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ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО ТА ДЕФЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ
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Анотація. Аналізується державне управління МТБ, формування та вдосконалення
правового, адміністративного та економічного регулювання її розвитку. Визначаються передумови застосування програмно-цільового методу.
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Аннотация. Довгенько Ю.И. Предпосылки применения программно-целевого
метода в государственном управлении материально-технической базой олимпийского, паралимпийского и дефлимпийского спорта. Анализируется государственное управление МТБ, формирование основ использования и совершенствовани я п рав ового, админ истративн ого и экономиче ского рег ули ров ани я.
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Вступ.
Формування механізму державного управління розвитком матеріально-технічної бази олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту (МТБ) в Україні розпочалося з часу її існування як самостійної держави. Більш ніж за десять років в рамках цього механізму
прийнято ряд управлінських рішень, кожне з яких з огляду на складні
соціально-економічні умови в країні можна визначити досить ефективним. Однак стан МТБ, який є одним з показників ефективності державної політики, не тільки не покращувався, а на окремих об’єктах і погіршувався. Це можна пояснити неузгодженістю управлінських рішень,
що приймалися, яка породжена відсутністю чітко сформованих цілей,
стратегії та механізму їх досягнення. Дана проблема знайшла своє відображення в Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” у вигляді задекларованої необхідності створення в Україні
принципово нової системи державного регулювання процесу збереження та подальшого розвитку МТБ. Одним із засобів її вирішення є розробка програми розвитку МТБ [11]. Це фактично означає впровадження
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в практику державного управління розвитком МТБ програмно-цільового методу, який дозволив би вирішити вищезазначене протиріччя.
Принципова необхідність і ефективність використання зазначеного методу як на рівні галузі, так і на рівні МТБ визнається і теоретиками [1; 4; 5]. Однак в існуючих публікаціях автори зупиняються на констатації безумовної необхідності застосування зазначеного методу або
пропонують його використання, побудоване на нормативних показниках забезпечення населення основними спортивними спорудами на національному та регіональному рівнях. Таким чином, поза увагою залишилися можливості, обмеження та сама концепція застосування методу
в умовах змішаної економіки. В нашому дослідженні увага зосереджена на визначення принципових можливостей та передумов застосування програмно-цільового методу в державному управління МТБ в Україні.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Національного
університету фізичного виховання і спорту України.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: проаналізувати механізм державного управління розвитком МТБ олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту в Україні в період 1991-2004 років та визначити передумови
впровадження програмно-цільового методу.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз нормативно-правових актів, експертне опитування, методи математичної
статистики. Експертне опитування проводилося у травні 2004 року під
час Республіканського семінару-наради з питань розвитку, оснащення
та експлуатації спортивної бази. В експертному опитуванні прийняли
участь 32 респонденти, з яких 5 - фахівці відділу господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення Деркомспорту України; 24 – фахівці обласних, 1- Автономної республіки Крим, 1 – Київської, 1 - Севастопольської міських державних адміністрацій відповідальні
за розвиток МТБ.
Результати дослідження та їх обговорення.
Державне управління в країнах з перехідними системами суспільної організації можна представити як практичний, організуючий та
регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, що спирається на її владну силу. Реалізація державного управління відбувається через його механізм, головними елементами якого є суб’єкт, об’єкт, методи й засоби [2].
Реально формування механізму державного управління МТБ в
Україні розпочалося в 1993 році з прийняттям Закону України „Про фізичну культуру і спорту”. Цим законом було визначено, що держава регу4

лює розвиток сфери фізичної культури і спорту (ФКіС) шляхом формування державної політики, яка зокрема, передбачає вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення діяльності фізкультурноспортивних організацій.
Надалі в реалізацію державного управління МТБ була закладена певна етапність, яка визначалася тривалістю олімпійського циклу. Так,
в 1993 році було ухвалено постанову Кабінету міністрів України „Про
підготовку спортсменів України до XVII зимових (1994 р.) та XXVI літніх
(1996 р.) Олімпійських ігор”, якою було затверджено 32 бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (бази). На протязі 1994
року цей перелік було доповнено ще вісьмома базами, на п’яти з яких
розвивалися зимові види спорту. Пов’язано це було з нагальною потребою підготовки спортсменів до участі у XVII зимових Олімпійських іграх
1994 року, де Україна була вперше представлена окремою командою.
За період 1993-1996 року закладено основи застосування правових, адміністративних та економічних методів регулювання розвитку
МТБ. Правове регулювання розвитку МТБ здійснюється шляхом застосування відповідних норм Закону України „Про фізичну культуру і спорт”,
який виконує функцію довготермінового правового регулювання, а також постановами уряду, указами Президента України про підтримку
олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху, які традиційно поширюється на олімпійський цикл, та іншими нормативно-правовими актами, що виконують функцію оперативного регулювання розвитку МТБ у рамках діяльності по підготовці до наступних головних
змагань.
В законодавчих актах визначено необхідність використання адміністративних методів управління. Однак на тлі відмови від командноадміністративної системи господарювання, спостерігалося нехтування
цими методами, які за умови їх правильного застосування дають позитивний ефект. Тому, на наш погляд, в даний період в Україні не використовувалися такі ефективні інструменти регулювання економіки, як норми, стандарти, ліцензії, тощо. На практиці серед методів
адміністративного регулювання розвитку МТБ в період 1993-1996 років
використовувалося лише державне підприємництво, яке полягає у підпорядкуванню частини спортивних об’єктів державі, завдяки чому вона
може впливати на ситуацію на ринку (цінову політику, якість послуг,
тощо). Однак через не сформованість ринку цей метод не виявив себе в
повній мірі.
З 1994 року практика використання економічних методів державного управління МТБ крім традиційного фінансування, в першу чергу,
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з державного та місцевих бюджетів істотно розширилася. До баз було
застосовано пільгові тарифи на енергопостачання, комунальні послуги,
а також часткове звільнення їх від місцевих зборів та податків [7].
У період 1997-2000 року на державному рівні відповідною
постановою Уряду України було визначено 47 баз [8]. У 1998 році вперше в умовах перехідної економіки було започатковано використання
програмно-цільового методу на рівні галузі ФКіС. Інструментом реалізації даного методу стала Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”, яка містила низку принципових для розвитку
МТБ положень.
Загалом механізм державного управління розвитком МТБ в цьому періоді фактично відтворив існуючий у попередні роки.
У двох зазначених періодах 1993-1996 та 1997-2000 років держава визначилася як головний суб’єкт управління МТБ та взяла на себе
провідну роль у її розвитку. Відправною точкою у визначенні напрямів
розвитку МТБ був обсяг ресурсів на фінансування всіх спортивних
об’єктів, головним чином, з державного бюджету. Відповідним чином і
у спектрі методів механізму управління МТБ державне фінансування було
визначено пріоритетним. Загалом, майже повністю відмовившись від
адміністративних методів, не сформувавши достатньою мірою економічні методи, молода українська держава спрямувала свою діяльність,
в першу чергу, на формування правового поля розвитку МТБ.
У 2000 році наприкінці зазначеного періоду Законом України
«Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих
досягнень в Україні” передбачаються заходи з надання непрямої фінансової підтримки базам шляхом звільнення від оподаткування податком
на додану вартість ряду операцій та створення спеціальних рахунків
„Україна олімпійська” та „Україна паралімпійська”, кошти з яких можуть спрямовуватися на розвиток МТБ [3]. Зазначений законодавчий акт
став основою формування нової концепції управління на наступному
етапі розвитку МТБ.
У період 2001-2004 років стратегія державного управління зазнала принципових змін. Вектор державного управління було спрямовано в іншому напрямі: не ресурси зумовлюють цілі, а на основі визначених цілей та завдань формуються ресурси. В основу визначення цілей
покладено потреби спорту. Відповідно в даний період постановою уряду затверджено 106 баз, 12 з яких визнано пріоритетними [9]. В цей період визначено і пріоритетні напрями розвитку МТБ, до яких віднесено
модернізацію і обладнання баз. За таких умов механізм державного управління вже не міг спиратися на фінансування з державного та місце6

вих бюджетів. А прийняті раніше нормативно-правові акти дозволили
наблизитися до формування нового механізму державного управління
процесу збереження та подальшого розвитку МТБ, заснованого на диференційованому підході до досягнення цілей її розвитку. В основі даного підходу - поєднання зусиль, можливостей і відповідальності
суб’єктів державної та недержавної форм власності на досягненні цілей
різної пріоритетності. Так, на розвиток пріоритетних баз спрямовуються кошти з державного бюджету. Іншим базам передбачено виділення
коштів з місцевих бюджетів, залучення позабюджетних коштів та непряма фінансова підтримка.
До методів економічного стимулювання у вигляді пільгових тарифів на енергопостачання, комунальні послуги, часткове звільнення від
місцевих податків і зборів, додано звільнення від оподаткування ряду
операцій та пільги з плати на землю, передбачені у 2004 році [10]. З
метою створення конкурентного середовища у сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, оплати робіт і послуг за державні
кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання введена процедура тендерних закупівель.
На даному етапі стає зрозумілим, що подальший розвиток МТБ
потребує певного контролю, оскільки бази знаходяться в різних формах
власності. В зв’язку з цим поширюється спектр адміністративних методів. Державою протягом цього періоду було затверджено нормативи
будівництва спортивних споруд, визначено обов’язкові комплекти табельного обладнання для споруд за видами спорту. Крім того у 2002-2003
роках було проведено паспортизацію спортивних споруд України, яка є
одною з основних форм оперативного обліку у сфері спорту. Слід зазначити, що остання паспортизація в Україні проводилась 20 років тому, у
той час як норматив проведення – один раз на п’ять років.
Управління розвитком МТБ у 2001-2004 роках набуло ознак програмно-цільового характеру. Це знайшло свій вияв як у безпосередньому його впровадженні у вигляд заходів до Програми діяльності Кабінету
Міністрів України “Відкритість, дієвість, результативність” в напрямі
МТБ, реалізації заходів Цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”, розробці регіональних програм будівництва,
реконструкції та введення в експлуатацію до 2005 року спортивних
об’єктів, які б відповідали міжнародним стандартам, так і у появі нових
компонентів в механізмі державного управління. Серед них: покладання в основу управління цілей і завдань розвитку МТБ; запровадження в
управлінні диференційованого підходу, що ґрунтується на пріоритетності
завдань; концентрація зусиль суб’єктів різних форм власності на вирі7

шенні завдань розвитку МТБ з урахуванням їх пріоритетності; формування ресурсного забезпечення у відповідності до визначених завдань.
Отже, держава сьогодні досить послідовно йде до програмноцільового методу в забезпеченні розвитку МТБ, що є надзвичайно важливим, в умовах становлення в Україні цивілізованих економічних відносин. Це дозволяє говорити про те, що останніми роками вдалось закласти
передумови застосування вказаного методу в управлінні розвитком МТБ.
Передумовою правового характеру є визначення у нормативноправових актах необхідності запровадження програмно-цільового методу в практику державного управління розвитком МТБ сфери ФКіС, в
тому числі одним з її напрямів є МТБ олімпійського, паралімпійського
та дефлімпійського спорту [11].
Передумови соціально-політичного характеру зумовлені традиційною соціальною важливістю сфери ФКіС в Україні. А останніми
роками вони виявляються і у необхідності утвердження України в світі
як самостійної держави, у чому спорт відіграє вкрай важливу роль. Не
випадково, що Національною доктриною розвитку фізичної культури і
спорту олімпійський та паралімпійський спорт визначено пріоритетним
напрямом державного управління в сфері ФКіС [6]. В той же час зрозуміло, що МТБ є визначальним елементом формування довгострокової
політики розвитку як ФКіС у цілому, так і олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту, зокрема.
Соціально-економічна ситуація в країні характеризується наявністю економічної системи організації господарства перехідного типу.
Орієнтація на економіку змішаного типу потребує встановлення раціонального співвідношення дії ринку і впливу на нього держави. Чітке
визначення цілей та завдань розвитку МТБ, встановлення їх пріоритетності дає можливість обґрунтовано підійти до формування ефективного механізму управління нею з визначенням компетенції суб’єктів державного управління. А впровадження програмно-цільового методу
дозволить державі виконувати спрямовуючу роль шляхом застосування
правових, адміністративних та економічних методів.
Важливою є і психологічна готовність управлінців до впровадження програмно-цільового методу як необхідного інструменту державного управління в умовах змішаної економіки.
Опитування фахівців з державного управління Держкомспорту
України та облдержадміністрацій, причетних до розвитку МТБ показало, що 28 респондентів з 32 вважають доцільною розробку спеціальної
програми розвитку МТБ і впровадження її як основного інструменту
програмно-цільового методу управління. На думку 19 з опитаних про8

грама розвитку МТБ олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту має стати складовою частиною програми розвитку МТБ
ФКіС.
Загалом, при впровадженні програмно-цільового методу управління розвитком МТБ, враховуючи довготривале панування адміністративно-командної системи, важливо взяти до уваги дві умови, які відповідним чином визначають статус програми:
- програмно-цільовий метод управління є елементом сучасної
ринкової організації, оскільки не жорстко визначає, а лише спрямовує
діяльність з розвитку МТБ;
- втручання держави в розвиток МТБ не ліквідує дію ринкових
чинників, а лише корегує цей процес.
Висновок.
Протягом десятирічного періоду формування та вдосконалення
державного управління МТБ започатковано використання програмноцільового методу. Він знайшов відображення у розділах Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Відкритість, дієвість, результативність”, Цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я
нації”, розробці регіональних програм будівництва, реконструкції та
введення в експлуатацію до 2005 року спортивних об’єктів, які б відповідали міжнародним стандартам. Однак в даних програмах напрямі розвитку МТБ виявилися значна кількість недоліків у підходах до формування – непідкріпленості частини завдань відповідними заходами,
невизначеності критеріїв результативності заходів; у механізмі реалізації; рівні досягнутих результатів, який у звітах про виконання програми визначається як частковий або задовільний; у рівні усвідомленості
причин та відповідальності за ефективність виконання завдань та заходів
- основною причиною невиконання або неповного виконання заходів у
звітах зазначається відсутність фінансових надходжень, в той час як реалізація значної частини завдань не потребує фінансових вкладень. Таким чином, сукупність зазначених документів дозволяє на загальнодержавному і регіональному рівнях вирішувати окремі завдання розвитку
МТБ, однак не містить стратегії її розвитку. Ряд передумов правового,
соціально-політичного, соціально-економічного, соціально-психологічного характеру, що склалися в Україні, дозволяють в умовах змішаної
економіки реалізувати програмно-цільовий метод в повному обсязі і
впровадити у вигляді програми розвитку МТБ ФКіС, пріоритетним напрямом реалізації якої, у відповідності до існуючої концепції державного управління, стане розвиток МТБ олімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського спорту. Обґрунтування теоретичних положень застосу9

вання програмно-цільового методу та розробка концепції програми розвитку МТБ олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту
є подальшими напрями наших досліджень.
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ “ФІЗИЧНЕ
ЗДОРОВ’Я” В СИСТЕМІ ОСВІТИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ
Долбишева Н.Г.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Анотація. В даній статті розкрито зміст, обсяг та класифікація фізкультурних
знань з спеціального курсу “Фізичне здоров’я”. Основи планування та методика
контролю в процесі формування знань за даним курсом у системі шкільної освіти старшокласників.
Ключові слова: фізкультурні знання, принцип, зміст, фізичне здоров’я, плану-
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вання, контроль.
Аннотация. Долбишева Н.Г. Основные положения специального курса “Физическое здоровье” в системе образования старшеклассников. В данной статье
представлено содержание, объем и классификация физкультурных знаний с специального курса «Физическое здоровье». Основы планирования и методика контроля в процессе формирования знаний за данным курсом в системе школьного
образования старшеклассников.
Ключевые слова: физкультурные знания, принцип, содержание, физическое здоровье, планирование, контроль.
Annotation. Dolbisheva N.G. Original positions of a special course “ Physical health
” in an education system of the schoolboys of higher classes. The article gives
information about substance, lanning and control a speshial course “Physical health”
in sistem scholl adeucation.
Key words: physical knowledge, rinciple, substance, physical health, lanning, control.

