 25 
Ожидаемое число 12,5 12,5 25,0 
% от типологической группы 28,0% 72,0% 100,0%
% от надежности 17,5% 45,0% 31,3% 

Сильные, средне  
лабильные, 
подвижные 

% от общей суммы 8,8% 22,5% 31,3% 
Число 27 6 33 
Ожидаемое число 16,5 16,5 33,0 
% от типологической группы 81,8% 18,2% 100,0%
% от надежности 67,5% 15,0% 41,3% 

Слабые, 
высоко лабильные, 
средне подвижные 

 
% от общей суммы 33,8% 7,5% 41,3% 
Число 6 16 22 
Ожидаемое число 11,0 11,0 22,0 
% от типологической группы 27,3% 72,7% 100,0%
% от надежности 15,0% 40,0% 27,5% 

Средне сильные,  
средне лабильные, 

инертные 
% от общей суммы 7,5% 20,0% 27,5% 
Число 40 40 80 
Ожидаемое число 40,0 40,0 80,0 
% от типологической группы 50,0% 50,0% 100,0%

% от надежности 100,0% 100,0% 100,0%
Всего 

 

% от общей суммы 50,0% 50,0% 100,0%

 
- 67,5% спортсменов отнесенных к группе «надежные», клас-

сифицированы как «слабые + высоко лабильные + средне
подвижные».

- Только 13 гимнасток, являющиеся надежными в соревно-
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вательной деятельности, образуют типологические комплек-
сы «сильный + средне лабильный + подвижный» (7 чел) и
«средне сильные + средне лабильные + инертные» (6 чел),
что составляет 32,5% всех «надежных» спортсменок.

Таким образом, наблюдается зависимость между переменной
«типологические особенности проявления свойств нервной системы» и
переменной «надежность соревновательной деятельности». Расчет ко-
эффициента c2 по Пирсону дал величину 22,749 (p < 0,0001), что означа-
ет о статистической значимости установленной связи.

На наш взгляд, объяснить эти результаты можно только исходя
из особенностей тренировочной и соревновательной деятельности спорт-
сменок в художественной гимнастике. Как известно, в художественной
гимнастике требуется проявление артистизма, эмоциональности в вы-
разительности исполнения. Эти способности зависят от типологичес-
ких особенностей человека. Еще И.П. Павлов выделил специально че-
ловеческие типы нервной деятельности художественный, мыслительный
и смешанный, в которых нашли отражение типические особенности
людей к художественному перевоплощению, к определенному способу
мышления. Художественный тип, по И.П. Павлову, характеризуется пре-
обладанием первой сигнальной системы над второй сигнальной систе-
мой, что выражается в преобладании образно-эмоционального мышле-
ния над формально-логическим, в эмоциональной отзывчивости в
выразительности. Показано, что эти особенности художественного типа
имеют связь с типологическими особенностями проявления свойств
нервной системы.

Результаты исследований, выполненных под руководством Е.П.
Ильина [8; 9] показывают, что у лиц с преобладанием образно-эмоцио-
нального мышления слабая нервная система встречается чаще, чем у
лиц о преобладанием формально-логического мышления. Артистич-
ность, танцевальность чаще наблюдается у лиц со слабой нервной сис-
темой и с преобладанием «внешнего» возбуждения. Сильная нервная
система препятствует проявлению эмоциональной выразительности [1].
Эмоциональность присуща и лицам с высокой лабильностью [11]. В свете
этих данных понятно, почему среди гимнасток, характеризующихся
высокой надежностью соревновательной деятельности, больше, чем
среди гимнасток с меньшей надежностью, лиц со слабой нервной систе-
мой, высокой лабильностью и средней подвижностью нервных процес-
сов.

Выводы.
1. Для эмпирической классификации спортсменов по осо-
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бенностям проявления свойств нервной системы целе-
сообразно использовать процедуры кластерного анали-
за.

2. Типологические особенности проявления свойств не-
рвной системы гимнасток оказывают влияние на надеж-
ность их соревновательной деятельности.

3. Наиболее вероятна соревновательная надежность у гим-
насток, которые обладают следующим типологическим
комплексом — «слабые + высоко лабильные + средне
подвижные».

Дальнейшие исследования в данном направлении могут касать-
ся исследования других вопросов повышения эффективности соревно-
вательной деятельности в художественной гимнастике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ДИСКРИМИНАНТНЫХ
ФУНКЦИЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ

НАДЕЖНОСТИ ГИМНАСТОК
Серебрянская Е.О.

Харьковская государственная академия физической культуры
Академия гражданской защиты Украины

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения линейных дис-
криминантных функций в прогнозировании соревновательной надежности спорт-
сменок, занимающихся художественной гимнастикой.
Ключевые слова: художественная гимнастика, линейные дискриминантные фун-
кции, соревновательная надежность, факторы личности.
Анотація. Серебрянська Є.О. Застосування лінійних дискримінантних функцій
у прогнозуванні змагальної надійності гімнасток. У статті розглядається мож-
ливість застосування лінійних дискримінантних функцій у прогнозуванні зма-
гальної надійності спортсменок, що займаються художньою гімнастикою.
Ключові слова: художня гімнастика, лінійні дискримінантні функції, змагальна
надійність, фактори особистості.
Annotation. Serebryanskaya E.O. Application of linear discriminant functions in
prediction of competitive reliability gymnastics. The feasibility of linear discriminant
functions in prediction of competitive reliability sportsmen, occupied by art gymnastics
is surveyed.
Keywords: art gymnastics, linear discriminant functions, competitive reliability, factors
of the person.