Вступ.
Предмет “Основи здоров’я і фізична культура” (2001), як окремий предмет у загальноосвітніх навчальних закладах спрямований на
реалізацію навчальних, розвиваючих, оздоровчих, пізнавальних та виховних завдань [9]. Однак, ураховуючи вікові особливості дітей старшого
шкільного віку та зміст навчальної програми з фізичної культури необхідно звернути увагу на рішення пізнавальних та виховних завдань [8], які
полягають у розвитку та розширенні кругозору; вихованні інтересу та
звички до занять фізичними вправами; вихованні бережливого ставлення до свого здоров’я; формуванні стійких мотиваційних установок на
здоровий спосіб життя, формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;
виховання морально-вольових і психологічний якостей особистості [10].
Першою сходинкою до вирішення завдань є насамперед формування фізкультурних знань. Знання – є один із ведучих компонентів змісту
фізичної освіти особистості.
Відомо, що знання визначають як рівень інформації, яка сприймається, і формує свідоме відношення до неї, а також закріплюється в
пам’яті людини. Знання формуються в процесі діяльності та у свідомості
людини у вигляді представлень, фактів, понять та закономірностей [1].
В системі шкільної освіти формування знань з фізичної культури займає
останнє місце. О. Коломієць [5] підкреслює, що необхідно у учнів загальноосвітніх шкіл формувати не тільки загальні але й спеціальні знання. На даному етапі Н.В. Москаленко [6, 7] займається формуванням
знань в системі молодшої школи через творчу діяльність учнів, в системі середньої школи В.П. Кінденко [3, 4]. Проте дотепер недостатньо
дослідженими є шляхи формування теоретико-методичних знань в сис11

темі старшої школи, а саме загальних та спеціальних знань, які повинні
мати теоретичний, методичний та практичний напрямок. Сукупність цих
знань впливають на формування педагогічних, психологічних та медичних поглядів, які збагачують духовне та фізичне життя індивіда, формують особливе ставлення до здоров’я та здорового способу життя.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета. Науково обґрунтувати систему формування знань про
фізичне здоров’я на сукупності загальних та спеціальних знань теоретичного, методичного та практичного рівня.
Завдання. 1. Розробити комплекс теоретико – методичного матеріалу по формуванню знань про фізичне здоров’я та експериментально обґрунтувати її ефективність в системі шкільної освіти старшокласників. 2. Розробити новий підхід до методики оцінки теоретичних та
методичних знань з фізичного здоров’я старшокласників.
Результати дослідження.
Розробка спеціального курсу «Фізичне здоров’я» ґрунтується на
основі основних принципів – як найбільш важливі положення, які відображають фундаментальні закономірності навчання та виховання у вигляді правил і у порядкових вимог до діяльності викладача та учнів спрямованої до визначеної мети [10]; принципу актуальності як добір
спеціальних фізкультурних знань та умінь з опорою на соціальне замовлення згідно цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації”, 1998; принципу системності й комплексності – формування комплексу спеціальних знань і вмінь, що забезпечує цілісне розуміння
про фізичне здоров’я у взаємозв’язку з духовним, психічним, соціальним компонентами (освоєння системи засобів і методів по збереженню
й зміцненню показників фізичного здоров’я); принципу науковості й
доступності – теоретичний курс по формуванню знань та вмінь по збереженню й зміцненню здоров’я, заснований на достовірних й апробованих даних, фіксованих у поняттях, законах та теоріях (біології, психології, анатомії, фізіології, медицини і т.д.), а також відповідають рівню
освітніх можливостей учнів; принципу інтегративності – об’єднання
специфічного курсу з інтегрованою областю знань вищезгаданих наук;
принципу регіональності – облік регіональних особливостей, зокрема
екологічний стан регіону, характеристика навчального процесу та рівень
здоров’я учнів; принципу концентризму й послідовності – курс ґрунтується переходом від загальних знань до спеціальних, від теоретичних
та методичних знань до практичних вмінь та навичок.
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Основними компонентами процесу навчання спеціального курсу «Фізичне здоров’я» є: освітній компонент, як фонд знань понять та
критеріїв оцінки рівня фізичного здоров’я, формування вмінь та навичок з організації й методики проведення самостійних занять з фізичної
культури й оцінки власного стану фізичного розвитку й фізичної підготовленості; цільовий компонент спрямований на формування вмінь використовувати придбані знання та навички в житті з метою фізичного
самовдосконалення; практично-діяльний компонент характеризується
формуванням вмінь організовувати та створювати програми власних
фізкультурно-оздоровчих занять; стимулюючий мотиваційний компонент
дозволяє підвищити інтерес до самостійних занять фізичною культурою,
у наслідку чого виникає потреба в заняттях фізичною активністю й формується позитивний мотив до уроків фізичної культури; змістовний компонент включає теоретичний та методичний матеріал, який дозволяє
перейти до виконання практичних завдань; оціночно-результативний
компонент, базується на оцінці викладачем за виконану роботу та формами самоспостереження, самооцінкою, самоаналізом з боку учня.
Представлені компоненти дозволяють досягти освітньо-теоретичного й освітньо-практичного рівня підготовленості. Освітньо-теоретичний рівень підготовки пов’язаний з обсягом загальних, спеціальних,
теоретичних, методичних та практичних знань з питань методів оцінки
та саморегуляції за фізичним здоров’ям. Освітньо-практичний відповідає рівню сформованих навичок з організації та проведення різноманітних форм фізичної культури в залежності від стану фізичного здоров’я,
уміння організувати здорове дозвілля.
Фізкультурні знання з курсу підрозділяють на обсяг загальних
та спеціальних знань.
Обсяг загальних знань в області фізичного здоров’я характеризується світоглядом й загальною культурою учнів, зокрема, знань основних понять, компонентів та факторів, які визначають фізичне здоров’я, а також знання основних форм фізичної культури.
Спеціальні знання підрозділяють на: психолого-педагогічні –
знання про критерії оцінки показників фізичного здоров’я (фізичного
розвитку, фізичної підготовленості і фізичного стану); медико-біологічні
– знання про вплив фізичних вправ на організм людини, методи контролю й способи саморегуляції фізичного здоров’я; фізкультурні – знання
про методику організації й проведення власних фізкультурно-оздоровчих занять фізичною культурою.
На основі вище вказаного знання мають три рівня: теоретичний
(обсяг понять, закономірностей і т.д.); методичний (знання методик);
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практичний (формування умінь – конструктивних, організаторських,
рухових, гносеологічних) (табл..1).
Таблиця 1.
Характеристика теоретичного, методичного та практичного рівня
знань з спеціального курсу “Фізичне здоров’я”
Теоретичний рівень
Поняття «фізичне здоров’я».
Потенціалів фізичного здоров’я та його
компонентів: фізичного розвитку,
фізичної підготовленості, фізичного
стану
Ендогенні й екзогенні фактори.
Поняття «рухова активність», її
значимість, норма

Методичний рівень
Способи оцінки та методики
визначення рівня фізичного
розвитку, фізичної підготовки,
фізичного стану

Практичний рівень
Уміння визначити рівень
фізичного розвитку, рівень
фізичної підготовленості,
рівень фізичного стану

Методи визначення рівня
рухової активності

Уміння визначити обсяг
рухової активності (РА)
методом реєстрації діяльності
людини

Морфо-функціональні особливості
дітей старшого шкільного віку

Основи методики планування
фізичного навантаження в
процесі занять фізичною
культурою юнаків і дівчат
Основи планування,
організація власних
фізкультурно-оздоровчих
занять у вихідні та будні дні.

Основні та нетрадиційні форми
фізичної
культури

Уміння складати програми
власних фізкультурнооздоровчих занять з
використанням нетрадиційних
форм фізичної культури

Програма з курсу “ Фізичне здоров’я” для учнів старших класів
охоплює теоретично-методичний та практичний матеріал.
Планування спеціального курсу “Фізичне здоров’я” у системі
уроків фізичної культури ґрунтувалась на підставі учбового плану загальноосвітніх шкіл, а саме з урахуванням кількості годин з фізичної
культури запланованих на тиждень у юнаків та дівчат старшого шкільного
віку.
Пропонується три варіанти планування даного курсу за загальною структурою (табл.. 2).
Перший варіант – розподіл курсу за темами протягом навчального року на уроках фізичної культури, в школах яких урок фізичної
культури має 2 години на тиждень. Теоретико-методичний матеріал розглядається в 1,2 та 3 чверті на 15-17 уроках фізичної культури протягом 10-15 хв.
Другий варіант – для загальноосвітніх шкіл з 3 годинами уроку
фізичної культури на тиждень, здійснюється за структурної схемою першого варіанту розподілу курсу на учбовий навчальний рік.
Теоретико-методичний матеріал планується як лекційний курс
кожної теми окремо (проведення 4 лекції тривалістю 40-45 хв.) на початку кожної чверті: 4, 48, 78, 81 урок фізичної культури. Для закріплення теоретико-методичного матеріалу курсу після лекції проводяться практичні заняття та виконуються практичні завдання.
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Таблиця 2
Структура планування курсу „Фізичне здоров’я”
Розподіл у
навчальному
плані
I чверть
II чверть

III чверть

IV чверть

Теоретичний і методичний
матеріал

Практичні заняття

Практичні завдання

Фізичне здоров’я,
компоненти і критерії
оцінки
Основні фактори, які
впливають на рівень
фізичного здоров’я

Оцінка рівня фізичної
підготовленості та фізичної
працездатності

Визначення свого рівня
фізичного здоров’я

Основи планування
фізичного навантаження у
процесі занять фізичними
вправами юнаків та дівчат
15-18 років.
Особливості організації
самостійних занять
фізичною культурою дітей
старшого шкільного віку

Формування в учнів уміння
визначати ЧСС після
виконання навантаження
різного характеру протягом
уроку
Ознайомлення з
нетрадиційними видами
фізичних вправ для
самостійних занять
Оцінка рівня фізичного
здоров’я

Визначення рівня рухової
активності, складання
режиму дня з
урахуванням норми
рухової активності
Складання комплексів
фізичних вправ

Визначення приросту
результатів за навчальний
рік

Третій варіант – планування курсу на основі міжпредметних
зв’язків у юнаків з предметом ДПЮ, у дівчат з медициною. Ураховуючи
складність запропонованого варіанту необхідно чітко та послідовно планувати лекційний матеріал на предметах ДПЮ (юнаків) та медицини
(дівчат), для закріплення проводити практичні заняття на уроках фізичної культури обов’язково виконання практичних завдань учнями як самостійна робота.
Обов’язковою вимогою до викладання запропонованого курсу
є здійснення контролю.
Система контролю у процесі навчання здійснюється в два етапи:
І етап – поточний, виставлення оцінок й заліків за теоретикометодичний матеріал курсу та виконання практичних завдань. Критеріями оцінки знань є їхня глибина, розуміння суті питання й уміння використовувати придбані знання у практичній діяльності, за тематиками;
1 – загальна характеристика фізичного здоров’я (компоненти і
критерії оцінок, визначення рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності);
2 – основні фактори, що впливають на фізичне здоров’я (вміння
аналізувати фактори, визначати рівень рухової активності, регулювати
режим дня відповідно до показників рухової активності);
3 – особливості планування фізичного навантаження в юнаків і
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дівчат (вміння організовувати і проводити заняття з фізичної культури);
4 – особливості організації самостійних занять фізичними вправами учнями старшого шкільного віку (уміння організовувати і створювати програми власних фізкультурно-оздоровчих занять з обліком індивідуального фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичного
стану).
ІІ етап – заключний (підсумковий), контрольне тестування знань
за курсом “Фізичне здоров’я”
Контрольний тест включає 12 питань, на кожне питання три варіанта відповідей один який з них вірний. Кожна правильна відповідь
оцінюється 1 балом, кількість обраних балів за контрольне тестування
надає інформацію про рівень теоретичної та методичної підготовки учнів.
На виконання контрольного тесту надається 15-20 хв.
При виставленні підсумкових оцінок успішності з фізичній культури (супереч показника фізичної підготовленості) необхідно звернути
увагу на освоєні знання за спеціальним курсом.
Методика була впроваджена у навчальний процес загальноосвітньої школи № 36, № 9 (м. Дніпродзержинська), колегіум № 16 (м.
Дніпродзержинська).
Висновки.
Знання формуються завдяки методу інформації, таких як інформаційно-рецептивний та дослідницький [2]. Технологія з теоретико-методичного матеріалу з курсу “Фізичне здоров’я” базувалась на використанні даного методу. Однак ураховуючи, що загальні й спеціальні знання
за курсом повинні досягати теоретичний, методичний та практичний
рівень знань, метод інформації в залежності від характеру його використання повинен мати три рівня: 1 рівень – метод теоретичної інформації;
2 рівень – метод методичної інформації; 3 – метод практичної інформації.
Експериментально перевірені найбільш ефективні варіанти планування спеціального курсу, а саме на міжпредметних зв’язка та використання лекцій у випадку 3 годинних уроків з фізичної культури на тиждень.
Підтвердились припущення стосовно того, що для закріплення
знань необхідно проводити практичні заняття та формувати навички до
самостійної роботи завдяки виконання практичних завдань.
Цілком логічно, що результати контрольного тестування за спеціальним курсом “ Фізичне здоров’я” у експериментальних класах значно
вищі ніж у контрольних. У юнаків 10-х та 11-х експериментальних класів
на 2,9 і 1,8 бали (відп.) вище ніж у 10-х та 11-х контрольних, у дівчат 1016

х та 11-х експериментальних класів на 2,4 і 2,7 бали (відп.) вище ніж у
10-х та 11-х контрольних класів. Середній бал з питань курсу „Фізичне
здоров’я” склав:
–
в контрольних 10 класах – 5,9 балів у юнаків і 6,0 балів
у дівчат, в 11 класах – 6,1 балів у юнаків і 5,7 балів у дівчат;
–
в експериментальних 10 класах – 8,8 балів у юнаків і 8,4
балів у дівчат, в 11 класах – 7,9 балів у юнаків і 8,6 балів у дівчат.
Аналіз контрольного тестування дозволив визначити статистично значущі відмінності рівня теоретико-методичної підготовки між контрольними та експериментальними 10-11 класами у юнаків та дівчат
(p<0,01).
Однак необхідно звернути увагу на той факт, що недостатньо у
експериментальних класах здійснилось засвоєння 3 рівня питань курсу, а
саме основи організації та методики проведення власно-фізкультурних
та рекреаційних занять.
Під впливом авторської методики в експериментальних 10 та 11
класах серед юнаків та дівчат, підвищився рівень рухової активності,
зокрема: зменшилась кількість учнів, які відносилися до категорії «фізично-пасивні» на 16,% і категорії «фізично-активні, які дотримуються
гігієнічного мінімуму РА» на 8,2%; збільшився контингент учнів категорії «фізично-активні, які дотримуються фізкультурно-загально-підготовчого мінімуму РА» на 16,3% і «фізично-активні, які дотримуються
фізкультурно-спортивного мінімуму РА» на 8,1%.
Наданий обсяг інформації про значення та вплив занять фізичною культурою на організм людини дозволив учням старших експериментальних класів переглянути відношення до уроку фізичної культури
в аспекті позитивних мотивів: до першої групи – позитивний мотив, як
одержання оцінки з фізичної культури, до експерименту серед учнів експериментальних класів становить 39%, після експерименту – 10%
(n=98); до другої групи – позитивний мотив, як формування тілесності
не вважаючи на рівень здоров’я до експерименту урок з фізичної культури відвідувало 15%, після експерименту – 17% (n=98); до третьої групи – позитивний мотив, як засіб зміцнення здоров’я та підвищення функціональних можливостей організму до експерименту вказувало 46%,
після експерименту – 73% (n=98).
Проведення даного експерименту в загальноосвітніх школах дозволяє говорити, що формування теоретичних й методичних знань та практичних умінь за спеціальним курсом “Фізичне здоров’я” дітей старшого
шкільного віку є необхідним. Курс дозволяє підвищити рівень фізичної
освіти, вирішити освітні та виховні завдання з предмету “Основи здоро17

в’я і фізична культура”, а саме сформувати уміння та навики з організації
особистих занять фізичними вправами з метою укріплення здоров’я та
раціональної організації довкілля.
Перспективи подальшого дослідження проблем, пов’язаних з
формуванням загальних та спеціальних фізкультурних знань, які повинні
будуватися на основі філософського, педагогічного, психологічного і
медичного напрямку повинні розглядатися в більш широкому аспекті,
піднімаючи питання не тільки фізичного здоров’я, але й питання стосовно соціального, духовного та психологічного здоров’я на основі індивідуального підходу.
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4.

5.
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7.

8.
9.
10.
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МОРАЛЬНІСТЬ І ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ПІДЛІТКІВ У
СУСПІЛЬСТВІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ФІЛОСОФСЬКОРЕЛІГІЙНА ОСНОВА СТОСУНКІВ НА ПРИКЛАДІ
СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Феуєрман В.В.
Запорізький національний університет
Анотацiя. У статті розглядається актуальна проблема сьогодення – моральність
і естетична культура останніх років у суспільстві, та автором висловлюється
думка, якими ці категорії повинні бути у третьому тисячолітті.
Ключовi слова: духовні і загальнолюдські цінності, естетичні відносини, естетична культура спортсмена, «істино людська моральність», «Камінь на Сіоні».
Аннотация. Феуерман В. В. Нравственность и єстєтическая культура подростков в оществе третього тысячилетия: философско-религиозная основа отношений на примере спортивной деятельности. В статье рассматривается актуальная
проблема сегодняшнего дня – нравственность и эстэтическая культура последних лет в обществе, также автор указывает на то, какими данные категории
должны быть в третьем тысячилетии.
Ключевые слова: духовные и общечеловеческие ценности, эстэтические отношения, эстэтическая культура спортсмена, «истинно человеческая нравственность», «Камень на Сионе».
Annotation. Feuerman W. W. Morality and aesthetic culture of teenagers in the third
millennium: philosophical-religious basis of relations on the example of sporting
activity. In the article of the day of today is examined is morality and aesthetic culture
of the last years in society, also an author specifies on what these categories must be
in the third millennium.
Key words: spiritual and common to all mankind values, aesthetic relations, aesthetic
culture of sportsman, «truly human morality», «Stone on Zion».
„Поводьтесь з іншими так,
Як ви бажаєте,
щоб поводились з вами”
(Біблейська заповідь)

Вступ.
У світі існують духовні і загальнолюдські цінності, які допомагають людині завжди залишатись Людиною – вищому творінню Божому: - висока моральність, Любов (у християнській філософії ця категорія дорівнює Господа – „ЛЮБОВ це БОГ”), повага до інших, щирість,
етичне і естетичне начало [1]. Життя стає більш напруженим, у майбутньому від людини вимагатиметься понад психічні і фізичні зусилля.
Відпочинку, у загальноприйнятому сенсі, не буде. Конче необхідним буде
пошук можливостей відпочинку у процесі будь якої діяльності. Нажаль
на сьогоднішній день використовують фармакологічні препарати та психологічні методи релаксації. Останні дають тимчасовий ефект – далі
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порушення психічного і фізичного здоров’я.
Становлення особового в людині припускає засвоєння системи
гуманістичних цінностей, котрі становлять основу його гуманітарної
культури („Да любіть один одного”), які ведуть до перетворення загальнолюдських цінностей у вищі психічні функції індивідуальності. Вищі
психічні функції дозволять людині, в екстремальних видах діяльності,
особливо, таких як спорт, досягти високих результатів, зберігаючи фізичне здоров’я.
Великий іспанський мислитель XX сторіччя Хосе Ортега-і-Гассет відзначав: „Сучасне людство знаходиться у важкій кризі, більш того,
стоїть перед страшною небезпекою саморуйнування. Саме відсутність
традиційної культури в сучасному суспільстві приводить до його духовної деградації і падіння моральності”.
Фізична культура - фундаментальна комора національної культури. Висока ідея квітучої, сильної, здорової, творчої, незалежної України вимагає адекватної реалізації в стилі і способі життя. Цей спосіб життя
і формується сьогодні - сучасний і одночасно заснований на традиціях.
Необхідно на всіх рівнях усвідомити: розвиваючи незалежну Україну,
ми будуємо спортивну Україну, і без ідеї само удосконалення особи і
нації ідея незалежності втрачає сенс. Роль в цьому будівництві народних традицій психофізичного вдосконалення особлива і значна: безпосередньо народна рухова культура дозволяє безпосередньо залучитися
до глибоких, сокровенних пластів національної культури. Це відкритий
шлях самопізнання, тобто самовдосконалення. Це етнічна філософія,
народна етика гуманізму у дії, що породжує нові переживання і відчуття, відновлює втрачені зв’язки з рідною землею, мовою, культурою, з
пульсуючим ритмом Всесвіту. Це бездоганний інструмент зміцнення
духовності і здоров’я окремо взятої людини і нації.
Чому спортивна діяльність? І питання небезпідставне: Спробуємо довести, що естетична культура конче необхідна саме у спорті.
Спортивна діяльність є екстремальним видом людської діяльності, а як
визначено, що тільки у напруженій, критичній ситуації людина проявляє усі свої внутрішні, скриті якості, котрі у свою чергу допомагають їй
чи стають на заваді рішення, життєво важливих питань. Соціум формує
тих, хто приходить у спорт, тобто на первинному етапі, завданням тренера є формування відношення до соціуму. Між долею і характером часто проводять знак рівності. Заняття спортом стають доленосними, і якщо
спортсмен залишає заняття спортом, то вміння і навички пристосування
до життя у суспільстві повинні бути сформовані. Тому особистість тренера-педагога повинна бути зразковою. Але нажаль таких фахівців у га20

лузі освіти на сьогодні дуже бракує.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. В одно час, не зважаючи на те, що у багатьох друкованих працях є посилання на формування естетичної культури спортсмена взагалі і естетичних смаків зокрема, нема жодної праці на конкретизацію цієї ланки виховання та
навчання спортсмена.
„ЕСТЕТИКА - наука філософська. Вона вивчає загальні закономірності естетичних відносин людини до дійсності. Як і філософія,
естетика є світоглядною наукою, котра ставить основною задачею своєї
проблематики рішення питання про відношенні естетичної свідомості
до суспільного буття, до людського життя”.(філософський словник)
Із стародавніх часів на Україні народна спортивна ідеологія має
два напрями: соревновательність і згода. Причому ідея згоди з Богом,
природою, миром, суспільством і особою на Україні виразно домінувала, підносячись до рангу ідеалу, абсолюту, вище за який не повинно бути
нічого. Це виділяє українців з круга тих європейських народів, які проповідували (і продовжують проповідувати) перш за все агресивну філософію боротьби, конкуренцію, культ перемоги і переможців. Метою ж
ігор, забав, хороводів, інших дій і містерій було радісне вітання природи, відкриття перед нею душі, відчуття гармонії, аж до повного злиття з
природою, а зовсім не протистояння і не спроба її перемогти. У народній
культурі рухів блискуче підтвердження знаходить етнічний гуманізм українців.
Якщо звернутися до витоків фізичної культури на Україні, можна
відзначити, що значну роль в староруській дійсності грали фізичні якості
людини - сила, швидкість, спритність, витривалість, які характеризували стан здоров’я. „Тіло кріпитися жилами, а ми, князю, - твоєю державою” (афоризм XXIII вік)
Найважливішою коморою народної фізичної культури є військово-фізичне виховання. Фізичне виховання із стародавніх часів мало
військово-прикладний характер, особливо на території України. Перш
за все, це пояснюється її географічним положенням - місце розташування в центральній частині Європи. Помірний клімат, благодатна земля,
переважання на всій території України степів і рівнин дозволяло кочівникам безперервно нападати на племена праукраїнців, що, у свою чергу,
примушувало виховувати підростаюче покоління останніх у військовому дусі змолоду.
Характерною ознакою сучасних зарубіжних досліджень є орієнтація на виховання особистості з усталеним естетичним світоглядом
на основі загальнолюдських цінностей та пріоритетів[5].
21

Теоретико-методологічний аналіз проблем естетичного виховання розкрито в роботах О. Дивненко, К. Долгова, С. Долуханова, А.
Зися, М. Киященка, А. Лаврецького, Л. Левчука, В. Панченко, Л. Ритікової та ін.
У зв’язку з тим, що наша молода держава взяла орієнтири на
особистісне зорієнтоване навчання, що безумовно торкнулось і виховання в спорті, на перший план виходить такий аспект виховання, як
естетичне і, як його частина, виховання естетичних смаків, про що згадують у своїх дослідженнях Миропольська Н., Масол Л., Євтух М.Б.
Бутенко В.Г, Калачник Н.Г., Шевченко Г.П. Адже естетичний смак немов би автоматично відбирає те, що відповідає естетичним смакам особи, і відкидає все, що суперечить їм. Виховання на засадах краси торкається як художньої творчості, так і естетики побуту, поведінки, праці,
стосунків між членами спортивної команди і з оточуючими людьми тощо.
Воно формує людину всіма естетично значущими предметами і явищами в основному не для мистецтва, а для його активної життєдіяльності
за законами внутрішньої краси, з метою активізації здібностей до творчої праці і досягнення високого ступеню спортивних результатів. І головне - розвинути такі якості спортсмена, які б дозволили йому самому
стати творцем естетичних цінностей, активізувати здібності до творчої
праці, навчитись бачити красу в оточуючій дійсності і насолоджуватись
нею.
Найпоширенішим і найдійовішим, загальнодоступним засобом
фізичного виховання в народі вважаються оздоровчі сили природи - сонячні промені, свіже повітря і вода. На розвиток фізичного виховання
впливали соціально-економічні умови, національні особливості і етнічний склад населення. Виходячи з цього, народ виробляв самобутні види
ігор, окремі фізичні вправи і способи їх використання, що складало самобутню систему національного фізичного виховання. Таким чином, на
Україні сформувалися достатньо ефективні фізичні вправи і ігри, які
сприяли фізичному, психологічному і естетичному вихованню дітей і
молоді. Використання цієї комори в сучасних умовах - одне з основних
завдань національної школи. (Збірка наукових статей. Київ 1997)
Вчений, педагог І. Д. Бех довів, що «істино людську моральність»
не можна виховати, розмовляючи про неї, і не можливо учня «без його
бажання підвести до моральної поведінки». Бех И. Д. стверджував, що
гуманістично зорієнтована людина – це особистість, котра вбачає сенс
свого життя у постійному створенні моральних загальноприйнятих
вчинків; впроваджує моральні якості у практичні вчинки; характеризується відвертістю до людей и ця риса особистості стає її стійкою потребою;
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не тримає у собі зачиненими особисті інтелектуальні і духовні цінності;
має активну життєву позицію[4]. У праці Джона Дьюї, видатного американського філософа, психолога, освітянина і політичного діяча XX століття, важливим відкриттям стало твердження про єдність моральних
принципів і суспільної сфери життя людини. Моральність — це не лише
частина поведінки, але й почуттів. Життя можна вважати моральним тоді,
коли особистість реально оцінює моральну мету, задля якої живе, і скерувати свою діяльність на її досягнення. У самій суті ідей про мораль –
в інформації про чесність порядність і доброту – не закладено того, що
автоматично трансформувало би ці ідеї в позитивний характер чи зразкову поведінку. Неприродний поділ виховання у школі на моральне й
інтелектуальне, на здобуття знань і плекання характеру є лиш одним
виявом невдач у формуванні школи як суспільної інституції з відповідними стосунками і цінностями. А поза тим, поки шкільне громадське
життя буде в зародковому стані, доти моральне виховання виглядатиме
частково викривленим і формальним.[2]
На розвиток естетичної культури впливають естетичні погляди, смаки, уявлення, поняття, художня творчість у всіх її видах, матеріалізація естетичної свідомості через естетику побуту, спорту і т.д. Естетична свідомість відображає визначені сторони образу життя,
відрізняється лише відносною самостійністю. Розвиваючись за своїми
специфічними законами, естетична свідомість відчуває вплив різноманітних форм життя суспільства. В своїй активності естетична свідомість
проявляється в духовній потребі, яка відбиває відношення до світу. Паралельно естетичне виховання сприяє формуванню моральності людини, розширює її знання про світ, суспільство, природу, сприяє розвиткові мислення, уяви, волі, організованості, дисциплінованості. А оскільки
краса задана загальним «порядком світу», її архітектоніка універсальна.
Формування особистості є процесом засвоєння соціальної сфери суспільного досвіду, в результаті чого відбувається формування нових мотивів і потреб, їх перетворення і т.п. Завдяки моральним та естетичним
оцінкам регулюється і організується поведінка і діяльність особистості
[6]. Доцільно також, на нашу думку, використати психологічну теорію
діяльності, яка пояснює, яким чином іде процес формування особистості, як інстинктивний рівень життя біологічних істот і тварин змінюється на управління своєю поведінкою, яка властива тільки людині у стадії
найвищого розвитку. Розробкою цієї теорії займались Л.Виготський, його
учні і послідовники С.Рубінштейн, П.Гальперін та ін. Як інструмент
аналізу спорту першими її застосували В. Демін і В.Давидов.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Запорізького
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національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Ціль статті. Ціль нашої роботі полягає у вивченні проблеми
формування потреби сучасної молоді, зокрема спортсменів, в естетичних відносинах до дійсності і оточуючого середовища на початку ХХI
ст. Вибір таких хронологічних рамок, визначається катастрофічним зниженням загальної культури населення України в досліджуваний період,
а також активізацією уваги до цієї проблеми з боку педагогів, психологів, медиків, громадськості. З цією метою були вибрані наступні методи дослідження:
- аналіз наукових робіт і публікацій;
- педагогічне спостереження;
- особисті бесіди (інтерв’ю);
- узагальнення отриманих даних.
Результати досліджень.
Сьогодні можна спостерігати цілу низку негативних явищ, які
свідчать про девальвацію духовно-моральних цінностей в сучасному
суспільстві, та у спортивній діяльності взагалі, особливо в спорті вищих
досягнень, який все більше приваблює не як сфера прояву естетики, культури, засіб гармонійного розвитку, а, як галузь, де можна заробити великі гроші, спостерігати і проявити жорстокість, агресивність, грубу
фізичну силу, часто заглиблюючись у сферу політики. Серед спортсменів,
тренерів, спортивних керівників частішає прагнення будь що досягти
перемоги, навіть за рахунок здоров’я спортсменів [3]. Президент МОК
Х. А. Самаранч у доповіді на 94-й сесії МОК визначив: „Приймати допінг
– значить померти. Померти фізіологічно при наставанні незворотних
аномальних процесів у організму. І померти духовно, інтелектуально,
згоджуючись шахрайничати, визнаючи своє безсилля або ваду волі гідно
використовувати свої власні здібності або зробити зусилля, щоб їх перемогти. Померти морально, фактично поставив себе за межами тих правил поведінки, котрих потребує гуманне суспільство. І в останнє, померти фізично...”. Спроба освітян, останні десятиріччя, формувати
моральність і естетичну культуру засобами зовнішнього середовища, не
дає бажаного результату. То маємо те що маємо. Та не повинно шукати
відповідей „ в тридевятом царстве, в тридесятом государстве”, відповідь
у духовному рівні пізнання: „Покладу Камінь на Сіоні, котрий зробиться главою кута, та хто спіткнеться через нього, той впаде і розіб’ється, а
на кого Він впаде того розчавить.” То ми з вами, шановне громадянство,
роздавлені цим Камінцем. Господь наш каже: ”Лицо земли различать
научились, лицо времени понять не можете.” Настав час шановні осві24

тяни, коли кожна інтелігентна людина, з вищою освітою зокрема, повинна докласти зусилля до повернення пересіченому громадянину віру
у Бога. Цей процес довгостроковий, але ми не маємо іншого вибору.
„Хто не собирает со Мною, тот расточает.”
Висновки.
На початку третього тисячоліття найбільш перспективною моделлю виховання має бути, на наш погляд, така, яка виділяє соціальні
аспекти та інтегрує їх зі сферами індивідуальності.
Релігія, філософія за усі часи стояла на сторожі високих духовно-філософських категорій: ЛЮБОВ („Любов єсть Бог”), ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ („не роби іншим того. Чого не бажаєш собі”), ВЗАЄМОДОПОМОГУ („носіть бремя друг друга”), ПОВАГУ ДО СТАРШИХ
ПОКОЛІНЬ („поважай батька й мати і будеш жити вічно”) тощо. Та декларуючи ці високі категорії, людина чомусь забуває їх дотримуватися.
Настав час, коли людині необхідно буде: ДУМАТИ – ГОВОРИТИ – РОБИТИ, одно і теж, у одному напрямку. Кожна особистість повинна не
тільки навчиться контролювати свої слова, але ж і думки („Моисей вам
заповедовал: не пожелай жены брата своего, а Я говорю вам больше:
мужчина смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействует
в сердце своем”). Отже спів відносини у суспільстві майбутнього повинні базуватися тільки на гуманістичних та демократичних засадах.
Способи формування у підлітка-спортсмена здатності вирішувати будьякі питання за законами краси, за рахунок розробки нових методик і
повернення до історичного досвіду, який треба переосмислити, переоцінити і трансформувати до потреб сьогодення. Ось чому завдання сьогодення викликали потребу в додаткових програмах, ось чому особливо
актуальною є робота по створенню програм естетичного виховання.
Засобами спорту і фізичного виховання у взаємозв’язку з оточуючим середовищем формуються особистісні установки, формується
культура поведінки. Здатність спортсменів переносити перенавантаження
підвищується, на жаль, не за рахунок виховання, а за рахунок прикладних можливостей, які часто-густо носять негативний характер (медичні
препарати і навіть наркотичні, гіпноз тощо). Саме низький рівень загальної культури, відсутність духовного стрижня, знецінення загальнолюдських цінностей не дозволяє в повній мірі розкрити фізичні якості і
здібності. В першу чергу висока культура спортсмена дасть йому сили
перемогти, реалізувати себе. Отже, можна зробити висновок, що метою
виховання за законами краси є гармонійно розвинена людина - освічена,
високоморальна, яка бажає працювати, розуміє красу життя і красу мистецтва.
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Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем моральністі і естетичної культури підлітків у
суспільстві третього тисячоліття.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПІФІТОПРОДУКТІВ З
ПОЛІВІТАМІННИМИ КОМПЛЕКСАМИ
Чернієнко О.А., Григус І.М.
Рівненський базовий державний медичний коледж
Міжнародний економіко-гуманітарний
університет ім. акад. С.Дем’янчука
Анотація. Проведено порівняльний аналіз складу апіфітопрепаратів українського та російського виробництва і полівітамінних комплексів вітчизняного виробника.
Ключові слова: апіфітопрепарат, полівітамінний комплекс, фізична робота.
Аннотация. Черниенко О.А., Григус И.М. Сравнительная характеристика апифитопрепаратов с поливитаминными комплексами. Проведен сравнительный
анализ апифитопрепаратов украинского и российского производства и поливитаминных комплексов отечественного производителя.
Ключевые слова: апифитопрепарат, поливитаминный комплекс, физическая работа.
Annotation. Chernienko O.A., Grigus I.M. Comparing cha racteristic of
apiphytoproducts with polyvitaminic complexes. T he comparative ana lysis
apiphytoproducts the Ukrainian and Russian manufacture and polyvitaminic complexes
of the domestic manufacturer is lead.
Key words: apiphytoproducts, polyvitaminic complexes, physical work.

Вступ.
Згідно статистичних даних, відмічається пропорційна залежність
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між вживанням продуктів бджільництва на душу населення в рік і продуктивністю праці. Найбільше вживання продуктів бджільництва спостерігається в високорозвинених країнах – США, Німеччині, Англії, Японії
[1]. В Україні ще досить мало людей використовують апіпродукти для
відновлення енергетичних затрат, повноцінного харчування.
Хоча в опрацьованiй науково-методичнiй лiтературi є iнформацiя
про застосування вiтамiнних препаратiв з метою пiдвищення рiвня
фiзичної працездатностi, але немає чiткої диференціації щодо застосування окремих препаратiв для дiтей шкiльного вiку, вiдповiдно до вiкових
груп.
Звичайні продукти харчування не забезпечують організм підростаючого покоління достатньою кiлькiстю вітамінів і мінеральних речовин. Маючи енергетичну цінність 2450-2500 Ккал, свіжі натуральні продукти можуть на 80% забезпечити органiзм необхідними речовинами
[2].
Продукти бджільництва легко засвоюються, зміцнюють захисні
функції організму, компенсують вітамінну та мінеральну недостатність,
допомагають при фізичній, нервовій та психічній перевтомі, сприяють
виведенню з організму солей важких металів, токсинів та радіонуклідів,
стимулюють нервову та ендокринну системи, покращують гостроту зору,
сон та пам’ять, регулюють обмін речовин і функцію шлунково-кишкового тракту [6].
Румунські вчені К. Христя і М. Яломицяну довели, що за
кількістю лейцину, треоніну, лiзину, триптофану і багатьох інших амінокислот, пилок бджолиний переважає яловичину у 5-6 разів [3].
На ІІ з’їзді апітерапевтів України відзначалось: продукти
бджільництва є доступні природні джерела біологічно активних речовин [4].
За кордоном і в нашій країні для додаткового забезпечення організму вітамінами і необхідними мікроелементами широко використовують вітамінні і вітамінно-мінеральні комплекси, отримані шляхом органічного синтезу [2].
Мед, як натуральний рослинно-тваринний продукт, по кількості
мікроелементів не має собі рівного. В ньому виявлено 37 макро- і мікроелементів, в тому числі фосфор, залізо, мідь, кальцій, свинець, ванадій,
германій, титан, кобальт, нікель, золото, срібло та ін. По кількості мінеральних речовин мед близький до сироватки крові людини [5].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Міжнародного
економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука.
Формулювання цілей роботи.
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Мета дослідження – проаналізувати і порівняти вміст апіфітопродуктів українського та російського виробництва і вітамінних комплексів вітчизняного виробництва з метою рекомендувати окремі препарати для підвищення рівня фізичної працездатності учнів середньої
школи.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з
даної тематики, а також аналіз вмісту препаратів апіфітопродукції та вітамінно-мінеральних комплексів.
Організація і проведення дослідження. На сучасному етапі можна придбати в магазинах бджільництва продукти на основі 100% натурального квіткового меду, з маточним молочком, бджолиним пилком,
прополісом, а також спіруліною, фітопрепаратами, грецьким горіхом і
часником. Вони виготовлені по унікальній технології, з врахуванням температурних режимів, що дає можливість повністю зберегти їх цілющі
властивості.
Всі складові цих продуктів органічно поєднані в науково обґрунтованих пропорціях, схвалені Українським науково-дослідним інститутом харчування МОЗ України. Продукцію російської бджолиної організації “Тенториум” можна придбати у розповсюджувачів і консультантів.
Було проаналізовано три препарати “Чудо-мед” українського
виробництва (квітковий пилок; маточне молочко, квітковий пилок, спіруліна, прополіс; спіруліна, маточне молочко, квітковий пилок) та три препарати російського виробництва організації “Тенториум” (Апи-формула-1, Хлебина, Тополек). Для порівняння слугували полівітамінні
препарати АТ “Київський вітамінний завод”: “Ундевіт”, “Гексавіт”, “Квадевіт”, “Декамевіт”, “Комплевіт”.
Результати дослідження і їх обговорення.
Після аналізу вмісту вітамінних комплексів українського виробництва, виявлено, що в них відсутні вітаміни групи D. З таблиці 1 ми
бачимо, що в апіфітопродуктах вітаміни цієї групи присутні.
В окремих вітамінних препаратах відсутні вітаміни Р, В, Е, або
повністю відсутні всі жиророзчинні вітаміни. В багатьох апіфітопродуктах присутні всі вітаміни групи Р, В, Е.
На жаль, в полівітамінних препаратах українського виробництва присутні тільки солі магнію та кальцію, на відміну від багатьох апіфітопрепаратів, в яких наявний увесь спектр необхідних для м’язової діяльності мінеральних речовин та мікроелементів.
Вітамінні комплекси Ундевіт, Гексавіт, Квадевіт, Декамевіт (див.
табл. 2) дозволяють ліквідувати гіпо- та авітамінозні стани, сприяють
підвищенню рівня фізичної працездатності.
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Залізо
Калій
Кальцій
Магній
Натрій
Марганець
Білки
Жири
Вуглеводи
Калорійність (К\кал)