Постановка проблемы исследования.  Анализ последних ис-
следований и публикаций.  Одной из важнейших проблем исследова-
ния надежности соревновательной деятельности спортсменов является
составление прогноза успешности их выступлений на ответственных со-
ревнованиях [1; 5; 6].

Надежность рассматривается как сложное системное качество
спортсмена, определяемое различными факторами: биомеханическим,
медико-биологическим, психологическим [7]. Психологический фактор
рассматривается как ведущий в регуляции деятельности спортсмена и
обеспечении его надежности в экстремальных условиях соревнователь-
ной деятельности. Под психологическим фактором понимаются особен-
ности психических процессов, состояний и свойств личности спортсме-
на. Отсюда обоснованным является стремление авторов включить в
рассмотрение множество переменных, всесторонне характеризующих
личность спортсмена. Однако при этом возникает проблема нахожде-
ния наименьшей, но в то же время и наиболее информативной размер-
ности переменных, вносящих наибольший вклад в прогноз надежности
спортсмена. Для решения этой задачи в прикладных областях психоло-
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гии с успехом применяются методы, базирующиеся на распознавании
образов [2; 4].

Исходя их этого, мы предлагаем подход к прогнозированию со-
ревновательной надежности гимнасток с помощью линейных дискри-
минантных функций.

Прогнозирование надежности посредством линейных дискри-
минантных функций требует решения трех следующих подзадач:

1) классификации испытуемых;
2) выбора косвенных признаков;
3) построения правила классификации испытуемых по

косвенным признакам.
Классификация испытуемых предполагает наличие классообра-

зующих признаков. Классообразующими признаками называются при-
знаки, позволяющие осуществить классификацию испытуемых по за-
данным классам.

Косвенные признаки используются для прогноза значений клас-
сообразующих признаков. Выбор косвенных признаков — важнейшая
задача прогностики. Существует два подхода к выбору косвенных при-
знаков: специфический и глобальный.

При специфическом подходе отбираются признаки, содержатель-
но близкие к классообразующим. Психологическое обследование в этом
случае строится таким образом, чтобы оно моделировало исследуемую
ситуацию или включалось в нее. Считается, что чем точнее психологи-
ческий эксперимент воспроизводит реальную деятельность, тем точнее
будет решена поставленная задача.

В настоящее время в психодиагностике все большее признание
получает так называемый глобальный подход, базирующийся на изме-
рении «общих свойств человека», вместо испытаний, моделирующих спе-
цифическую деятельность [8].

С этой целью используется вся гамма тестов личности, способ-
ностей, мотивации и т.п. Хорошо составленные батареи тестов для из-
мерения широкого спектра индивидуально-психологических особенно-
стей получают все более широкое распространение, так как позволяют
на основе одной и той же системы косвенных признаков решают разные
психодиагностические задачи.

Следующая задача — это построение определенного правила
классификации испытуемых по значениям косвенных признаков. В на-
стоящее время для решения этой задачи с успехом используются алго-
ритмы «распознавания образов». Все они основаны на предположении,
что существует такое многомерное пространство, в котором точки, ко-
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торые представляют испытуемых одной группы, расположены плотно и
«далеко» от точек, представляющих испытуемых другой группы. При
этом условии может быть построена поверхность, разделяющая испы-
туемых на различные группы. Очень часто разделяющие поверхности
получают в виде линейных дискриминантных функций (ЛДФ) Фишера,
параметры которых определяются в рамках процедуры дискриминант-
ного анализа. Они имеют название классифицирующих функций. Крат-
ко охарактеризуем их.

Весовые коэффициенты классифицирующих функций опреде-
ляются по следующей формуле:

),((1 K1imSw ii =⋅= −

где S — матрица ковариаций диагностического класса; mi —
вектор средних i-го диагностического класса; K — количество классов.
Пороговые величины вычисляются как
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2
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где Pi — априорная вероятность i-го класса.
Правило диагностики с применением классифицирующих фун-

кций следующее: объект х относится к i-му классу, если выполняется
условие

,)(max)( xgxg jK1,ji =
=

где j0
T
jj wxwxg −=)( .

Иными словами наблюдение считается принадлежащим той со-
вокупности, для которой получен наивысший показатель классифика-
ции (кроме случая, когда вероятности априорной классификации стано-
вятся слишком малыми).

Этап построения классифицирующих функций и порогового
значения, когда для каждого испытуемого известна принадлежность к
одной из классификационных групп (в нашем случае — «надежных» и
«ненадежных» гимнасток) получил название обучение распознаванию
«с учителем». После обучения распознаванию проводится процедура «эк-
замена» или другими словами проверяется пригодность классификато-
ра решать реальные психодиагностические задачи.
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Простая линейная дискриминантная функция осуществляет пре-
образование исходного множества измерений, входящих в выборку, в
единственное дискриминантное число. Это число, или преобразованная
переменная, определяет положение индивида на прямой, определенной
дискриминантной функцией. Поэтому можно представлять себе диск-
риминантную функцию как способ преобразования многомерной зада-
чи в одномерную.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной
академии физической культуры.

Методика и организация исследования. Исследовались спорт-
сменки, специализирующиеся по художественной гимнастике, квалифи-
кация которых соответствовала кандидатам и мастерам спорта (n=80).