Мінеральні речовини
0,2-4,0
0,2-4,0
0,2-4,0
0,2-4,0
125-1135 130-1140 130-1140 125-1135
30-1180
35-1195
50-1250
30-1180
60-375
60-375
60-375
60-375
27-43
28-45
28-45
27-43
20-24
25-30
30-55
20-24
Харчова цінність в 100 г продукту
1,9
2,9
2,9-3,5
1,9
0,003
0,29
0,3
0,003
83
85
89
83
340
400
401
339,6

“Тополек”, прополіс

“Хлебина” мед, вітамін
С

“Апи-формула-1” мед,
пилок, прополіс

“Чудо-мед” спіруліна,
маточне молочко,
квітковий пилок

“Чудо-мед” маточне
молочко, квітковий
пилок, спіруліна,
прополіс

Вітаміни,
мікроелементи,
добавки

“Чудо-мед” квітковий
пилок

Таблиця 1
Аналіз дозування апіфітопрепаратів “Чудо-мед” Україна та “Тенториум” Росія (мг/100 г)

4,0
1135
1180
375
27-43
20-24

0,2
125
30
55-60
27-40
20

1,9
0,003
85
340

0,9
0
79,2
320,4

Вітаміни мг \100 г
В1 (тіамін)
В2
В3
В5
(нікотинова к-та)
В 6 (пиридоксин)
Вітамін С
(аскорбінова к-та)
Фолієва к-та
Вітамін Н (біотин)
Пантотенова к-та
Вітамін Е (токоферол)
Вітамін А (ретинол)
Вітамін D
Вітамін Р (біофлавоноїди)
Білкові речовини
Вуглеводи (глюкоза,
фруктоза, крохмаль)

0,5-1,5
0,5-2,2
0,3-5,0

1,5-2,0
0,5-2,2
0,3-5,0

2,0
0,5-2,5
0,3-5,5

0,5-1,5
0,5-2,2
0,3-5,0

3,3
7,1
7,6

0,5-1,5
0,5-2,2
0,3-5,0

4,8-21,0

4,8-25,0

4,8-25,0

4,8-21,0

4,8-25,0

0,5-0,9

0,5-0,9

0,5-0,9

0,5-0,9

0,5-0,9

2,2

0,5-0,9

7,0-205,0

7,0-205,0

7,0-205,0

7,0-205,0

140-205

7,0-205,0

0,1-6,8
0-0,6
0,32-5,0
0,3-1,7
0,6-212,0
0,2-0,6
1,7-2,4
22-44%

0,1-6,8
0,6
5,0
1,7
0,6-212,0
0,2-0,6
1,7-3,5
1,7-3,5

0,1-6,8
0,6
5,5
1,7
0,6-212,0
0,2-0,6
1,7-2,4
1,7-3,5

0,1-6,8
0-0,6
0,32-5,0
0,3-1,7
0,6-212,0
0,2-0,6
-

2,4
0,6
5,0
3,6
50
6,4
1,9
1,7-3,5

0,1-6,8
0-0,6
1,7-3,5

30-60%

30-60%

30-60%

30-60%

30-60%

30-60%

Проаналізувавши вміст вітамінів, амінокислот, мінералів і ферментів, можна прийти до висновку, що апіфітопродукти можуть значно
підвищувати рівень фізичної працездатності та процесів відновлення, їх
необхідно рекомендувати учням загальноосвітніх шкіл, особливо дітям,
які беруть участь в спортивних змаганнях і активно займаються в спортив29

них секціях.
Таблиця 2
Аналіз дозування полівітамінних препаратів
українського виробництва (мг)
Вітаміни,
мікроелементи,
добавки
А (ретинол)
Е (токоферол)
В1 (тіамін)
В2 (рибофлавін)
РР (нікотинамід)
Р (рутин)
В3 (пантотенова кислота)
В6 (піридоксин)
В12 (ціанокоболамін)
Вс (фолієва кислота)
С (аскорбінова кислота)
Си (мідь)
К (калій)
Глутамінова кислота
Метіонін

Ундевіт

Гексавіт

Квадевіт Комплевіт

Декамевіт

3300 МО
10
2
2
2
10
3
3
0,002
0,007
75
-

5000 МО
2
2
15
2
70
-

2500 МО
3
2,5-3,2
2,5
20
10
5
2
0,01
0,1
75
1,56
20
50
50

6600 МО
10
2-2,58
10
50
20
20
0,1
2
200
200

15
15
50
25
10
0,002
0,25
100
-

Апіфітопродукти підвищують концентрацію волі, увагу, силу,
покращують реакцію, роботу серця, мозку, кровоносних судин, сприяють зміцненню сили м’язів допомагають знайти правильне рішення у
важких ситуаціях.
Таким чином, порівнюючи апіфітопродукти з полівітамінними
препаратами, виявлено, що дозування та наявність вітамінів, мікроелементів, амінокислот, ферментів (таблиця 1) в апіфітопродуктах переважає полівітамінні препарати в кількісному відношенні (таблиця 2). Якщо
апіфітопродукти дозволено вживати не тільки спортсменам, а й всім віковим групам, то для полівітамінних препаратів потрібна рекомендація
лікаря. Серед полiвiтамiнних препаратiв українського виробництва
найбiльш перспективними можна вважати “Комплевiт” і “Декамевiт”.
Регулярне науково-обгрунтоване споживання апіфітопродуктів
швидко відновлює енергетичні затрати і переважає по ряду показників
вітамінно-мінеральні комплекси вітчизняного виробництва.
Висновки:
1.
В апіфітопродуктах присутній значно більший спектр вітамінів,
мінеральних речовин і мікроелементів, порівняно з полівітамінними препаратами вітчизняного виробництва.
2.
Для підвищення рухової активності і працездатності на заняттях з
30

фізичного виховання і в спортивних секціях потрібно вживати
апіфітопродукти.
3.
Для отримання потенційно доступних природних джерел біологічно активних речовин є доцільним розробка та створення нових
препаратів на основі апіфiтопродукції.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІЩЕНОГО РОЗВИТКУ СИЛОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ І РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У КВАЛІФІКОВАНИХ
ПЛАВЦІВ
Шкребтій Ю.М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Анотація. У статті викладені результати досліджень проведених з кваліфікованими плавцями, які висвітлюють особливості суміщеного розвитку силових
можливостей і рухових якостей, а також вплив на просторово-часові й динамічні
параметри техніки рухів.
Ключові слова: параметри навантажень, техніка рухів, рухові якості, тренувальні
програми.
Аннотация. Шкребтий Ю.М. Эффективность совмещенного развития силовых
возможностей и двигательных качеств у квалифицированных пловцов. В статье
изложены результаты исследований, проведенных с квалифицированными пловцами, которые освещают особенности совмещенного развития силовых возможностей и двигательных качеств, а также влияние на пространственно-временные и динамические параметры техники движений.
Ключевые слова: параметры нагрузок, техника движений, двигательные качества, тренировочные программы.
Annotation. Shkrebtiy Y.M. Efficacyy of the mated development of force possibilities
and motorial qualities for the qualified swimmers. In paper the outcomes of the
researches conducted with the qualified swimmers are explained which one illuminate
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singularities of the mated development of force possibilities and motorial qualities,
and also influencing on time-space and dynamic parameters of engineering of
locomotions.
Keywords: parameters of loads, engineering of locomotions, motorial qualities, training
programs.

Вступ.
Рівень розвитку олімпійського спорту залишає все менше можливостей для подальшого вдосконалення спортивної техніки. В той же
час практика спорту постійно супроводжується застосуванням принципових новацій у спортивній техніці, що дозволяє суттєво підвищити
рівень результатів навіть у тих видах спорту, які не пов’язані з використанням спеціального інвентарю і відрізняються використанням різноманітних наукових розробок. Аналізуючи таку тенденцію фахівці дійшли
висновку, що мова йде не тільки про застосування принципово нових
варіантів спортивної техніки в окремих видах спорту, а перш за все про
використання підходів, які дозволили б підвищити її стійкість до збиваючих впливів, що є одним з вирішальних факторів високої працездатності спортсменів ( 4 ).
В умовах подальшої інтенсифікації тренувального процесу, яка
супроводжується підвищенням обсягів тренувальних і змагальних режимів, техніка рухів відображає вплив зовнішніх і внутрішніх факторів
і розглядається як інтегруючий фактор у діяльності різних систем організму спортсменів.
Аналіз методичної і наукової літератури свідчить, що означена
нами проблема викликає значний інтерес у науковців та тренерів
(2,3,4,5,6,8).
Робота виконана відповідно Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр.
Формування цілей роботи.
Мета досліджень – визначити особливості сумарного впливу
на організм плавців окремих суміщень тренувальних занять, проведених на суші й у воді, з різними за величиною й переважною спрямованістю навантаженнями, а також виявити динаміку росту їх тренованості
при довгостроковому використанні різних принципів побудови суміщених тренувальних програм.
Для цього було проведено педагогічний експеримент (за участю 16 висококваліфікованих спортсменів) в умовах, максимально наближених до природних, реєстрацією широкого комплексу показників, які
дозволяють судити про різні сторони спеціальної підготовленості плавців
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і можливості найважливіших функціональних систем організму, використовуючи окремі методики, які:
визначають рівень силової підготовленості (оцінка рівня максимальної й вибухової сили, визначення рівня силової витривалості);
визначають спеціальну підготовленість плавців (оцінка рівня швидкісних можливостей, а також витривалості при роботі анаеробного
й аеробного характеру);
характеризують ефективність реалізації швидкісно-силових можливостей при плаванні (з розрахунком коефіцієнта використання силових можливостей);
несуть інформацію про кінематичні й динамічні параметри техніки
плавання (тривалість циклу, тривалість гребка, тривалість проносу,
щільність гребків, темп гребкових рухів, середня швидкість, “крок”
циклу, величина опорної реакції кисті).
У процесі педагогічного експерименту було передбачено п’ять
серій обстежень (включаючи визначення вихідного стану). Перша серія
(відповідно мезоциклів тренувального процесу) мала на меті визначення вихідного стану технічної й спеціальної підготовленості плавців, що
входять у контрольну й експериментальну групу. Потім здійснювались
три етапні остереження, що характеризують зміни спортивної форми
плавців залежно від цілей і завдань підготовки. Підсумкові дані фіксувалися в п’ятій серії обстежень.
Основною відмінністю тренувального процесу за загальною схемою тренувального заняття було те, що в спортсменів експериментальної групи порівняно з контрольною чергування тренувальних занять (їх
переважна спрямованість і величина навантаження, особливості використання вправ, що коректують техніку рухів) здійснювалося на основі даних, отриманих нами на попередніх етапах роботи ( 6 ). Плавці контрольної групи здійснювали силову підготовку за планами, характерним
для більшості плавальних центрів.
Результати дослідження і їх обговорення.
На початку підготовчого періоду (перші чотири тижні підготовки) підбор тренувальних засобів і методів здійснювався з метою створення максимальних передумов для розвитку спеціальних фізичних якостей. Застосовувані вправи з характером і структурою ще значно
відрізнялися від змагальних, тому що основним завданням підготовки
на цьому етапі був не розвиток комплексних якостей (швидкісних можливостей, спеціальної витривалості), що впливають на рівень спортивного результату, а вдосконалення локальних якостей і здатностей, що є
їх основою (2, 3, 8). Тому плавцями обох груп широко використалися
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різноманітні загальнопідготовчі й спеціально-підготовчі вправи. Надалі
(4—8-й тиждень) склад тренувальних засобів і методів поступово змінювався вбік збільшення частки змагальних і спеціально-підготовчих вправ,
наближених до змагальних за формою, структурою й характером впливу, що привело до зміни спрямованості тренувального процесу вбік вузької спеціалізації.
Таблиця 1.
Параметри тренувальних і змагальних навантажень у педагогічному
експерименті
Показник
Загальний обсяг роботи, год
Обсяг роботи на суші, год
Загальний обсяг роботи у воді,
год
у тому числі:
Обсяг швидкісного плавання
Обсяг роботи, спрямованої на
розвиток анаеробних
можливостей
Обсяг роботи, спрямованої на
розвиток аеробних
можливостей
Загальна кількість
тренувальних занять у воді
Загальний обсяг плавання, км
Кількість
змагальних стартів

Перший
186
72

Мезоцикли
Другий
Третій
116
124
36
36

Четвертий
84
24

114

80

88

65

30

10

24

28

44

30

36

27

40

40

20

10

68

42

42

32

305

196

212

145

3

4

6

3

Аналізуючи здатності плавців у цей період (перше етапне обстеження), слід зазначити, що рівень спеціальних фізичних якостей і
спортивного результату (табл. 2) має різнохарактерні зрушення. Вони
зумовлені як характером виконуваної на даному етапі роботи, так і особливостями планування тренувального процесу. Ці зрушення статистично несуттєві (р > 0,05).
Результати оцінки просторово-часових і динамічних параметрів
техніки рухів (табл. 3) за даними першого етапу обстеження носять також суперечливий характер, що не дозволяє дати однозначного висновку про перевагу того або іншого варіанта. У плавців обох груп у незначному ступені (р > 0,05) змінилися щільність і темп гребкових рухів,
середня швидкість у циклі. Однак уже на цьому етапі підготовки в плавців
контрольної групи наростає варіативність і різнонаправленість змін величини опорних реакцій (25,4±3,1) щодо вихідних даних (26,9±1,9) (табл.
3).
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Таблиця 2
Ступінь підвищення рівня спеціальних фізичних якостей і спортивного результату під впливом різних варіантів побудови тренувального
процесу (х ± Sх)
П ок а зн и к

М ак си м ал ь н а
си л а тяг и н а
с уш і,
п р и ім іта ц ії
гр е бко вого
руху, кг
М ак си м ал ь н а
си л а тяг и п ід
ча с
п л ав ан н я н а
м іс ц і з
м а кси м а л ь н ою
ін те н си в ністю ,
кг
К о еф іц іє н т
ви ко ри ста н н я
си л о в и х
м о ж л и вос тей ,
ум . од.
Ш ви д кісн і
м о ж л и вос ті за
да н и м и
тес ту «3 ´ 25 м
з
м а кси м а л ь н ою
ш ви д кіс тю , с»
В и три ва л іс ть
п р и роботі
ан а ероб но го
х ар а кте ру п ід
ча с
п л ав ан н я н а
м іс ц і з
м а кси м а л ь н ою
ін те н си в ністю ,
ум . од.
В и три ва л іс ть
п р и роботі
ан а ероб но го
х ар а кте ру за
да н и м и
тес ту «4 ´ 50 м
з
м а кси м а л ь н ою
ш ви д кіс тю й
ін те рва ла м и
від п очи н к у 10
с », ум . о д.
В и три ва л іс ть
п ід ча с р оботи
ае р обн ог о
х ар а кте ру за
да н и м и
тес ту «6 ´ 50 м

Г р уп а

М езо ц и к л

В и хідн і
дан і
П ер ш и й

Д р уг и й

Т ре т ій

Ч ет в ерт и й

I

52,6±0 ,83

55,2± 0,88

57 ,1± 0,92

5 7 ,7 ± 0 ,9 3

5 7 ,4 ±0 ,8 7

II

52,4±0 ,96

554,2± 0,91

55 ,9± 0,88

5 6 ,7 ± 0 ,9 2

5 6 ,4 ±1 ,1 0

I

1 6,1 6± 0,3 9

16,66± 0,39

18,47±0,4 8

1 8 ,7 0 ±0 ,5 0

2 0 ,3 6± 0 ,5 1

II

1 5,9 3± 0,4 9

16,08± 0,40

16,99±0,5 2

1 7 ,1 5 ±0 ,4 2

1 8 ,7 9± 0 ,5 4

I

0,307±0 ,017

0,351± 0,026

0,357± 0,020

0 ,3 8 7 ± 0 ,0 2 6

0 ,4 4 5 ±0 ,0 2 4

II

0,314±0 ,021

0,318± 0,037

0,320± 0,032

0 ,3 2 1 ± 0 ,0 2 1

0 ,3 5 1 ±0 ,0 3 8

I

12,35±0 ,073

12,34± 0,067

12,16± 0,06 2

1 2 ,1 0 ± 0 ,0 5 0

1 2 ,0 0 ±0 ,0 4 2

II

12,41±0 ,052

12,39± 0,042

12,35± 0,05 1

1 2 ,2 9 ± 0 ,0 4 4

1 2 ,1 2 ±0 ,0 3 9

I

0,708±0 ,015

0,764± 0,021

0,781± 0,02 0

0 ,8 3 4 ± 0 ,0 2 1

0 ,8 7 4 ±0 ,0 1 6

II

0,711±0 ,019

0,733± 0,023

0,741± 0,01 9

0 ,7 6 2 ± 0 ,0 2 4

0 ,7 9 4 ±0 ,0 2 4

I

0,744±0 ,013

0,766± 0,018

0,805± 0,01 6

0 ,8 4 4 ± 0 ,0 1 7

0 ,8 8 0 ±0 ,0 1 9

II

0,748±0 ,017

0,751± 0,019

0,766± 0,02 3

0 ,7 8 1 ± 0 ,0 2 0

0 ,8 1 4 ±0 ,0 2 1

I

0,759±0 ,014

0,814± 0,018

0,853± 0,01 9

0 ,8 6 6 ± 0 ,0 2 4

0 ,8 4 4 ±0 ,0 1 7

II

0,766±0 ,016

0,777± 0,017

0,781± 0,02 0

0 ,8 0 1 ± 0 ,0 2 1

0 ,8 1 9 ±0 ,0 1 9
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Таблиця 3
Вплив особливостей суміщеного розвитку рухових якостей на суші й у
воді на просторово-часові й динамічні параметри техніки рухів (х ± Sх)
Показник
Щільність гребкових
рухів, %
Величина опорних
реакцій, ум. од.
Темп рухів, цикл·хв–1
Середня швидкість у
циклі, см·с–1

Група

I
II
I
II
I
II
I
II

Вихідні
дані
69,0±0,61
68,3±0,67
27,5±1,8
26,9±1,9
45,2±1,1
44,7±1,3
155,8±2,8
156,5±2,6

Мезоцикл
Перший

Другий

Третій

69,5±0,69
69,1±0,89
26,9±2,1
25,4±3,1
44,9±1,9
45,8±1,3
157,е±3,2
158,1±2,8

69,7±0,71
70,8±1,11
26,7±2,4
25,1±3,0
46,0±1,2
45,1±2,0
166,7±3,1
156,7±4,2

70,1±0,72
70,9±0,95
27,1±2,5
26,6±3,5
46,1±1,4
45,6±2,4
172,0±3,0
160,3±4,9

Четвертий
69,1±0,62
69,4±0,81
20,36±0,51
28,1±3,6
46,7±1,3
46,2±2,2
177,4±2,4
167,1±03,3

Аналіз комплексних осцилограм техніки плавання на цьому етапі
показав, що характерною рисою початкового періоду підготовки є
кількісна схожість більшості біомеханічних показників техніки рухів.
Наступний етап підготовки був орієнтований на вибіркове підвищення локальних якостей і здатностей, які безпосередньо впливають на
спортивний результат. Особливе місце приділялося вибірковому впливу
на підвищення можливостей організму до аеробного й анаеробного ресинтезу АТФ (1, 3, 7, 8), на цьому ж етапі вдосконалюються швидкісносилові параметри гребкових рухів, здійснюється робота, спрямована на
підвищення рівня максимальної сили тяги, удосконалюються технічні
передумови, які визначають якість рухів рук і ніг, продуктивність дихання (4, 5, 7, 8).
Частка змагальних вправ у цей період ще невелика, оскільки
зайве використання змагальних вправ, на відміну від загальнопідготовчих і спеціально-підготовчих, негативно позначається на подальших результатах ( 8 ).
Поряд з досягненням високих величин аеробної продуктивності
паралельно здійснювалася робота над розвитком різних сторін підготовленості. Послідовність розподілу засобів, спрямованих на підвищення
можливостей різних шляхів ресинтезу АТФ, була такою: розвиток аеробної продуктивності; поступове введення засобів, що сприяють підвищенню лактатної гліколітичної продуктивності; вправи, що сприяють підвищенню алактатних можливостей ( 1, 3, 8 ).
При підвищенні рівня швидкісно-силових якостей спочатку використовувалися вправи, що збільшують максимальну силу основних
м’язових груп, потім, з деяким запізненням, паралельно із вправами,
спрямованими на збільшення сили, застосовувалися вправи, що сприя36

ють реалізації швидкісно-силових можливостей щодо специфіки плавання ( 6 ). Такий розподіл акцентів у підготовці на цьому етапі суттєво
позначився на рівні розвитку як окремих рухових якостей і здатностей,
так і на структурі рухів ( табл. 2,3 ).
У другій серії обстежень було відмічено статистично достовірне (р< 0,05) позитивне зрушення, щодо вихідних даних у плавців експериментальної групи, у рівнях максимальної сили тяги під час плавання
на місці з максимальною інтенсивністю (t = 2,10, p < 0,05); рівні швидкісних можливостей (t = 2,35, р < 0,05); витривалості при роботі анаеробного (t = 2,26, p < 0,05) і аеробного характеру (t = 2,64, р < 0,05). У
плавців контрольної групи такі позитивні зміни щодо вихідних даних
несуттєві (р > 0,05) ( табл. 2).
Розглядаючи динаміку інтегральних показників структури рухів
плавців у процесі виконання програм занять цього етапу підготовки
можна говорити про те, що організація тренувального процесу в плавців
експериментальної групи є переважною ( табл. 3). У період засвоєння
підвищених обсягів високоінтенсивної роботи вони спроможні виконувати рухи настільки ж ефективно, як і на початкових етапах підготовки
(р > 0,05).
Разом з тим для плавців контрольної групи підтримка працездатності на заданому рівні здійснюється важко: спостерігається тенденція до зниження розрахункового показника, що характеризує щільність
гребкових рухів (70,8±1,11; t = 1,95, p < 0,05); значно зростає варіативність
і різнонаправлених змін величини опорних реакцій (2,5±3,0) і темпи рухів
(45,1±2,0).
Такі негативні зміни не могли не позначитися на здатності
плавців у прояві середньої швидкості в циклі, що значно відрізняється
від плавців експериментальної групи (t = 1,95, р < 0,05) ( табл. 3). Отже,
починаючи із цього етапу підготовки, в плавців експериментальної групи приріст результату зумовлений розвитком й удосконаленням структури рухів і розвитком фізичних якостей. У плавців контрольної групи
приріст результативності викликаний в основному переважним розвитком фізичних якостей.
Тренування на другому етапі підготовчого періоду (табл. 1) спрямовані на безпосереднє становлення спортивної форми. Це досягалося
зміщенням акценту навантажень убік збільшення частки спеціальнопідготовчих вправ, наближених до змагальних, а також самих змагальних вправ ( 3, 6, 7, 8).
Основний зміст тренування припускало розвиток комплексних
якостей, в основному швидкісних можливостей і спеціальної витрива37

лості, а також їх гармонічне суміщення в змагальній діяльності за рахунок зростання обсягу вузькоспециалізованих засобів, що сприяють підвищенню локальних якостей, котрі впливають на спортивний результат.
Значне місце плавцями обох груп приділялося вдосконаленню
змагальної техніки, в основному при паралельному розвитку фізичних
якостей, що формують надалі спортивний результат.
Спрямованість засобів і методів тренування на цьому етапі сприяло налагодженню координаційних зв’язків у діяльності рухових і вегетативних функцій (1, 3, 8). Частка використання змагальних вправ зростала до кінця цього періоду. Поряд з підтримкою раніше досягнутого
рівня загальної фізичної підготовленості протягом спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду збільшувалось підвищення питомої ваги
спеціально-підготовчих вправ.
Результати третього етапного обстеження свідчать про подальше підвищення показників. На цьому етапі експериментального тренування виявилася суттєва відмінність у рівні якостей плавців (р < 0,05).
Незважаючи на позитивні зрушення у рівні рухових якостей і
спортивного результату в плавців обох груп, досягнення плавців експериментальної групи значно вищі (p < 0,05). Таке розходження відмічається за більшістю показників і має достовірний характер при рівні значимості р < 0,05 ( табл. 2,3).
Аналіз тензограм техніки рухів у плавців експериментальної
групи свідчить про те, що робота над технікою в період наростаючого
стомлення сприяє формуванню оптимальної структури рухів, характерною рисою якої є значна варіативність динамічної структури (табл. 3).
Оптимізація координаційної структури рухів у плавців експериментальної групи явилася вирішальною умовою зниження рівня енерготрат при
стандартних тестових навантаженнях, що сприяло значному зростанню
показників спеціальної підготовленості спортсменів і результату на змагальній дистанції (табл. 2).
Оптимальне чергування тренувальних навантажень, виконуваних на суші й у воді, з урахуванням конкретної спрямованості методичних прийомів, що корегують техніку рухів, є особливо важливим при
виконанні об’ємних тренувань, оскільки відсутність таких впливів знижує ефективність рухових дій плавців. У цьому випадку створюється
особливий клас сенсорних реакцій — корекція стомлених рухів, закріплення яких стає ознаками рухів у змагальній діяльності (4, 6 ).
У передзмагальному і змагальному етапах підготовки тренування плавців обох груп здійснювались індивідуально. Разом з тим виконувалася робота, спрямована на підтримку рівня спеціальної працездат38

ності, що забезпечує рівень спеціальної витривалості. Реєстрація підсумкових даних показала, що плавці експериментальної групи не тільки
продемонстрували більш високий, чим у плавців контрольної групи
рівень спеціальних фізичних якостей, а й виконали значно більший обсяг роботи (табл. 4 ).
Раціональне чергування занять з різними за величиною й переважною спрямованістю навантаженнями, здійснюваними на суші й у воді,
дозволило плавцям експериментальної групи виконувати вправи при
істотно більш високій швидкості (97,76±1,93) і середній інтенсивності в
основних тренувальних серіях (74,16±1,62, р < 0,05) . Ними перевищені
й інші параметри навантажень.
Таблиця 4
Характеристика виконаних параметрів навантаження у педагогічному експерименті плавцями експериментальної групи
Параметри
навантажень
Загальний обсяг
роботи, тис. м
Обсяг швидкісного
плавання, тис. м
Відсоток швидкісного
плавання
Середня швидкість
плавання в основних
тренувальних серіях, %
Середня інтенсивність
роботи в основних
тренувальних серіях, %

Контрольна
група

Експериментальна
група

Різниця

Вірогідність
розходжень
t

p

641,60±9,65

664,91±10,16

23,95

1,67

> 0,05

480,09±9,18

511,98±8,81

31,62

2,61

< 0,05

73,62

78,05

4,33

—

—

76,68±2,14

97,76±1,93

7,33

2,55

< 0,05

66,66±1,91

74,16±1,62

5,39

2,11

< 0,05

Таким чином, особливості впливу окремих суміщень занять,
виконуваних на суші й у воді, строго специфічні й проявляються в гетерохронності рухових здатностей після них, а в різні періоди підготовки
організм плавців по-різному схильний до ефективного виконання навантаження тієї чи іншої спрямованості. У свою чергу, це визначає створення умов для більш-менш успішної адаптації до навантаження.
Висновки
Підбираючи й розподіляючи на різних етапах підготовки обсяги тренувальних засобів та враховуючи їх сумарний вплив на організм
відповідно до схильності до їх виконання, можна досягти підвищення
тренувального ефекту. Тренувальні заняття, побудовані відповідно до
зазначеного принципу, сприяли приросту рухових можливостей у плавців
експериментальної групи. Зазначене підтверджується фактичним мате39

ріалом, отриманим при обстеженні плавців високої кваліфікації. Зокрема дані досліджень показали, що реалізація принципу, заснованого на
постійному контролі рухової діяльності плавців, дозволяє здійснювати
корегування виконуваних дій із заздалегідь поставленою метою і приводить до ефективного вдосконалення рухових якостей, що веде до значно
більш ефективного процесу підготовки. Відсутність такого принципу
створює корекцію cтомлених рухів, що закріпляються в міру наростання тренованості й проявляється в малоефективній змагальній діяльності.
Саме тому, навіть через нетривалий час, при орієнтації процесу підготовки на вибіркове підвищення локальних якостей і здатностей, що безпосередньо формують спортивний результат, у плавців експериментальної груп приріст результату зумовлений розвитком фізичних якостей. У
плавців контрольної групи такий приріст викликаний переважним розвитком тільки фізичних якостей. Надалі оптимізація координаційної
структури рухів у плавців експериментальної групи стала вирішальною
умовою зниження рівня енерговитрат при стандартних тестових навантаженнях, що сприяло значному зростанню показників спеціальної підготовленості й спортивного результату.
Таким чином, можна дійти висновку, що побудова процесу тренування з урахуванням виявлених закономірностей, що лежать в основі
планування зазначених сполучених тренувальних програм, створює сприятливі умови успішної адаптації до навантажень й, як наслідок, додаткової можливості для досягнення високих спортивних результатів.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ КАК НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОГО
СРЕДСТВА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Дмитрий Полищук
Выcшая школа туризма и иностранных языков, Варшава, Польша
Аннотация. В последнее время широкий размах получают самые различные
формы массовой и оздоровительной работы. Проблему использования всех имеющихся возможностей нельзя считать полностью решенной. Сейчас заметно
возрос интерес к самостоятельным формам занятий. Эта особенность налагает
определенную ответственность на специалистов. Современному человеку нужно предложить интересные и доступные средства, эффективные тренировочные
программы для здоровья, обучить самоконтролю за состоянием организма, организовать увлекательную рекламу полезного для здоровья увлечения.
Ключевые слова: езда на велосипеде, формы двигательной активности, здоровье населения, рекреация, отдых, туризм.
Анотація. Поліщук Дмитро. Фізіологічне обґрунтування використання їзди на
велосипеді як найбільш прийнятного засобу рухової активності. Останнім часом широкий розмах одержують всілякі форми масової й оздоровчої роботи.
Проблему використання всіх наявних можливостей не можна вважати повністю
вирішеної. Зараз помітно зріс інтерес до самостійних форм занять. Ця особливість накладає певну відповідальність на фахівців. Сучасній людині потрібно
запропонувати цікаві й доступні засоби, ефективні тренувальні програми для
здоров’я, навчити самоконтролю за станом організму, організувати захоплюючу
рекламу корисного для здоров’я захоплення.
Ключові слова: їзда на велосипеді, форми рухової активності, здоров’я населення, рекреація, відпочинок, туризм.
Annotation. Polischuk D. Physiological justification of usage of driving on a bicycle
as most reasonable agent of a motor performance. Recently broad range is received by
the most different forms of mass and improving work. It is impossible to consider a
problem of usage of all available possibilities completely resolved. Now concern to
the independent forms of occupations noticeably has increased. This singularity
imposes the definite responsibility on the experts. The modern person needs to offer
interesting and accessible agents, effective training programs for health, to train to
selfverification behind a state of an organism, to organize fascinating advertising
useful for health of addicting.
Keywords: driving a bicycle, forms of a motor performance, health of the population,
рекреасия, strain-relief crystallization, tourism.

Введение.
Успех применения оздоровительных программ для формирования заинтересованного отношения населения к сохранению собственного здоровья решительным образом определяется выбором научно обоснованной формы двигательной активности.
Велосипедный спорт — один из наиболее распространенных и
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доступных видов спорта. Своей популярностью велосипед во многом
обязан изменившимся представлениям людей об отдыхе [1, 2]. Отдых в
форме пассивного созерцания природы и движений сменился активным
движением. Для тех, кому по состоянию здоровья рекомендуется больше двигаться, езда на велосипеде является одной из наиболее подходящих форм движения [4, 5].
Езда на велосипеде — доступное всем занятие. Велосипед прост,
надежен и экономичен в обращении. Для обучения езде на велосипеде не
требуется особых способностей. Умением сохранять равновесие на велосипеде можно овладеть в течение нескольких часов. Учиться ездить на
велосипеде можно с успехом в любом возрасте.
Езда на велосипеде дает ощутимую пользу для здоровья [3, 5].
Пожалуй, это наиболее серьезный аргумент в пользу велосипедной езды.
Говоря об использовании езды на велосипеде с оздоровительной целью,
необходимо учитывать разнообразные личные интересы людей при занятиях физической культурой. По собственному желанию люди выбирают средства и методы занятий в зависимости от цели занятий [5, 6].
Цели использования езды на велосипеде могут быть различные:
улучшение общей физической подготовки, повышение спортивного мастерства, укрепление здоровья, занятия с лечебной цель, организация
здорового и культурного отдыха.
Несмотря на наличие различных целей, все же большая часть
населения, приобщаясь к физической культуре, ставит перед собой цель
интересно для себя и с пользой для здоровья провести свободное время.
Самодеятельные велотуристы, участники прогулок на велосипеде, походов выходного дня получают большую пользу оттого, что их отдых на
свежем воздухе сочетается с активной двигательной деятельностью [1,
2, 4].
Целью настоящей работы является обоснование использования езды на велосипеде как одного из наиболее приемлемого средства
двигательной активности.
Результаты исследования.
Согласно данным ООН самым популярным видом спорта в мире
является велосипедный — во всех его разновидностях. На планете насчитывается более 450 млн. велосипедистов. Популярность езды на велосипеде резко возросла также и в связи с массовым движением за максимальное очищение воздушной среды от вредных выхлопных газов
автомобильных двигателей. К тому же в городских условиях скорость
передвижения велосипедиста не уступает другим видам транспорта.
Однако только З % владельцев используют велосипеды как транспорт42

ное средство, а 97 % — в спортивных или оздоровительных целях. Во
многих странах наблюдается «велосипедный бум». Это произошло благодаря тому, что у людей изменились представления об отдыхе. Они предпочли отдыхать на лоне природы, заниматься спортом в естественных
условиях. Велосипед стал одним из важнейших средств борьбы с гиподинамией — болезнью большинства жителей крупных городов, обусловленной резким уменьшением физической активности.
Совершенствование конструкции велосипеда продолжается и по
сей день. Уже зарегистрировано около 25 тыс. патентов. Велосипедная
промышленность выпускает теперь различные модели велосипедов,
пригодные как для прогулок, так и для занятий различными видами велосипедного спорта. Радикальные изменения произошли в последнее
время в материально-техническом обеспечении велосипедного спорта
вследствие использования оригинальных инженерных решений, существенно улучшилось качество инвентаря, оборудования, спортивной экипировки.
Езда на велосипеде является циклическим упражнением и характеризуется рядом особенностей, которые следует знать. В зависимости от длины дистанции и скорости ее прохождения интенсивность и
величина нагрузки изменяется в широком диапазоне.
Важной специфической особенностью тренировки велосипедистов является выполнение исключительно больших объемов соревновательной нагрузки. Велосипедисты часто соревнуются, в течение года они
стартуют значительно чаще, чем пловцы, бегуны, лыжники, конькобежцы. Особый интерес представляют соотношения числа соревновательных стартов, а также процентное выражение объемов соревновательной
нагрузки к общему объему специальной нагрузки (табл. 1).
У велосипедистов показатели объёма нагрузок наибольшие по
сравнению с представителями других циклических видов спорта. Именно
эти различия представляют особый интерес для специалистов. Число
стартов составляет 100 — 125 в год, то есть гонщики стартуют один раз
в три дня. Объем соревновательной нагрузки у шоссейников высокой
квалификации равен 11000 — 16000 км в год, что составляет 35 — 40 %
общего объема специальной нагрузки.
В табл. 1 показаны только объемы специальной нагрузки, которые и принимались во внимание при определении доли объема соревновательных нагрузок. Это соотношение изменится в сторону увеличения, если при соответствующих расчетах взять объем всей нагрузки, то
есть общефизической и специальной, так как доля общефизической нагрузки в годичном цикле подготовки у велосипедистов значительно мень43

ше, чем у представителей других циклических видов спорта.
Таблица 1.
Годичные объемы нагрузки у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в циклических видах спорта на выносливость (1996
-2000 гг.)
Виды спорта

Специальная
нагрузка, км

Объем соревновательной
нагрузки
км

Велосипедный спорт
гонки на шоссе
32000— 40000 11000 — 16000
гонки на треке
28000 — 35000 6000 — 8000
Лыжный спорт
8000 — 10000
1000 — 1200
Конькобежный спорт
4000 — 5000
280 — 350
Плавание
2000 — 3000
40 — 50
Академическая гребля
5000 — 7000
50 — 70
Бег на средние дистанции
4000 — 5000
18 — 38
Бег на длинные дистанции 6000 — 7000
75 — 200