Для изучения особенностей личности, определяющих надеж-
ность соревновательной деятельности гимнасток, применялись следую-
щие методики. Для исследования индивидуально-психологических осо-
бенностей личности спортсменов  использовался вариант
стандартизированных опросников Р. Кэттелла (16PF), Г. Айзенка (EPI),
Дж. Роттера («Локус контроля») и тематического апперцептивного тес-
та Х. Хеккаузена. Материалы тестирования дают многостороннюю ха-
рактеристику личности гимнастки и особенностей психической регуля-
ции деятельности.

Для выделения гимнасток, представляющих «полярные группы»
спортсменок — «надежных» и «ненадежных» использовались как дан-
ные наблюдений, так и применение экспертных оценок — метода пар-
ных сравнений [3].

Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 пред-
ставлены коэффициенты дискриминантных функций и пороговые зна-
чения для 20, включенных в рассмотрение личностных характеристик
гимнасток.

Для того чтобы спрогнозировать принадлежность той или иной
спортсменки к одной из классификационных групп («надежных» или
«ненадежных») посредством линейных классификационных функций,
необходимо значения ее личностных характеристик, полученных в ре-
зультате тестирования, подставить в уравнение линейной дискриминан-
тной функции. В результате мы получаем значение дискриминантной
переменной для этой спортсменки, от которого вычитаем пороговое зна-
чение. Гимнастка относится к той группе, где значение функции будет
большим.

Например, гимнастка А-на в результате обследования с помо-
щью изложенного выше комплекса методик имеет следующие значения
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показателей свойств личности: A=5, B=3, C=10, E=4, F=6, G=10, H=8,
I=8, L=6, M=7, N=6, O=4, Q1=7, Q2=7, Q3=10, Q4=4, Ex=7, Ne=8, Lk= 32,
MD=4,5. Тогда значение дискриминантной переменной для группы 1 у
нее будет равным 467,946, а для второй — 448,436. Поскольку первое
значение больше второго, то предполагается, что она относится к груп-
пе «надежных» гимнасток.

Таблица 1
Коэффициенты классификационных функций

Группы гимнасток № 
п/п Показатели «Надежные» «Ненадежные» 
1. A (Общительность) 4,525 4,735 
2. B (Интеллект) 6,307 5,852 
3. С (Эмоциональная 

устойчивость) 
3,384 3,283 

4. E (Доминантность) -1,150 -1,078 
5. F (Беспечность) -0,750 -0,523 
6. G (Нормативность 

поведения) 
2,387 2,240 

7. H (Смелость) 2,603 2,697 
8. I (Эмоциональная 

чувствительность) 
-1,554 -1,486 

9. L Подозрительность) 2,860 2,684 
10. M (Мечтательность) 4,710 4,429 
11. N (Проницательность) 1,871 1,934 
12. O (Тревожность) -0,662 -0,713 
13. Q1 (Радикализм) -0,031 0,002 
14. Q2 (Конформизм) 4,062 4,506 
15. Q3 (Самоконтроль) 2,648 2,432 
16. Q4 (Напряженность) 3,436 3,766 
17. Ex (Экстраверсия) 2,786 2,614 
18. Ne (Нейротизм) 1,156 1,110 
19. LK (Локус контроля) 1,244 1,049 
20. MD (Мотивация достижения) 2,088 1,840 

 Пороговое значение -164,295 -153,912 

В табл. 2 представлена точность предсказания принадлежности
к одной из двух групп гимнасток на основе классификационных функ-
ций Фишера. Как видно из таблицы вероятностная суммарная точность
предсказания соревновательной надежности по 20 личностным харак-
теристикам гимнасток — 81,25%, для группы «надежных» гимнасток —
80,0%, «ненадежных» — 82,5%.
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Таблица 2
Оценка качества классификации групп гимнасток

 П р о ц е н т  Г р у п п а  1  Г р у п п а  2  
Г р у п п а  1  8 0 , 0 0  3 2  8  
Г р у п п а  2  8 2 , 5 0  7  3 3  
В с е г о  8 1 , 2 5  3 9  4 1  

Примечание. Строки — наблюдаемые классификации; Столбцы — пред-
сказанные классификации.

Для прикладного психолого-педагогического исследования весь-
ма существенно выявить те индивидуально-психологические особенно-
сти гимнасток, которые наиболее информативны для прогноза надеж-
ности соревновательной деятельности спортсменок. С точки зрения
теории распознавания образов информативными являются те показате-
ли, которые, прежде всего, обуславливают разделение испытуемых на
рассматриваемые классы, а процедура нахождения позволяет миними-
зировать комплекс показателей и перейти из подпространства большей
размерности — в меньшее. Решение этой задачи осуществлялось про-
цедурой пошагового линейного дискриминантного анализа (последова-
тельное исключение переменных с минимальным вкладом).

Анализ вклада переменных в классификацию (табл. 3) демонст-
рирует, прежде всего, высокую значимость совокупной дискриминатив-
ной способности всех двадцати переменных (F20,59 = 2,793; p < 0,0012).
Наибольший вклад вносят переменные: 19 (локус контроля), 20 (моти-
вация достижения), 15 (самоконтроль), 16 (психическая напряженность),
а наименьший — 13 (радикализм), 11 (проницательность), 4 (доминант-
ность). Толерантность каждой переменной приемлема.

Таким образом, для диагностики (прогностики) надежности со-
ревновательной деятельности гимнасток можно использовать сжатый
набор переменных. Коэффициенты для сокращенного набора класси-
фикационные функции Фишера представлены в табл. 4.

Следует отметить, что численные значения коэффициентов в со-
кращенной ЛДФ для гимнасток дают возможность определить вес от-
дельных показателей в характеристике психологической надежности, а
знаки при коэффициентах направленность воздействия соответствую-
щих показателей на  целостное свойство гимнастки.

Психологический смысл выделенных переменных в характери-
стике соревновательной надежности состоит в следующем: чем выше
уверенность гимнастки в том, что, то, что происходит с ней, в значи-
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тельной степени является результатом ее активности и чем более она
ориентирована на достижение успеха и у нее выше развит самоконт-
роль и ниже психическая напряженность, тем более вероятно, что она
будет надежнее в соревновательной деятельности.

Таблица 3
Анализ вклада переменных в классификацию

№  Перем . λ-Уилкса  F-удаления p-уровень Толерантность 
1. A 0,521 0,830 0,366 0,564 
2. B 0,532 2,111 0,152 0,703 
3. C 0,515 0,185 0,669 0,608 
4. E 0,515 0,106 0,746 0,626 
5. F 0,522 0,947 0,334 0,476 
6. G 0,518 0,468 0,497 0,643 
7. H 0,516 0,265 0,609 0,579 
8. I 0,515 0,109 0,742 0,638 
9. L 0,521 0,786 0,379 0,585 
10. M  0,527 1,469 0,230 0,707 
11. N 0,515 0,106 0,746 0,751 
12. O 0,514 1,075 0,786 0,565 
13. Q 1 0,514 0,035 0,853 0,692 
14. Q 2 0,559 1,145 0,027 0,648 
15. Q 3 0,524 5,156 0,287 0,749 
16. Q 4 0,534 2,369 0,129 0,534 
17. EX 0,525 1,324 0,255 0,434 
18. NE 0,515 0,155 0,695 0,435 
19. LK 0,571 6,596 0,013 0,860 
20. M D 0,561 5,459 0,023 0,746 
 

Таблица 4
Коэффициенты классификационных функций (сокращенный набор)

Группы  гимнасток  Показатели  «Надежны е» «Ненадежные» 
Q 3 (Самоконтроль ) 1 ,6772  1 ,5134 
Q 4 (Напряженность ) 1 ,4670  1 ,6061 
LK  (Локус  контроля) 1 ,3951  1 ,1999 
M D  (Мотивация  достижения) 1 ,0936  0 ,8342 
Пороговое  значение  -37 ,4641  -28 ,7106  

 
Данная модель прогнозирования соревновательной надежнос-

ти была проверена на 20 гимнастках (10 «надежных» и 10 «ненадеж-
ных»). Одним из условий опыта являлось то, что экспериментатор не
располагал информацией о том, к какой из классификационных групп
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(«надежных» или «ненадежных») принадлежала та или иная участвую-
щая в эксперименте спортсменка. Иными словами, правило было под-
вергнуто своеобразному «экзамену». Результаты этой проверки показа-
ли, что вероятность правильного диагноза для групп надежных
спортсменок оказалась равной p = 0,70, а для групп психологически не-
надежных спортсменок p = 0,80. Это свидетельствует о том, что более
надежно распознаются спортсмены, которые по своим личностным свой-
ствам  характеризуются как менее надежные гимнастки.

Выводы.
1. Соревновательная деятельность в художественной гимнас-
тике опосредуется личностью спортсменки, ее психорегули-
рующими механизмами, которые развиваются в этом про-
цессе и активно влияют на надежность соревновательной
деятельности.

2. Наиболее значимыми факторами личности, определяющи-
ми надежность соревновательной деятельности гимнасток,
мы считаем следующие: самоконтроль, психическую устой-
чивость интернальность, мотивацию достижения успеха.

3. Прогноз соревновательной надежности гимнасток может
осуществляться на основе полученных линейных дискрими-
нантных функций.

Дальнейшие исследования в данном направлении могут касать-
ся исследования других вопросов повышения эффективности соревно-
вательной деятельности в художественной гимнастике.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ,
САМООЦЕНКИ, СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОГИ С

УСПЕШНОСТЬЮ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГИМНАСТОК
Сигал Н.С., Трегуб В.В., Галдина В.В.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы взаимосвязи личностной тре-
вожности, самооценки, ситуативной тревоги с успешностью выступления гим-
насток в условиях соревнований.
Ключевые слова: личностная тревожность, самооценка, ситуативная тревога,
взаимосвязь, соревнования, гимнастика.
Анотація. Сигал Н.С., Трегуб В.В., Галдина В.В. Взаємозв’язок особистісної
тривожності, самооцінки, ситуативної тривоги з успішністю виступу гімнасток.
У роботі розглядаються питання взаємозв’язку особистісної тривожності, само-
оцінки, ситуативної тривоги з успішністю виступу гімнасток в умовах змагань.
Ключові слова: особистісна тривожність, самооцінка, ситуативна тривога, взає-
мозв’язок, змагання, гімнастика.
Annotation. Sigal N.S., Tregub V.V., Galdina V.V. Correlation of personal uneasiness,
self-rating, situational of an alert with success of protrusion gymnasts. In work the
problems of correlation of personal uneasiness, self-rating, situational of an alert with
success of protrusion gymnasts in requirements of competings are surveyed.
Keywords: personal uneasiness, self-rating, situational an alert, correlation, competing,
gymnastics.

Постановка проблемы.  Анализ последних исследований и
публикаций. Одной из ведущих тенденций в современном спорте явля-
ется повышение роли психологической подготовки спортсменок к дос-
тижению высоких результатов в экстремальных условиях соревнования.