Количество
стартов

% объема
специальной
нагрузки
35 — 40
22 — 23
10 — 12
5—9
2—3
1,0
0,5 — 0,8
1,2 — 2,8

100 — 125
100 — 120
40 — 50
60 — 80
50 — 60
25—35
20 — 25
15 — 22

В прошлом делались попытки увеличения объема соревновательной деятельности во многих видах спорта. Однако они не давали
положительных результатов. Но даже в тех случаях если и удавалось
добиться успеха, то число соревнований в том или ином виде никогда не
достигало числа их в велосипедном спорте [5].
Таким образом, высокий объем соревновательных нагрузок —
важная особенность процесса подготовки велосипедистов. Но почему
только велосипедистам доступны высокие объемы нагрузок? Почему это
неприемлимо для организма при занятих другими формами двигательной активности? Некоторые данные об особенностях езды на велосипеде позволяют высказать несколько суждений о причинах таких различий влияния на организм.
Адаптация и гомеостаз. В процессе тренировки в каждом виде
спорта формируются комплексы приспособительных реакций, которые
обеспечивают функциональную и морфологическую перестройку систем организма применительно к специфике спортивной деятельности.
Адаптация — это сложный процесс адекватного приспособления организма человека к изменяющимся условиям. Основным назначением этого
процесса есть более полное использование физиологических резервов
организма. Эти резервы представляют собой возможность организма
многократно увеличивать интенсивность своей деятельности под влиянием внешних воздействий по сравнению с состоянием покоя. Приспособительные изменения, формирующиеся под влиянием многократного
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воздействия физических упражнений направлены на расширение функциональных резервов организма и их более полное исчерпание с учетом
объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок,
воздействий специфических усилий в характерной для велосипедного
спорта рабочей позе, особенностей воздействия температуры и других
факторов.
Важнейшим звеном механизма, обеспечивающего индивидуальную адаптацию к физической нагрузке, является взаимосвязь между
функцией и генетическим аппаратом. Через эту связь нагрузка приводит
к формированию структурного следа в системах, специфически ответственных за адаптацию организма. Срочный этап адаптации к мышечной деятельности реализуется на основе известных функциональных
механизмов (усиление вентиляции, ускорение кровотока, увеличение
выброса крови и др.). Долгосрочный эффект развивается на основе многократной реализации срочной адаптации и постепенно количественные
изменения переходят в качественные.
Физические нагрузки, используемые в современной спортивной
тренировке, вызывают специфические для конкретного вида спорта адаптационные реакции, обусловленные особенностями деятельности различных органов и систем. Специфичность реакции адаптации к заданным нагрузкам выражается в том, что отдельные органы, относящиеся к
различным анатомическим структурам, объединяются в единый функциональный механизм, деятельность которого и составляет основу для
формирования срочных и долговременных адаптационных реакций.
Специфичность реакций адаптации, как срочных, так и долговременных, достаточно ярко проявляется при выполнении спортсменами работы, характеризующейся одной и той же преимущественной направленностью, интенсивностью, продолжительностью, однако имеющей
различный характер упражнений.
Спортсмены при выполнении специфической работы всегда
проявляют значительно более высокие функциональные возможности
по сравнению с выполнением неспецифической работы, что наиболее
ярко демонстрируют примеры тестирования работоспособности велосипедистов, штангистов, плавцов, где установлена строгая специфичность адаптации на тренировочные нагрузки.
Под влиянием постепенно повышающегося объема и интенсивности нагрузок происходит перестройка функциональных систем, обеспечивающих спортивную деятельность. Результатом такой перестройки
становится усиление нервно-гуморальных и обменных процессов. Основным условием сохранения гомеостаза при возрастающих физичес45

ких нагрузках является требование соразмерности возникающих адаптационных сдвигов и пределов резервных возможностей. Процесс адаптации направлен как на сохранение гомеостаза покоя, так и на расширение границ использования резервных возможностей с переводом
механизмов регуляции на новый функциональный уровень.
Спортивная тренировка является мощным фактором, отдаляющим состояние утомления. В процессе спортивной тренировки происходит экономизация основных функций организма, снижается кислородная стоимость работы, повышается коэффициент полезного действия,
экономнее функционируют дыхательная и сердечно-сосудистая системы, совершенствуются адаптационные механизмы. Тренированный организм отличается от нетренированного не только величиной функциональных резервов, но и умением достаточно быстро включать их в
действие, обеспечивая должную координацию между ними.
Механизмы воздействия физических нагрузок на процесс адаптации к напряженной мышечной деятельности разнообразны и проявляются на разных уровнях: молекулярном, клеточном, тканевом, системном, на уровне целостного организма. Большое значение придается
тканевой гипоксии как пусковому механизму процесса адаптации к напряженной мышечной деятельности, подчеркивая, что гипоксия при
нагрузке и вызываемые ею изменения на молекулярном и ионном уровнях могут быть важнейшими механизмами, определяющими роль физической тренировки в развитии системы дыхания, повышения ее мощности и эффективности. Гипоксия и сопровождающие ее изменения
кислотно-основного состояния крови приводят к нарушению ионного
равновесия, в результате чего раскрываются дополнительные капилляры, усиливается локальный кровоток, улучшается местная трофика.
Кроме того, гипоксия обусловливает включение специфических механизмов адаптации, которые направлены на улучшение способности ткани поглощать кислород. На основании комплексного изучения изменений показателей внешнего дыхания, транспорта газов, тканевого
газообмена, изменений кислородных режимов организма и теоретических исследований на математических моделях исследователями был сделан вывод о том, что в процессе тренировки происходит развитие всех
звеньев системы дыхания. У спортсменов во время нагрузки наблюдается улучшение соотношения между альвеолярной вентиляцией и МОД,
между вентиляцией и кровотоком в мышечной ткани — увеличивается
количество капилляров на единицу массы мышц, уменьшается расстояние для диффузии кислорода из капилляров в мышечные волокна, что
улучшает снабжение мышц кислородом. В результате повышения актив46

ности дыхательных ферментов в ткани возрастает их способность утилизировать кислород при более низком его напряжении в клетке и уменьшается степень тканевой гипоксии.
Исследованиями, проведенными на велосипедистах установлено, что спортсмены высокой квалификации выполняют значительно больший объем нагрузки и достигают более высокого МПК. МПК и максимальная работоспособность у велосипедистов высшей квалификации
намного превышают указанные показатели у спортсменов более низкой
спортивной квалификации, у которых МПК колебалось в пределах от
3,6 до 4,0 л•мин–1, составляя в среднем (3,8±0,95) л•мин–1. У велосипедистов высокой квалификации МПК в среднем составляло (5,25±0,25)
л•мин–1, у мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта — от 6,3 до 6,9 л•мин–1.
Значительно отличалась и максимальная мощность, развиваемая спортсменами различной степени тренированности. Вынужденный
отказ от работы был отмечен у велосипедистов низкой квалификации
при нагрузке 1328 кгм•мин–1 (216 Вт). Спортсмены же высокой квалификации прекращали работу после выполнения нагрузки 2310 кгм•мин–
1
(378 Вт), а некоторые из них прекращали работу при нагрузке 2640
кгм•мин–1 (432 Вт) и 2970 кгм•мин–1 (486 Вт).
Существенные различия работоспособности выявлены и при
выполнении нагрузок одинаковой интенсивности. При выполнении нагрузки большой интенсивности велосипедисты низкой квалификации не
могли продолжать работу мощностью 990 кгм•мин–1 (162 Вт) более 16 —
20 мин. В тоже время велосипедисты высокой квалификации выполняли нагрузку большой мощности — 1980 кгм•мин–1, (324 Вт) в течение
58 — 62 мин. Потребление кислорода в относительно «устойчивом» состоянии у велосипедистов обеих групп равнялось 72 — 80 % максимального, перед вынужденным отказом от работы у спортсменов высокой
квалификации потребление кислорода составляло (95,0±0,88) % максимального, у велосипедистов менее тренированных — (92±0,76) % максимального [4].
Опорно-двигательный аппарат и величина усилий. Посадка велосипедиста обеспечивает выгодное распределение нагрузки на
опорно-двигательный аппарат усилий мышц нижних и верхних конечностей, туловища, развиваемых во время педалирования. Это позволяет
велосипедисту по сравнению, например, с бегуном более эффективно
реализовать свои потенциальные возможности в ходе преодоления дистанции. Анализируя структуру шага легкоатлетического бега и оборота
педали велосипедистом установлено, что в момент соприкосновения ноги
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бегуна массой тела 70 кг с опорой возникает усилие 185 — 200 кг и таким образом опорно-двигательный аппарат бегуна во время преодоления марафонской дистанции (где спортсмен совершает до 25000 шагов),
испытывает критическую нагрузку. Опорно-двигательный аппарат велосипедистов не испытывают такой огромной нагрузки, как у бегунов.
Масса тела во время езды на велосипеде относительно равномерно распределяется на руль, седло и педали, а усилия прикладываются в 5 следующих точках: кисти рук, таз, стопы ног.
В табл. 2 представлены обобщенные данные о величине горизонтальных и вертикальных усилий на руль, седло и одну из педалей во
время езды на велосипеде. Скорость передвижения такова, что величина потребления кислорода составляла 80 — 85 % МПК, то есть такая
же, как у бегуна в предыдущем примере.
Вертикальная и горизонтальная составляющие усилия стопы при
езде на велосипеде в 4 — 4,5 раза меньше, чем величина переднего толчка при беге. При увеличении скорости передвижения, а также во время
преодоления подъемов усилия велосипедиста, прикладываемые к педалям, увеличиваются. На крутых спусках велосипедисты прекращают
вращать педали, продолжая передвигаться с высокой скоростью, и таким образом, при относительно одинаковых затратах энергии и работе
сердечно-сосудистой и дыхательной систем у бегунов значительно большая нагрузка на двигательный аппарат, чем у велосипедистов.
Таблица 2.
Величина усилий велосипедиста на руль, седло и педаль во время езды
по шоссе, масса тела гонщика 75 кг
Направление усилий
Вертикальное усилие, кг
Горизонтальное усилие, кг

Руль
45
17

Седло
30
20

Педаль
40
20

Немаловажное значение имеет и то, что во время езды на велосипеде от 42 до 62 % времени оборота педалей мышцы нижних конечностей находятся в состоянии расслабления (табл. 3).
Результаты биомеханических и электромиографических исследований свидетельствуют о том, что езда на велосипеде приводит к экономизации мышечных усилий. У велосипедистов перед вынужденным
отказом от работы усилия при педалировании увеличиваются на
(6,7±1,48) Н, но полезные усилия возрастают в большей степени, чем
затрачиваемые, и составляют (9,9±1,21) Н. В результате этого соотношения между полезными и общими затрачиваемыми усилиями перед
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вынужденным отказом от работы у велосипедистов практически не снижаются.
Таблица 3.
Продолжительность периода расслабления мышц нижних конечностей у велосипедистов при педалировании, %
Мышцы
Прямая бедра — m. rectus femoris
Двуглавая бедра — m. biceps femoris
Передняя большеберцовая — m. tibialis anterior
Внутрення широкая — m. vastus media
Икроножная — m. gastrocnemius
Камбаловидная — m. soles

Темп педалирования, об•мин–1
90
120
42,3
43,0
41,5
43,0
35,3
48,8
41,5
48,0
50,7
50,0
58,2
57,0

Физиологической основой координации движений велосипедиста и образования двигательного навыка является система согласованного взаимодействия нервных центров, обеспечивающих рациональную
последовательность процессов сокращения и расслабления мышечных
групп при фиксированной рабочей позе.
В практике спорта при езде на велосипеде, беге на коньках, гребле и др. поддержание позы тела в течение длительного времени осуществляется за счет изометрического сокращения мышц. Известно, что
именно изометрические сокращения мышц являются наиболее утомительным звеном, ограничивающим работоспособность спортсменов.
Динамика кровотока при статическом напряжении зависит от
мощности физической нагрузки. Но ухудшение кровотока наблюдается
не только при статическом напряжении мышц, но и при динамической
работе, выполняемой в частом режиме. При нажиме на педаль с ритмом
1 раз в 1 с, хотя кровоток и увеличивается, однако из-за механических
затруднений, создаваемых сокращающимися мышцами, он снижен на
40 %. После окончания работы кровоток резко возрастает. Статические
напряжения оказывают заметное влияние на функцию внешнего дыхания и потребление кислорода. Они сопровождаются кратковременностью и частыми задержками дыхания, отсутствием постоянного темпа и
амплитуды. Свидетельством неадекватности дыхания при статических
напряжениях является послерабочее усиление легочной вентиляции,
частоты и глубины дыхания.
Специфичность системы координации движений велосипедиста обнаруживается в его способности к тонкому и точному регулированию частоты педалирования, величины прилагаемых усилий, устойчи49

вости позы.
Интенсификация тренировочной и соревновательной деятельности и неуклонный рост результатов во всем мире выявили и негативную сторону спортивной деятельности, какой является травматизм во
всех его проявлениях от макро- до микротравм опорно-двигательного
аппарата. Очень часто травмы наносят непоправимый ущерб здоровью
спортсменов. В последнее время травматологи отмечают значительное
увеличение хронических травм опорно-двигательного аппарата у представителей циклических видов спорта, связывая эти факты с выполнением большой силовой нагрузки и недостаточной технической и физической подготовленностью спортсменов. Поэтому борьба со спортивным
травматизмом становится актуальной проблемой, для решения которой
необходим пересмотр ранее имевшихся и укоренившихся взглядов на
составляющие звенья системы тренировки. При прохождении дистанции у велосипедистов наибольшее напряжение испытывают, естественно, мышцы ног, поясничного отдела позвоночного столба и плечевого
пояса.
Наиболее уязвимыми звеньями опорно-двигательного аппарата
велосипедиста являются область коленного, голеностопного суставов,
бедра и поясничного отдела позвоночного столба. В области пояса верхней конечности наиболее травмоопасными являются область предплечья, ключица и ключично-акромиальное сочленение.
У велосипедистов наиболее часто случаются переломы длинных трубчатых костей. Среди переломов чаще встречаются переломы
ключицы, предплечья, а также переломы в области голеностопного сустава. На втором месте после переломов стоят повреждения менисков,
крестообразных и боковых связок коленного сустава, а также сочетанные травмы капсульно-связочного аппарата; большое количество ушибов, локализирующихся в области наружной поверхности бедра, туловища, обширных ссадин той же локализации и ранений.
Вывихи в велосипедном спорте локализуются в основном в области ключично-акромиального сочленения и значительно реже — в
области кисти (вывихи пястно-фаланговых суставов). Часто встречаются повреждения сухожилий: закрытые (подкожные) разрывы ахиллова
сухожилия и открытые травмы сухожилий сгибателей пальцев, возникающих во время ремонта велосипеда.
Дыхание и кровообращение. Езда на велосипеде предъявляет
наиболее высокие требования к работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кровь, циркулируя по кровеносным сосудам, доставляет к
работающим органам кислород, субстраты окисления и способствует
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выведению из организма продуктов распада. В ходе тренировки изменяется, во-первых, количество крови, во-вторых, ее способность связывать и транспортировать кислород и углекислый газ и, в-третьих, нейтрализовывать действие продуктов распада, образующихся в организме
во время напряженной работы, особенно молочной кислоты. Кровоснабжение мышц является одним из основных факторов, лимитирующих
специальную работоспособность спортсменов.
Движение крови по сосудам зависит от мощности сокращения
сердечной мышцы. Сердце человека сочетает функции мотора и насоса.
Моторная функция обеспечивается сократительной деятельностью сердечной мышцы, а насосная — оригинальным строением сердечных клапанов.
Мощность работы сердца зависит от его объема и силы сердечной мышцы. Мощность оценивают по объему крови, перекачиваемому
сердцем за единицу времени. Во время напряженной мышечной работы
сердце нетренированного человека способно перекачивать за 1 мин 20 —
24 л крови, а сердце спортсмена высокой квалификации до 46 л. Показатель мощности сердца — максимальный минутный объем крови —
слагается из двух величин: ЧСС и систолического объема. Чтобы определить минутный объем, необходимо измерить ЧСС, а также величину
систолического объема и эти величины перемножить. Таким образом,
чтобы увеличить производительность работы сердца, необходимо средствами спортивной тренировки либо повышать максимальную ЧСС, либо
увеличивать систолический объем. Однако в действительности максимальную ЧСС средствами спортивной тренировки увеличивать нецелесообразно. Следует выполнять такие тренировочные нагрузки, которые
способствуют увеличению систолического объема. Для этого спортсменам задают упражнения циклического характера. Интенсивность тренировочных нагрузок должна соответствовать ЧСС от 135 до 185 уд•мин–1.
В указанном диапазоне интенсивности сердце спортсмена работает так,
что величина систолического объема крови составляет от 93 до 100 %
максимального. В этом диапазоне высоким эффектом обладают тренировочные нагрузки равномерного, переменного и интервального характера. Кровь, протекая по капиллярам малого круга кровообращения,
контактирует с альвеолами легких, где происходит обмен газов. Углекислый газ, проникший из венозной крови в легкие, выводится из организма в окружающую среду, а кровь одновременно насыщается кислородом.
При выполнении тяжелой работы большое значение придается
вязкостным свойствам крови велосипедистов. Циркулируя по сосудам,
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вязкая кровь испытывает большее сопротивление, чем менее вязкая
кровь. Чем выше вязкость крови, тем более тяжелую работу должно
выполнить сердце. В таких условиях у велосипедистов ухудшается циркуляция крови, что ведет к увеличению нагрузки на сердце, нарушению
снабжения мышц кислородом, активизации анаэробных процессов и
повышению концентрации молочной кислоты в мышцах и крови. Чтобы избежать таких нежелательных последствий рекомендуется восполнение потерь жидкости, использование препаратов, нейтрализующих
негативные воздействия утомления, например, трентала, никотинамида
(витамин РР), аспирина, которые принимаются по назначению врача.
У квалифицированных велосипедистов величина ЖЕЛ составляет 5,5 — 6,8 л (у новичков 3,2 — 3,8); сила вдоха соответственно 150 —
240 мм рт.ст. (у новичков 80 — 150). Сочетание высокого уровня ЖЕЛ
с большой силой дыхательной мускулатуры позволяет велосипедистам
демонстрировать величины максимальной произвольной вентиляции
легких в 200 — 250 л•мин–1. Легочная вентиляция в 60 — 140 л•мин–1,
переносится дыхательным аппаратом без больших напряжений.
Спорным остается вопрос о целесообразности специальных
режимов дыхания, направленных на повышение его эффективности.
Различные авторы предлагают:
а) синхронизировать число оборотов педалей с числом дыхательных циклов (в соотношении 1:1 или 2:1) во время передвижения с
различной скоростью; б) использовать во время тренировки различные
устройства и способы, затрудняющие вдох и выдох, например, ездить
на велосипеде в маске с клапанами небольшого диаметра или бинтовать
грудную клетку резиновыми бинтами; в) во время педалирования задерживать дыхание на 5 — 15 с; г) во время езды на велосипеде дышать
редко, глубоко; д) во время движения дышать произвольно с минимальной легочной вентиляцией; е) выполнять специальные дыхательные упражнения во время общеразвивающих двигательных действий.
Утверждение, что при низкой посадке нарушается нормальное
дыхание велосипедистов так как из-за недостаточной вентиляции нижних участков легких артериальная кровь не полностью насыщается кислородом, не нашло научного подтверждения. Эффективность дыхания
велосипедистов проверялась при выполнении работы на велосипедном
станке в низкой посадке. Испытуемые вращали педали с мощностью,
соответствующей 35, 75 и 100 % МПК. Во время работы у них брали
кровь из артерии, определяли параметры внешнего дыхания и потребление кислорода. Анализ содержания кислорода в артериальной крови,
показатели кислотно-основного равновесия и другие критерии свиде52