Психологическая подготовка в художественной гимнастике так
же важна, как физическая и специальная подготовка. На соревнованиях,
где выступают высококлассные гимнастки с прекрасной подготовкой и
физическими данными, выигрывает та, у которой сильная и уравнове-
шенная психика, которая умеет владеть собой и своими эмоциями и чув-
ствами, регулировать свое поведение, спортивную деятельность,  пока-
зывая высокий результат.

Подготовить такую гимнастку достаточно трудно, вот почему
проблема психической готовности к соревнованиям является одной из
самых актуальных.

Рядом исследователей (А. Ц. Пуни, Ю. Ю. Палайма, Ю. Я. Ки-
селев) отмечено влияние уровня эмоционального возбуждения на пси-
хическую регуляцию собственной деятельности спортсменов. В рабо-
тах Г.М. Гагаевой, Е.Геновой, Г.М.Двали, А.Ц. Пуни, А.В. Родионова,
O.K. Черниковой было показано, что психологические особенности пред-
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стартовых состояний включают в себя, наряду с эмоциональными про-
явлениями, определенную направленность сознания, содержание мыш-
ления, особенности восприятия и представлений. Психологическая го-
товность к соревнованию рассматривалась при этом как первоочередная
задача психологическая задача (В.А.Алаторцев, Г.М.Гагаева, А.Д.Ганюш-
кин, Ю.Я.Киселев, Л.Ц. Пуни, П.А. Рудик, и др.)

На основании экспериментальных и теоретических исследова-
ний А.Ц.Пуни, А.Д. Ганюшкина, А.С. Егорова, Ю.Я.Киселева и др. были
выявлены структурные компоненты состояния психологической готов-
ности (трезвая уверенность в своих силах - ведущий признак у женщин-
гимнасток).

Вопросами воспитания умения владеть не только своим телом,
но и всем организмом, умения не только бороться с соперником, но и
преодолевать себя, умения систематически работать над регуляцией сво-
их психических процессов, тренировать свои эмоции и чувства, осваи-
вать необходимый арсенал методов самоконтроля и саморегуляции за-
нимались спортивные психологи В.П.Некрасов,  Н.Ф.Худадов ,
Л.Пиккенхайн, Р.Фрестер. Некоторые из их методик использовались в
работе.

И только отдельные исследователи и авторы в своих работах
учитывают индивидуальные особенности гимнасток в выборе оптималь-
ных методов психорегуляции при подготовке к соревновательной дея-
тельности.

Среди средств саморегуляции психической готовности при не-
посредственной подготовке к старту особо выделяется аутогенная тре-
нировка, специализированная с учетом конкретных задач соревнования
(А. В. Алексеев; А. Г. Филатов; О. А. Черникова, О. В, Дашкевич).

В подавляющем большинстве рассмотренных работ, вопросы
анализа взаимосвязи эмоциональных и личностных факторов с состоя-
нием готовности к соревновательной деятельности спортсменок в худо-
жественной гимнастике освещены слабо.

Работа выполнена в соответствии с практическими задачами
подготовки спортсменов отделения художественной гимнастики
КДЮСШ КП ОСК «Металлист».

Цель работы: исследовать детерминированность личностной
тревожности, самооценки, ситуативной тревоги с успешностью выступ-
ления гимнасток.

Задачи исследования:
1.Установление зависимости между эффективностью выступле-

ния в соревнованиях и уровнем эмоционального состояния у представи-
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тельниц художественной гимнастики, с различной самооценкой.
2.Определение доминирующих взаимосвязей аспектов эмоцио-

нального состояния спортсменок занимающихся художественной гим-
настикой.

3.Выработка оптимальных практических рекомендаций для сни-
жения эмоционального напряжения и повышения эффективности дея-
тельности в условиях соревнования.

Результаты исследования.  Исследования проходили на базе
КДЮСШ КП ОСК «Металлист»,  отделения художественной гимнасти-
ки в течение 6 месяцев (ноябрь - апрель 2003-2004 г.)

Исследуемые спортсменки были однородны по уровню физи-
ческой подготовленности, квалификации, спортивному стажу, опыту
участия в соревнованиях.

Они были разделены на две группы: контрольную и экспери-
ментальную. В экспериментальной группе применялись методы психо-
регуляции в течение шести месяцев.

Для регулирования эмоционального состояния гимнасток, про-
водились психологические приемы регуляции эмоций в эксперименталь-
ной группе, что, в итоге, привело к понижению их тревожности и улуч-
шению качества выступления. Установлено, что чем выше достигаемый
уровень психической готовности эмоционального состояния к соревно-
ванию, тем более устойчив он от соревнования к соревнованию, тем
меньше подвержен влиянию сбивающих факторов. Величина оптималь-
ного эмоционального возбуждения зависит от индивидуально-психоло-
гических особенностей спортсменок.

Анализ  динамики ситуативной тревоги и ее средних значений
(Рис 1.) в экспериментальной и контрольной  группах позволяет утвер-
ждать, что в контрольной группе, не подвергавшейся психологическому
воздействию, ситуативная тревога к концу эксперимента уменьшилась с
48,3 до 41,5 баллов т. е.  на 16,4%. Что объясняется соревновательным
опытом гимнасток. В то же время ситуативная тревога в эксперимен-
тальной группе, уменьшилась с 48,3 до 34,8 баллов т. е. на 38,8%.

Динамика личностной тревожности и ее средних значений (Рис
2.) в экспериментальной и контрольной группах позволяет утверждать,
что в контрольной группе, не подвергавшейся психологическому воз-
действию, личностная тревожность к концу эксперимента уменьшилась
с 25,1 до 22,7 баллов   на 10,6%. В то же время личностная тревожность
в экспериментальной группе, подвергавшейся психологическому воздей-
ствию уменьшилось с 22 до 17,5 баллов, т. е. на 25,7%.
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Где: Ряд 1- контрольная группа,         Ряд 2- экспериментальная группа
1- начало эксперимента, 2- через 3 мес., 3- через 6 мес.

Рис.1. Характер изменения средних значений ситуативной тревоги в
контрольной и экспериментальной группах

25,125 24,375
22,7522

19,25
17,5

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3

Ряд1 Ряд2

Где: Ряд 1- контрольная группа,         Ряд 2- экспериментальная группа,
             1- начало эксперимента, 2- через 3 мес., 3- через 6 мес.

Рис.2. Характер изменения средних значений личностной тревожнос-
ти в контрольной и экспериментальной группах

Систематизация и анализ статистических данных эксперимен-
та позволили  установить высокую корреляционную связь между само-
оценками гимнасток и оценками выступлений. К окончанию исследова-
ний значения коэффициентов корреляции достигли уровней 0,505 для
контрольной и 0,760 для   экспериментальной группы. Выявлена высо-
кая корреляционная связь в обеих группах между ситуативной тревогой
и личностной тревожностью. К концу эксперимента значения коэффи-
циента корреляции достигли 0,413 для контрольной и 0,858 для  экспе-
риментальной группы. Результаты статистической оценки в эксперимен-
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тальной группе позволяют утвердиться в достоверности и научной обо-
снованности предлагаемых методов психологического воздействия на
гимнасток в ходе предсоревновательной подготовки.

Выводы. Проведенные исследования позволяют утверждать, что
предложенные в работе методы психорегуляции эмоционального состо-
яния гимнасток в предсоревновательном периоде, позволили снизить
уровень тревожности спортсменок и улучшить качество их выступле-
ния. В результате работы с гимнастками неадекватно высокие  и низкие
оценки были приближены к норме. Экспериментально подтверждена
гипотеза о наличии взаимосвязи личностных и эмоциональных факто-
ров с успешностью выступления гимнасток. Установлена доминирую-
щая положительная взаимосвязь между успешностью выступления гим-
насток и самооценкой.

Дальнейшие исследования  в этом направлении могут касаться
изучения других вопросов психологической подготовки спортсменок-
гимнасток.
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РЕАКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМ ДЕВОЧЕК 10-12 ЛЕТ НА ДОЗИРОВАННУЮ

ПЛАВАТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ (100 МЕТРОВ)
Чиженок Т.М.

Запорожский государственный университет

Аннотация. В статье показаны реакции систем дыхания и кровообращения на
100-метровую нагрузку, применяемую на уроках плавания. Дистанция преодо-
левается с большим напряжением аэробной системы. МВЛ и РД больше всего
снижены у девочек 10 лет по сравнению с 11-12-летними, что свидетельствует о
зависимости возможностей вентиляционной функции легких от степени трени-
рованности.
Ключевые слова: плавательная нагрузка, показатели внешнего дыхания, сердеч-
но-сосудистая система, кардиальный, респираторный, смешанный, благоприят-
ный и неблагоприятный тип.
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Анотація. Чиженок Т.М. Реакції дихальної і серцево-судинної систем дівчинок
10-12 років на дозоване плавальне навантаження (100 метрів). В статті пред-
ставлені результати реакції систем дихання та кровообігу на 100-метрове наван-
таження з плавання дівчат 10-12 років. Дистанція з плавання 100-метрів до-
лається з великим напруженням аеробної системи. МВЛ і РД більш за все знижені
у дівчат віком 10 років, які мають менший стаж з плавання.
Ключові слова: навантаження з плавання, показники зовнішнього дихання, сер-
цево-судинна система,  кардіальний, респіраторний, змішаний, сприятливий і
несприятливий тип.
Annotation. Chizhenok T.M. Responses of respiratory and cardiovascular systems of
the girls 10-12 years on a dosed nautational load (100 meters). The reactions of the
systems of breathing and circulation of blood on the 100-meter loading applied on the
lessons of swimming are shown in the article. Distance is overcame with large tension
of the aerobic system. MVL down and RD are most brought at girlies 10 years on
comparison with 11-12-years-old, that testifies to dependence of possibilities of vent
function of lights on the degree of trained.
Keywords: swimming loading, indexes of the external breathing, serdechno-sosudistaya
system, kardialniy, respirator, mixed, favourable and unfavorable type.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема
исследования адаптационных изменений различных систем организма
к воздействию изменяющихся факторов внешней среды приобретает всё
большую актуальность. Среди них основное место занимает приспособ-
ление к физическим нагрузкам [1,2]. В процессе выполнения стандарт-
ных физических нагрузок [3,4] и занятий спортом [5,6] повышаются
функциональные возможности жизненно важных систем организма.

Исследованию состояния функции дыхания и кровообращения
у детей, занимающихся плаванием, посвящены роботы [7,8]. Подобных
исследований, проведённых с учащимися общеобразовательных школ
недостаточно [8].