тельствовали о высокой эффективности дыхания велосипедистов во время работы разной мощности, выполняемой в низкой посадке.
Часто у велосипедистов определяется МПК при выполнении
напряженной работы именно в низкой посадке. Если бы эта посадка затрудняла дыхание, то это в первую очередь отразилось бы на величине
потребляемого кислорода. Однако низкая посадка и характерная для езды
на велосипеде фиксация рук на руле хотя и не сказываются отрицательно на газообмене, все-таки некоторые затруднения внешнему дыханию
создают. Поэтому оправданы поиски рациональной посадки, эффективность которой определяется не только аэродинамическими факторами,
но и удобством дыхания. Рекомендации о роли дыхательных упражнений и упражнений для повышения гибкости позвоночного столба заслуживают внимания. Их можно включать в число упражнений, выполняемых на утренней зарядке.
Опытные велосипедисты ежедневно 3 — 4 раза выполняют комплексы дыхательных упражнений, основные из которых: глубокие дыхательные циклы с прогибом в грудной части спины и подниманием рук,
а также максимально полные выдохи с наклоном вперед и сведением
рук вверх перед грудью, так как считают, что необходимо увеличение
подвижности грудной клетки и укрепление специальной дыхательной
мускулатуры.
Во время преодоления различных участков тренировочных и
соревновательных трасс частота вращения педалей у велосипедистов
меняется. Как показали специальные исследования, в это время непроизвольная и сознательно неконтролируемая частота дыхания составляет
45 — 47 циклов в 1 мин. Движения ног и частота дыхания у велосипедистов асинхронны. Здесь нет соотношения 1:2, как это наблюдается при
плавании, и нет соотношения 1:1, как при работе веслами в академической гребле.
Все звенья дыхательного процесса, то есть внешнее дыхание,
претерпевают значительные изменения в процессе спортивной тренировки. Этого вполне достаточно и нет необходимости выполнять еще
какие-то специальные дыхательные упражнения в большом объеме. Тренировочный процесс очень сложен, он состоит из большого числа специальных упражнений, без которых действительно нельзя обойтись,
поэтому не следует усложнять жизнь спортсмена малооправданными и
неэффективными заданиями по воспитанию «правильного» дыхания.
Особенности терморегуляции. Во время езды на велосипеде
к системе терморегуляции предъявляются значительные требования.
Максимальной работоспособности человек достигает при повышении
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температуры тела на 1 — 1,5 °. Однако когда соревнования проводятся
в условиях теплого или жаркого климата теплопродукция в 18 — 20 раз
превышает ее уровень покоя. Теплоотдача путем испарения играет ведущую роль в предотвращении перегревания организма. Систематическая тренировка формирует у спортсменов комплекс приспособительных
реакций, который выражается в более раннем включении механизмов
потоотделения, в увеличении количества выделенного пота и, наконец,
в большом количестве испаряющегося пота.
Сопоставляя теплорегуляционные процессы во время тренировочных занятий и соревнований у спортсменов, специализирующихся в
различных видах спорта, можно заключить, что они наиболее благоприятны у велосипедистов. Так, при сравнении этих процессов у велосипедистов и бегунов на длинные дистанции обнаруживается, что решающим фактором является то, что на дистанции велосипедисты
передвигаются с достаточно высокой скоростью. Это обеспечивает им
хорошее обдувание, а значит, и большее, чем у бегунов, выведение из
организма избыточного тепла. Велосипедисты тренируются и соревнуются на открытых трассах, где воздействие ветра ощутимее, чем при
беге на стадионе, окруженном трибунами. У велосипедистов, особенно
в соревновательной обстановке, более подходящие условия для утоления жажды и поддержания оптимального водного баланса организма,
чем у бегунов. Обильное питье, обеспечивающее столь же интенсивное
потоотделение, в сочетании с интенсивным обдуванием упреждает и
смягчает обезвоживание и перегревание организма гонщика. В ходе напряженных и продолжительных тренировочных и соревновательных
нагрузок велосипедисты теряют не более 3 — 3,5 кг массы тела. Уровень температуры тела при этом, в основном, не превышает 39 — 39,3 °.
Итак, уровень спортивных достижений на стайерских дистанциях в видах спорта на выносливость в значительной мере лимитируется функциональным состоянием двигательного аппарата, систем энергообеспечения и теплорегуляцией. При перегрузке одной из этих
функций, работоспособность спортсмена снижается. У велосипедистов
«вклад» указанных функций в тренировочную и соревновательную деятельность более равномерный, а условия, в которых выполняется работа, наиболее благоприятны по сравнению с другими циклическими видами спорта.
Заключение.
В последнее время широкий размах получают самые различные формы массовой и оздоровительной работы. И все же проблему
использования всех имеющихся возможностей нельзя считать полнос54

тью решенной. Сейчас заметно возрос интерес не столько к групповым
занятиям физической культурой, сколько к самостоятельным формам
занятий. Эта особенность налагает определенную ответственность на
специалистов, занимающихся популяризацией оздоровительного спорта,
на работников средств массовой информации. Современному человеку
нужно предложить интересные и доступные средства, эффективные тренировочные программы для здоровья, обучить лиц, занимающихся оздоровительным спортом самоконтролю за состоянием организма, организовать увлекательную рекламу полезного для здоровья увлечения.
Общеизвестно, что правильный выбор формы двигательной активности служит источником успеха формирования новой мотивации
поведения, возбуждения интереса людей к сохранению собственного
здоровья и здоровому образу жизни в целом. Езда на велосипеде — одно
из лучших форм организации здорового и культурного отдыха людей.
Положительные эмоции и полезные физиологические изменения, вызываемые нагрузкой,— это факторы, которые делают езду на велосипеде столь заманчивой и полезной.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ
ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА
Соколова Н.И.
Донецкий областной врачебно – физкультурный диспансер
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные теоретические и практические
аспекты здоровья рабочих физического труда. Разработана концепция управления здоровьем и методы превентивной физической реабилитации трудящихся
данной профессии.
Ключевые слова: рабочие, физический труд, здоровье, реабилитация.
Анотація. Соколова Н.І. Системний аналіз показників здоров’я робітників фізичної праці. У статті розглянуті актуальні теоретичні і практичні аспекти здоров’я
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робітників фізичної праці. Розроблено концепцію керування здоров’ям і методи
превентивної фізичної реабілітації трудящих даної професії.
Ключові слова: робітники, фізична праця, здоров’я. реабілітація.
Annotation. Sokolova N.I. Systematic analysis of health among workers of manual
labour. In the article it is considered actual theoretical and practical aspects of manual
labour workers health. The conception of health control was elaborated as well as
methods of preventive physical rehabilitation of the workers of such specialization.
Key words: workers, manual labour, health, rehabilitation.

Введение.
Чтобы подойти к интересующему нас понятию «человек и его
здоровье» необходимо сформировать сознание людей, чтобы разворачивать соответствующую деятельность. В данном случае деятельность,
обеспечивающую здоровое состояние человека. Поэтому в европейской
традиции, начиная с Древней Греции, предпринимались усилия по раскрытию тех или иных граней и составляющих здоровья человека. «Здоровое состояние, - писал Аристотель, - получается следующим ходом
мысли (врачевателя): так как здоровье есть то-то и то-то ... и т. д. И таким образом оказывается, что в некотором смысле здоровье возникает
из здоровья». Интересно, что великий Аристотель не берет на себя смелость квалифицировать здоровье человека и позволяет себе рассуждать
о здоровом состоянии «по умолчанию». Такая осторожность в представлении дефиниции здоровья характерна и для последующих авторов разработок понятия «здоровье человека». Философский принцип, «забота
о самом себе», начиная с западной античности, рассматривается как основа рационального поведения в любой форме активной жизни, стремящейся подчиниться духовной рациональности, что означает определенный образ действий, осуществляемых субъектом по отношению к самому
себе, когда человек изменяет, очищает, преобразует и преображает себя.
Именно в контексте заботы о себе следует рассматривать утверждение
Аристотеля о том, что «... знание о здоровье, есть образ, некая форма,
смысл и как бы деятельность способного к ним: знание - способного к
познанию, здоровье - могущего быть здоровым». Даже в известном определении здоровья, данном ВОЗ, содержится отражение того факта, что
здоровье человека вовсе не биологическая или медицинская дефиниция,
так как предполагает не только отсутствие заболеваний (прямой прерогативы медицины), но и состояние полного физического, психического
и социального благополучия, к достижению которого медицина прямого
отношения не имеет. «Здоровье - это психосоматическое состояние человека, характеризующееся отсутствием патологических изменений и
функциональным резервом, достаточным для полноценной биосоциаль56

ной адаптации и сохранения физической и психической работоспособности . в условиях естественной среды обитания». В словарях русского
языка мы встречаем: «Здоровый (человек) - ... не больной, правильно
действующий». «Здоровье -... то или иное состояние организма, самочувствие». «Охранять ... здоровье кого-либо; беречь, укреплять, направить, расстроить ... здоровье». Следовательно, понятие «здоровье человека» имеет прямое отношение к формированию ценностей и целей,
мышления и сознания, воли и деятельности по становлению соответствующего образа жизни. Различные религии и философия, научные и учебные дисциплины, показывая зависимость здоровья от следования законам мироздания и цивилизации, претендуют на то, чтобы
возможно более полно передать людям представления и знания об эталонной (идеальной) организации их жизни. Жизнь индивидуальный процесс последовательности событий, так или иначе связанных с человеком. Жизнь это события, происходящие с конкретным человеком,
влияющие на него в ходе самосовершенствования. Здоровье - это целостное, гармоничное состояние человека как системы, прямо зависящее
от соблюдения им идеального алгоритма жизнедеятельности для данного этапа развития мироздания и цивилизации. «Состояние здоровья моментальный срез, фиксации, как объективным данным, так и по самовосприятию, самочувствию, дополняющему их. различных характеристик жизнедеятельности человека, так или иначе отражающих
его гармонию (дисгармонию) с миром. Предполагается, что возможны
два способа проживания человеком своей жизни, напрямую связанных
с его здоровьем. Первый, самый распространенный, не дающий тому,
кто его придерживается, возможности сколько-нибудь существенно влиять на свое будущее. При этом способе человек воспринимает себя, как
результат, функцию от генетически наследованных факторов, экологических вредностей и поведенческих процессов, хотя бесспорно, все названные моменты воздействуют на состояние здоровья. Находясь в состоянии неустойчивого здоровья и попав в неблагоприятную или
экстремальную ситуацию, человек заболевает. Второй способ, который
представляется перспективным и современным, основанный на развитии целительства (врачевания), когда целитель - воздействует целостно,
системно на больною, достигая согласованного гармоничного состояния всех граней здоровья. Если происходит гармонизация своего
психосоматического состояния, то исцеляющийся, за счет совершенствования своего мышления и сознания, проявления актов воли и разворачивания соответствующей деятельности значительно повышает возможности управления состоянием здоровья. Попытка раскрыть онтологию
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«здоровье человека», интегральное представление о человеке, объединив биологическое, психическое и социологическое представления о
личности в единую взаимосвязанную систему, профилактику заболеваний методами превентивной физической реабилитации является нашей
задачей. Факт резкого увеличения психогенных заболеваний, заставило
врачей решительно перестроить теоретический баланс медицины. Но
психогенные заболевания есть социально обусловленные болезни и понимание их требует чего-то еще сверх биологических знаний о человеке. И более того, очень многие болезни нельзя вылечить, обычными средствами классической медицины в ряде случаев выздоровление возможно
только как преобразование личности, что предполагает изменение отношения человека к своей болезни, изменение общего отношения человека к самому себе. Итак, здоровье человека и его оргаиизмическом
проявлении есть взаимодействие:
·
уровня этиологических влиянии, которыми могут быть факторы внешних (надорганизменных) и внутренних воздействий;
·
уровня регуляции (надклеточные системы приспособления,
адаптации);
·
уровня метаболического жизнеобеспечения (тканевой уровень
функционирования организма).
Между уровнями существует тесная взаимосвязь. Влияние этнологических факторов корректирует функционирование организма путем изменения активности систем регуляции (адаптации): системы поведения, вегето-соматических реакций, нейроэндокринных влияний,
компенсаторных процессов, иммунных процессов. Уровень метаболистического жизнеобеспечения включает в себя основные биохимические
процессы тканевого метаболизма: углеводного, жирового (обеспечивающие основу энергетического обмена), белкового минерального, пигментного и т. д. На этом уровне происходят важнейшие биохимические
реакции тканевого обмена, которые обеспечиваются согласованной последовательностью ферментных процессов. Под влиянием уровня регуляции обменные процессы быть усилены или ослаблены. В здоровом
организме тканевые процессы под влиянием систем регуляции (систем
сохранения гомеостазиса) претерпевают лишь количественные изменения в пределах физиологических параметров. Их качественная характеристика остается стабильной. Координированное взаимодействие систем регуляции и тканевого метаболизма обеспечивает сложный процесс
саморегулирования организма. Ядро структуры здоровья человека как
биологического организма - это стабильность процесса взаимодействия
организма со средой, стабильность гомеостаза как адаптационного в
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сущности своей процесса организмического уровня жизнедеятельности
человека. Но мы выяснили, что понятие «здоровье человека» есть интегративная категория, выражающая качественно-количественные характеристики проявленности человека на уровне его социальной и личностной (духовной) определенности. Сложность теоретического базиса
современной медицины, необходимость включения в ее объяснительные построения философско-социологнческих и психологических знаний, в том числе ее фундаментальных категорий таких как «здоровье»,
означает и соответствующий анализ здоровья человека как социального
индивида и как духовную его ипостась - личность. Тот факт, что человек
есть не только биологический организм, но и некая социальная определенность общеизвестен. Именно как социальный индивид человек обретает свое место в системе общественных отношений. В ней происходит формирование и становление его личности. Зависимость
личностного (внутреннего) и социального (внешнего) изменений указывает на необходимость исследования как личностных свойств человека, так и внешнего мира, способствующего и во многом определяющего
формирование того или иного характера как стержня личности, т.е. исследования неразрывности внешнего и внутреннего миров человека:
а) человека как представителя рода, нации, этноса, носителя
определенного образа жизни, социальных ролей и социального статуса,
потребителя и выразителя качества жизни;
б) личностной определенности как выразителя мировоззрения,
концепции жизни и ее смысла, - позволяет говорить о связи структуры
личности и основных видов общественных отношений, определяющих
социально-экономическое благополучие человека, его социальное здоровье.
Системным понятием, описывающим социальное бытие человека является понятие «образ жизни», аспекты которого, непосредственно
выражающие проблему социальной сущности здоровья, на наш взгляд,
описываются понятиями «качество жизни» и «творчество», где творчество понимается как интегральная потребность человека к самореализации себя в обществе. Качество жизни - емкое понятие, включающее в
себя синтез материальных и духовных условий реализации человеком
своей творческой сущности в единстве всех компонентов образа жизни
- трудовой, политической, досуговой, бытовой активности. Поэтому
применимо к социальной стороне проблемы здоровья, следует говорить
о социальной программе «здоровье» на всех властных уровнях организации общественной жизни отдельного гражданин на и человека вообще. Это должна быть целостная система индикаторов, описывающих
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качество жизни человека и условия его творческого развития. Социальная
колиметрия только начинает развиваться. Она представляет собой систему методов и средств измерения и оценки количества и качества деятельности социальных институтов, социальных отношений. Как ее отдельное направление и следует выделить колиметрию здоровья человека.
Какие здесь могут быть приняты индикаторы здоровья? Согласно представлений в литературе систем «блоков» показателей, такими могут быть:
1. уровень жизни как мера условий труда и быта, уровень доходов,
уровень жилищной обеспеченности, показатель сферы обслуживания и
обеспеченности продуктами питания, одеждой и т. д.;
2. качество среды - показатели атмосферы, воды, уровень шума и т.
д.;
3. качество здравоохранения - доступность качественной медицинской помощи для различных слоев населения, уровень обеспеченности
населения качественными медикаментами, степень распространенности новых технологий и способов лечения и т. д.;
4. профилактика здоровья населения - уровень диспансеризации
населения, уровень диагностики здоровья и т. д.;
5. демографические показатели продолжительности жизни, уровень
рождаемости и смертности, индикаторы старения;
6. качество социальной сферы формирования и развития социально
значимых личностных характеристик человека - индикаторы систем дошкольного, школьного образования и внешкольного воспитания.
Все выше сказанное обусловило необходимость комплексного
изучения здоровья рабочих физического труда региона.
Работа выполнена в соответствии с региональной программой
экономического и социального развития и программой охраны здоровья населения и окружающей среды (г. Донецк,1997 год).
Формулирование целей работы.
Цель работы – разработка методологических и организационных основ укрепления здоровья рабочих физического труда, повышение эффективности профилактики неинфекционных заболеваний путем
проведения превентивной физической реабилитации.
В ходе исследования нашли решения следующие целевые задачи:
1. дать характеристику уровня здоровья рабочих физического
труда;
2. внедрить систему экспресс-оценки уровня здоровья лиц физического труда, приемлемой в регионе.
3. определить возможные пути организации мероприятий пре60