О высокой эффективности плавания в развитии дееспособнос-
ти систем дыхания и кровообращения свидетельствуют результаты ис-
следований [1,8,9]. Эти исследования показали, что плавание является
тем физическим упражнением, под влиянием которого повышается, а
также расширяется, диапазон адаптивных реакций дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем на различные, по объёму и интенсивности,
плавательные нагрузки. Мало изученными остаются вопросы, касаю-
щиеся функционального состояния  жизненно важных систем организ-
ма детей школьного возраста в условиях урока плавания в общеобразо-
вательной школе. Процесс обучения детей плаванию происходит в
условиях водной среды, поэтому большое значение имеет учёт адаптив-
ных перестроек в системе дыхания и кровообращения, возникающих



273

под её воздействием. Условия водной среды при плавании затрудняют
деятельность вентиляционного аппарата лёгких. Давление воды на груд-
ную клетку ограничивает подвижность лёгких и грудной клетки на вдо-
хе, особенно у детей, имеющих и без того более низкую их растяжи-
мость, по сравнению со взрослыми. Недостаточное развитие массы и
силы дыхательных мышц, в свою очередь, затрудняет вдох.

Поэтому, целью работы явилось изучение реакций дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой системы девочек 10-12 лет на дозированную
плавательную нагрузку, применяемую на уроках физической культуры.

Работа выполнена по плану НИР Запорожского государствен-
ного университета.

Результаты исследования. В исследовании участвовали школь-
ницы 10-12 лет в количестве 62 человек, которые кроме двух уроков по
физической культуре имели ещё один урок по плаванию. Исследования
были проведены в плавательном бассейне «Славутич». Содержание и
методика урока определялись тренером с учётом возраста детей, требо-
ваний школьной программы и степени овладения навыками и умениями
в плавании.

Возрастная группа 10-12 лет определена тем, что, во-первых,
данный возраст признан лучшим для обучения плаванию, во-вторых,
именно в этом возрасте дети при плавании впервые встречаются с боль-
шими физическими нагрузками, что обуславливает важность изучения
приспособительных реакций организма школьников на начальном эта-
пе обучения плаванию; наконец, у девочек 10-12 лет происходит станов-
ление полового развития, что, несомненно, накладывает отпечаток на
характер реакций организма в процессе выполнения физических нагру-
зок.

Оценка вентиляторной функции лёгких проводилась на основе
спирографических показателей, регистрируемых в покое и в первые 60
секунд после проплывания дистанции на оксиспирографе. Функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось по ЧСС, АД,
ПД, рассчитывали УОК и МОК по формуле Стара в  модификации Н.С.
Пугиной и Я.Ю. Бомаш для детей.

Реакции систем дыхания и кровообращения изучались на про-
плывание дистанции 100 метров способом «кроль на груди».

Учитывая, что отбор детей по степени овладения навыком про-
изводился тренером, с большой достоверностью можно полагать, что
выявленные различия по физиологическим и педагогическим тестам
зависели в основном от степени тренированности организма школьниц.



274

Дистанцию 100 метров способом «кроль на груди» девочки 10-
12 лет, стараясь плыть как можно быстрее, преодолевали за 3,25 сек (10-
летние), 2,53 сек (11-летние) и 2,42 сек (12-летние). Следовательно, про-
должительность нагрузки укладывалась в рамки временного интервала,
в течение которого аэробные системы  энергообеспечения успевают до-
стичь максимальной интенсификации, создаёт условия для более эффек-
тивного обеспечения организма кислородом. Поэтому вопреки большой
протяжённости самой дистанции в 100 метров (по сравнению с 25 и 50
м) кислородный дефицит в конце дистанции ниже во всех трёх группах.
Он более высокий у девочек 10 лет, если о его величине судить по вели-
чине поглощения кислорода лёгкими как в процентах от уровня покоя
(табл. 1), так и в относительных величинах на кг массы тела. Более вы-
сокий кислородный запрос у девочек 10 лет обеспечивается и наиболее
резким напряжением систем дыхания и кровообращения (табл. 1,2). МОД
увеличивается более чем в 8 раз по сравнению с уровнем покоя, РД сни-
жается в 10 раз, ЗД на вдохе и выдохе  снижается более чем в 3 и 4 раза.
Увеличение МОК происходит за счёт большего прироста ЧСС, чем уве-
личения УО. Между тем у большинства девочек АД меняется по нормо-
тоническому типу, способность к расправлению лёгких и грудной клет-
ки при тестировании на ЖЕЛ, после нагрузки остаётся хорошей,
сократительная способность дыхательной мускулатуры не снижается (о
чём позволяет судить МВЛ), признаки утомления адекватны нагрузке.
Всё это свидетельствует о том, что в процессе адаптации к нагрузке на
дистанции 100 метров усиливаются компенсаторные возможности орга-
низма, а реакции систем дыхания и кровообращения носят благоприят-
ный характер, хотя респираторный тип компенсации остаётся домини-
рующим в данной возрастной группе.

Таблица 1
Показатели вентиляционной функции лёгких девочек 10-12 лет после
проплывания дистанции 100 метров способом „кроль на груди”  в %

от уровня покоя (М + m, t)
Возраст 
в годах  

ЧД ОД МОД ЖЕЛ Ро вдоха Ро 
выдоха 

ЗД  
вдох 

ЗД 
выдох 

МВЛ РД ПО2 

 
10 лет 

 
200+29,5 

 
6,32 

 
440+37,2 

 
9,27 

 
860,3+114,8 

 
9,68 

 
96,9+3,73 

 
0,81 

 
28,0+3,47 

 
8,47 

 
34,8+5,27 

 
5,95 

 
18,1+1,27 

 
4,04 

 
29,2+11,8 

 
2,84 

 
115,8+3,95 

 
0,81 

 
11,0+4,95 

 
13,2 

 
283,5+13,7 

 
10,9 

 
11 лет 

 
202+17,7 

 
4,76 

 
213,8+24,8 

 
9,78 

 
431,6+46,8 

 
9,64 

 
81,6+2,67 

 
2,55 

 
35,8+10,2 

 
8,26 

 
57,6+24,3 

 
1,96 

 
51,5+7,3 

 
2,51 

 
33,0+14,9 

 
2,77 

 
103,7+3,19 

 
0,43 

 
33,4+8,56 

 
5,46 

 
214,6+119,6 

 
5,42 

 
12 лет 

 
201+22,6 

 
6,01 

 
187,9+20,8 

 
4,63 

 
377,6+34,0 

 
6,22 

 
89,5+3,15 

 
0,72 

 
56,7+45,9 

 
1,51 

 
70,9+23,2 

 
1,03 

 
29,0+17,2 

 
2,80 

 
36,5+16,8 

 
1,66 

 
36,5+16,8 

 
1,66 

 
108,2+10,6 

 
0,48 

 
177+38,3 

 
3,89 
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Таблица 2
Показатели функции сердечно-сосудистой системы девочек 10-12
лет после проплывания дистанции 100 метров способом „кроль на

груди”  в % от уровня покоя (М + m, t)
 

Возраст в годах  
 

ЧСС 
АД 

систолическое  
 АД 

диастолическое  
 
ПД 

 
УОК 

 
МОК 

 
10 лет 

 
210+9,03 

 
26,0 

 
127,4+7,26 

 
1,04 

 
98,7+1,36 

 
0,55 

 
168,6+24,3 

 
4,19 

 
126,3+6,55 

 
4,34 

 
265,1+25,1 

 
11,9 

 
11 лет 

 
192,1+7,08 

 
17,1 

 
126,5+10,4 

 
3,70 

 
93,7+13,6 

 
1,01 

 
180,7+22,0 

 
3, 31 

 
132,0+7,12 

 
2,90 

 
246,4+23,9 

 
5,77 

 
12 лет 

 
195+10,4 

 
10,1 

 
130,3+4,25 
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У девочек 11 лет, имеющих 2-х летний плавательный стаж, ин-

тенсивность плавания на дистанции 100 метров была выше (0,57 против
0,48 м/с), чем у девочек 10 лет. Степень напряжения дыхательной и сер-
дечно-сосудистой системы у них была значительно ниже. МОД увели-
чивается в 4 раза по сравнению с уровнем покоя, РД снижается в 3 раза,
способность к ЗД на вдохе уменьшилась лишь на половину. Увеличение
МОК происходит также,  за счёт большего прироста ЧСС, чем УОК (табл.
2). АД меняется по нормотоническому типу у большинства 11-летних
девочек.  Тестирование ЖЕЛ и МВЛ в конце нагрузки свидетельствует о
способности  дыхательной мускулатуры к дальнейшему усилению ак-
тивности и способности лёгких к растяжению (рис.1). Признаков резко-
го утомления также нет.

В результате адаптация к нагрузке на 100 метровой дистанции у
11-летних девочек протекает благоприятно и требует меньших энерге-
тических затрат в раннем восстановительном периоде. Смешанный тип
компенсации более характерен для 11-летних девочек.

Как и следовало ожидать, 12-летние девочки, плавательный стаж
которых равен 3 годам, дистанцию в 100 метров проплывают более ин-
тенсивно (0,61 м/с). Уровни функционирования систем дыхания и кро-
вообращения более низкие. МОД увеличивался меньше чем в 4 раза, а
РД почти не снижался (рис.1). Однако, способность к ЗД была такой же,
как у девочек 10-11 лет. Увеличение МОК происходит примерно так же,
как у девочек 11 лет. Степень снижения диастолического давления при
нормотоническом типе реакции более значимая (табл. 2). ЖЕЛ и МВЛ
после нагрузки близки к показателям, зарегистрированным перед про-
плыванием дистанции 100 метров.
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Рис.1.   Максимальная вентиляция лёгких и резерв дыхания после про-
плывания 100-метровой дистанции способом «кроль на груди» девоч-

ками 10-12 лет (в % от уровня покоя).

   У 12-летних девочек при благоприятном типе реакции дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем преобладающим является сме-
шанный тип компенсации сдвигов, возникающих во внутренней среде
организма под влиянием нагрузки.

Выводы. В целом проведённое исследование позволяет утвер-
ждать, что проплывание 100 метровой дистанции с максимально воз-
можной скоростью требует наиболее высокого напряжения вентиляци-
онной функции лёгких у школьниц 10 лет. Для девочек первого года
обучения плаванию она является достаточно тяжёлой нагрузкой, хотя и
посильной, и эффективно развивающей аэробную систему энергообес-
печения. Респираторный тип компенсации, наиболее свойственный им,
– признак недостаточно высокой двигательной подготовленности и тре-
нированности систем дыхания и кровообращения.

Менее высокое напряжение функции кардиореспираторной си-
стемы у девочек 11-12 лет и смешанный тип компенсации, естественно
явились результатом большей тренированности. Малый разрыв между
уровнями функционирования 11-ти и 12-ти летних девочек, по-видимо-
му, в большей степени обусловлен возрастными особенностями. Конец
первого периода полового созревания, характеризуется некоторым сни-
жением интенсивности развития систем аэробного энергообеспечения
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в нагрузке [9].
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других аспектов влияния плавания на организм занимающихся.
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