вентивной физической реабилитации.
Результаты исследования.
В производственной сфере происходит процесс потребления
здоровья. В связи с этим особое значение приобретает характер, организация и условия труда. Оптимизация условий труда осуществляется
путем разработки санитарно-гигиенических норм, регламентирующих
предельно допустимые уровни (ПДУ) и концентрации (ПДК) физических и химических факторов, сопровождающих трудовой процесс
(температура среды, шум, вибрация, освещенность, газовые примеси и
пр.), которые могут аккумулировать и потенцировать друг друга и влиять на те процессы, которые формируют здоровье. Всего было обследовано 6691 человек. Всем трудящимся проводился углубленный медицинский осмотр. В сочетании с данными электрокардиографии,
функциональных проб сердечно-сосудистой системы, общим анализом
крови, антропометрическими измерениями определялась оценка уровня физического здоровья, методом количественной экспресс-оценки по
Г. Л. Апанасенко (1987 г.). Оценка функциональной пробы проверилась
методом тренд-анализа в модификации Т.Э.Кару (1968). Также измерялись антропометрические данные (рост, масса тела, жизненная емкость
легких - ЖЕЛ), по которым определялся весо-ростовой показатель, характеризующий соответствие массы длине тела (г/см) (высчитывался по
возрастной таблице) и критерий резерва функции внешнего дыхания показатель ЖЕЛ, отнесенный к массе тела, мл/кг. С целью обоснования
этой системы проанализированы клинико- физиологические показатели трудящихся Донецкого региона. Конкретные показатели ранжированы и им присвоена оценка в баллах. После получения каждого показателя определялась общая сумма баллов, который оценивался уровень
физического здоровья: 5 баллов и менее - низкий; 6-7 баллов - ниже
среднего, 8-12 - средний; 13-16 - выше средне; 18-20 - высокий уровень
здоровья. Созданная на основе простейших клинико-физиологичсеких
показателей формализованная диагностическая школа уровня физического здоровья (5 градаций) позволяет на доврачебном этапе осмотра
проводить первичный скрининг, выделяя группы здоровых, ослабление
и больных. Распространенность заболеваний населения Донецкого региона изучались по результатам профилактического осмотра при анализе компьютерного банка данных медсанчастей. Диспансерные заключения давались согласно Приказа МЗ СССР № 770 от 30.05.86 г. «О порядке
проведения всеобщей диспансеризации населения». Анализ заболеваемости по данным обращаемости проводился на основании амбулаторных карт рабочих с отметкой о заболеваемости и временной утратой
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трудоспособности. На основе изучения структуры заболеваемости, а
также имеющейся социальной инфраструктуры сформирована и реализована Программа оздоровления превентивной физической реабилитации всех категорий населения. В основе программы - укрепление здоровья индивида с какого бы уровня здоровья оно не начиналось. Проведены
немедикаментозные методы оздоровления при замкнутом технологическом цикле: формирование мотивации к оздоровлению - диагностика уровня здоровья - формирование индивидуальных оздоровительных программа их реализация, оценка их адекватности и эффективности После
внедрения и реализации Программы оздоровления проведен повторный
медицинский осмотр - 50 человек, лиц различного возраста. На производствах, где преимущественно физический труд, женщин - 4187 чел.
(62,6%), мужчин - 2504 чел. (37,4%). Стрессовый характер работы
имеют 4703 чел (70,2%), курящих - 1488 чел. (22,2%), средние показатели динамометрии мужчин - 47,73, женщин - 26,09, жизненной емкости легких (ЖЕЛ) мужчин - 3225,0, женщин - 2229,4. Характер
питания умеренный 19,5%, избыточный - 22,4%, питаются 1 раз в день
28,1%. Средние показатели уровня физического здоровья лиц, физического труда (УФЗ): низкий - 24,65%, ниже среднего - 2,4%, средний 55,60%, выше среднего - 10,67%, высокий - 6,68%. Масса тела мужчин 74,5 кг, женщин - 70,1 кг, имеют избыточную массу тела: от 1 до 5 кг 51,3%, от 6 до 10 кг - 32,4%, от 10 до 15 кг - 3,8%, от 16 до20 кг - 2,1%,
от 20 кг и более - 0,6%, дефицит массы тела - 8,0%, средний весо-ростовой показатель мужчин - 449 г/см, женщин - 432 г/см. Стрессовый характер на производстве и в быту испытывает почти 4703 (70,3%) человек физического труда. Было выявлено, что уровень физического
здоровья работников физического труда в значительной степени формируется под воздействием производственно-профессиональных факторов, условий и тяжести труда. Низкий уровень физического здоровья
в этой группе чаще встречался у женщин - 2446 (36,55%), у мужчин
этот показатель был несколько меньше - 1519 (22,70%) человек. Наиболее низкий уровень физического здоровья имели мужчины в возрасте
51-60 лет (37,59%), женщины в возрасте 41-50 лет (49,09%). Ниже среднего (наибольший процент) был у мужчин в возрасте 41-50 лет (12,18%),
женщин в возрасте 51-60 лет (25,12%). Средний уровень физического
здоровья (наибольший процент) имели мужчины в возрасте 26-30 лет
(15,01%) и женщины тоже в возрасте 26-30 лет (21,79%). Уровень физического здоровья выше среднего (наибольший процент) отмечен у мужчин в возрасте 26-30 лет (6,28%) и женщин в возрасте 19-25 лет (7,82%).
Высокий уровень физического здоровья (наибольший процент) у лиц
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физического труда был у мужчин в возрасте 19-25 лет (0,58%) и у женщин тоже в возрасте 19-25 лет (0,44%). Выявленная закономерность
объясняется, вероятно, несоблюдением принципов здорового образа
жизни и санитарно-гигиенических норм на производстве. Заболеваемость работников физического труда по обращаемости составила 3369
(50,35%) человек. Количество случаев заболеваемости в этой производственной группе составило 85,3 случая, количество случаев на одного
заболевшего – 3,2, общая средняя длительность нетрудоспособности
больных – 73,2 дня, средняя длительность одного случая нетрудоспособности – 22,9 дня, процент лиц, часто и длительно болеющих – 6,8%,
процент нетрудоспособности – 3,6%. Среди лиц, работающих на производствах с преобладанием физического труда, чаще всего встречались
болезни кровообращения - 1876 (28,3%) человек. С заболеваниями опорно-двигательного аппарата обратилось 593 (8,86%) человека. Третье
место в структуре заболеваемости этой группы занимают болезни органов дыхания - 202 (3,02%) человека. Затем следует группа лиц с заболеваниями мочеполовой системы - 189 (2,82%), органов пищеварения 156 (2,33%), эндокринными - 144 (2,15%), алиментарным ожирением –
127 (1,9%), прочими заболеваниями – 82 (1,23%) человека.
Выводы.
Таким образом, возникает необходимость оценки уровня физического здоровья методом экспресс-диагностики с целью планирования
физических нагрузок при проведении превентивной физической реабилитации для восстановления безопасного уровня соматического здоровья.
В то же время современная методология диагностики основана на поиске начальных признаков болезни, а способы оценки соматического
здоровья по прямым показателям отсутствуют. Это приводит к тому, что
из поля зрения медицинских работников выпадает весь комплекс процессов снижения уровня здоровья, что и обусловливает позднее начало
мероприятий превентивной физической реабилитации.
Таким образом, становится очевидной необходимость
перестройки профессиональной работы на основе иной методологии
диагностического процесса (с учетом уровня физического - соматического - здоровья индивида), а также проведения необходимых реабилитационно-оздоровительных мероприятий, и в первую очередь двигательного режима, на этапе снижения уровня здоровья здорового человека.
Главное условие перестройки - обоснованный переход к конкретным
методическим приемам и массовым мероприятиям, направленным на
раннюю диагностику, укрепление и восстановление здоровья населения.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении
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изучения других проблем здоровья рабочих физического труда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ
И СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Турчина Н.И.
Национальный авиационный университет
Аннотация. В статье представлены результаты исследования мотивационных
приоритетов и интересов учащихся 9-11 классов, студентов первого курса технического вуза к занятиям физической культурой и спортом.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, мотивация, школьники, студент.
Анотація. Турчина Н.І. Дослідження мотивації учнів 9 – 11 класів та студентів
першого курсу до занять з фізичної культури та спорту. В статті представлені
результати дослідження мотиваційних пріоритетів та інтересів учнів 9 – 11 класів,
студентів першого курсу технічного вузу до занять з фізичної культури та спорту.
Ключові слова: фізична культура, спорт, мотивація, школярі, студенти.
Annotation. Turchina N.I. The study to motivations schoolchildren 9-11 classes and
student of the first course to occupation by physical culture and sport. In article are
presented results of the study motivation priority and interest schoolchildren 9-11
classes, student of the first course of the technical high school to occupation by physical
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culture and sport.
Key word: physical culture, sport, motivation, schoolchildren, student.

Введение.
В последние десятилетия прошлого века и в настоящее время
отмечается пристальное внимание к физическому воспитанию студентов вузов технического профиля как ученых так и педагогов-практиков.
Это обусловило появление новых оригинальных концепций, мнений и
взглядов, апробированных в реальной деятельности или построенных
теоретическим путем, по совершенствованию профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладной физической культуры студентов [1, 3, 8].
Круг рассмотренных вопросов и заинтересованных исследователей значителен. Накоплен и осмыслен значительный материал философского, педагогического, психологического, медико-биологического
характера, внедрение которого в практическую деятельность без сомнений приносит значительный эффект [2, 4, 5, 6]. Современная действительность требует постоянной корректировки физического воспитания
студентов по ряду как объективных так и субъективных причин. Главные из них по нашему мнению следующие:
физическое воспитание в школе в настоящее время не способно
решить в полном объеме комплекс возлагаемых на него задач;
реформирование высшего образования (внедрение кредитно-модульной системы) практически во всех вузах сопровождается существенным снижением часов на учебные занятия по физическому
воспитанию;
изменяется социально-экономическая ситуация в стране;
идет определенная переоценка в общественном создании нравственных ценностей;
состояние здоровья школьников и студентов имеет негативные тенденции.
В связи с этим, актуальным является повышение профессиональной прикладности физического воспитания и развитие профессионально-прикладной физической культуры студентов на факультативных
занятиях и на занятиях во внеучебное время, совершенствование взаимосвязи учебных и внеучебных форм занятий.
Анализ литературы констатирует, что потребности, мотивы и
интересы к занятиям физической культуры и спортом школьников и студентов, имеют свои возрастные особенности, связанные с психическим
развитием, социально-экономическими условиями формирования лич65

ности [5, 6, 7].
Работа выполнена по плану НИР Национального авиационного университета.
Формулирование целей работы.
Цель исследования – изучение мотивации учащихся 9-11 классов и студентов первого курса к занятиям физической культурой и
спортом для разработки рекомендаций по совершенствованию физического воспитания студентов.
Методы исследования:
1. Метод анализа источников литературы.
2. Анкетирование.
3. Методы математической статистики.
Организация исследования. Исследования проводились на базах средних школ и Национального авиационного университета города
Киева в 2004-2005 годах. В эксперименте приняло участие 417 человек
(208 юношей и 209 девушек).
Результаты исследования.
Проведенные исследования позволили сделать следующие
выводы:
1. Занятия физической культурой и спортом занимают в структуре свободного времени школьников и студентов следующие места:
девочки 9 класс - 4 место.
мальчики 9 класс - 4 место.
девочки 10 класс - 6 место.
мальчики 10 класс - 5 место.
девушки 11 класс - 6 место.
юноши 11 класс - 4 место.
студентки - 5 место.
студенты - 4 место.
У всех контингентов обследованных занятия физической культурой и спортом уступают общению с друзьями, просмотру телевизионных передач, посещение дискотеки.
Состояние своего здоровья наши респонденты оценили следующим образом. (табл. 1).
Результаты самооценки своего здоровья показали, что школьники 9 класса оценивают его значительно лучше, чем студенты. Так, 66%
девочек 9 класса оценили его как хорошее, а 62% студенток оценили
свое здоровье как удовлетворительное. С учетом демографической ситуации в нашей стране это не может не тревожить.
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Таблица 1
Результаты исследования.
контингент

9 класс

оценка

10 класс 11 класс студенты

м

д

м

д

м

д

Отличное

11,0

7,0

Хорошее

62,0 66,0 60,0 38,0 49,0 24,0 42,0 27,0

Удовлетворительное

25,0 27,0 12,0 54,0 34,0 59,0 43,0 62,0

14,0 8,0 12,0 6,0

м

д

8,0

3,0

Плохое

2,0

-

11,0

-

5,0

6,0

3,0

5,0

Не могли определить

-

-

3,0

-

-

5,0

4,0

3,0

С целью оценки двигательной активности мы задали ряд вопросов. Первый из них: «Делаете ли Вы утреннюю физическую зарядку?»
(табл.2).
Таблица 2
Результаты исследования.
контингент
ответ

9 класс
м

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

Да

32,0 39,0 31,0 38,0 27,0 45,0 23,0 21,0

Н ет

68,0 61,0 69,0 62,0 73,0 54,0 77,0 79,0

Отмечается негативная тенденция количества занимающихся
зарядкой и существенное увеличение количества студентов не занимающихся.
Результаты ответов на вопрос: «Нужны ли Вам занятия по физическому воспитанию?» представлены в таблице 3.
Мы получили очередное подтверждение востребованности занятий по физическому воспитанию. Предметом дальнейших исследований будет уточнения мотивов 16% студентов и студенток, ответивших
на этот вопрос отрицательно. Для определения отношения школьников
и студентов к занятиям по ФВ был задан вопрос: «Как часто Вы пропускаете занятия по ФВ?» (табл.4).
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Таблица 3
Результаты исследования.
контингент
ответ

9 класс
м

Да

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

96,0 98,0 95,0 87,0 89,0 85,0 80,0 84,0

Н ет

-

2,0

3,0

10,0 6,0 13,0 16,0 16,0

Н е знаю

4,0

-

2,0

3,0

5,0

1,0

4,0

-

Таблица 4
Результаты исследования.
контингент
ответ
оценка
Регулярно

9 класс

10 класс 11 класс студенты

м

д

м

6,0

0

9,0

д

м

д

м

д

8,0 12,0 11,0 14,0 22,0

И ногда

29,0 25,0 37,0 33,0 41,0 40,0 32,0 64,0

В связи с болезнью

40,0 61,0 38,0 47,0 29,0 36,0 37,0 14,0

Н е проп ускаю

25,0 14,0 16,0 12,0 18,0 13,0 17,0

0

Отмечена возрастающая регулярность пропусков занятий с 0%
у девочек 9 классов до 22% у студенток, а также повышение числа пропусков занятий без причин: 25% – девочки 9 классов и 64% – у студенток. Одним из возможных объяснений этого можно считать результаты
ответов на следующий вопрос нашей анкеты: «Нравятся ли Вам занятия
по физическому воспитанию?» (табл.5).
Если в 9 классе 12% мальчиков ответили, что не нравится или
не всегда нравится, то число студентов ответивших аналогично составило 38%. Значительная группа студенток (55%) ответили, что им не
нравятся занятия по физическому воспитанию полностью или частично.
По-видимому, определенную ясность для оценки этих показателей могут дать результаты ответов на следующий вопрос анкеты: «Что
Вас не устраивает на занятиях по физическому воспитанию?» (табл..6).
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Таблица 5
Результаты исследования.
контингент
ответ
оценка

9 класс
м

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

Да

88,0 78,0 77,0 69,0 59,0 64,0 62,0 45,0

Н ет

6,0

18,0 14,0 22,0 26,0 24,0 3,0

Н е всегда

6,0

4,0

9,0

6,0

9,0 15,0 12,0 35,0 49,0

Таблица 6
Результаты исследования.
контингент
ответ
оценка

9 класс
м

Большая физическая нагрузка
Недостаточная нагрузка

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

12,0 26,0 15,0 14,0 14,0 23,0 20,0 28,0
10,0 8,0

9,0 16,0 8,0 2,0 6,0 3,0

Не интересно

26,0 33,0 28,0 37 24,0 40,0 16,0 18,0

Мало спортивных игр

25,0 20,0 32,0 19,0 30,0 21,0 43,0 35,0

Не учитываются желания студентов 13,0 5,0 13,0 12,0 21,0 13,0 14,0 15,0
Другое

8,0

6,0

3,0

3,0 7,0 1,0 5,0

0

В ответах обращает внимание частое указание на большую физическую нагрузку на занятиях, что занятия проходят не интересно (1640%) и малое включение спортивных игр (19-43%).
Претензии школьников и студентов к содержанию и организации занятий компенсируются, по-видимому, высокой оценкой их успехов в физическом воспитании. Результаты ответа на вопрос: «Какую
оценку по физическому воспитанию Вы имеете?» представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Результаты исследования.
контингент
ответ
оценка

9 класс
м

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

Отлично

36,0 33,0 33,0 31,0 45,0 56,0 34,0 40,0

Х орошо

53,0 41,0 50,0 41,0 50,0 42,0 45,0 52,0

У довлетворительно

9,0

Н еудовлетворительно

-

26,0 12,0 25,0 5,0
-

5,0

3,0

-

2,0 19,0 8,0
-

2,0

-

Более 73% респондентов из числа школьников и студентов ответили, что имеют хорошую ими отличную оценку.
Если учесть число пропусков занятий по физическому воспитанию (табл.4), отношение к занятиям (табл. 5), то, по нашему мнению,
преподаватели не учитывают активность своих учеников в других формах занятий и слишком доброжелательны. Это подтверждается ответами на спектр вопросов, которые помогают оценить мотивацию к спортивной деятельности.
Результаты ответов на вопрос: «Занимаетесь ли Вы каким-либо
видом спорта?» представлены в таблице 8.
Таблица 8
Результаты исследования.
континген т

9 класс

ответ
оценка
м

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

Да

39,0 28,0 38,0 30,0 37,0 32,0 38,0 28,0

Н ет

61,0 72,0 62,0 70,0 63,0 68,0 62,0 72,0

Для всех классов характерно, что число занимающихся спортом
юношей больше, чем девушек на 5-10%, а число всех занимающихся
юношей и девушек в 9-11 классах не превышает 35%, что характерно и
для студентов первого курса.
Для обоснования стратегии привлечения к занятиям спортом и
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обеспечения занятий в секциях важно знать виды спорта, которыми занимаются школьники и студенты. Ответы на вопрос: «Каким видом
спорта Вы занимаетесь?» представлены в таблице 9.
Таблица 9
Результаты исследования.
контингент
ответ
оценка

9 класс
м

Легкая атлетика

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

18,0 33,0 18,0 25,0 19,0 17,0 8,0 30,0

Тяжелая атлетика

8,0

Спортивные игры

36,0 13,0 34,0 15,0 40,0 35,0 58,0 8,0

Единоборства

2,0

12,0 8,0

9,0

2,0 11,0 2,0

3,0

-

8,0

5,0

9,0

5,0

3,0

-

Ш ейпинг

-

12,0

-

18,0

-

16,0

-

28,0

Аэробика

-

4,0

1,0

4,0

-

-

-

10

Пауэрлифтинг

3,0

-

4,0

-

2,0

-

4,0

-

Плавание

4,0

2,0

5,0

6,0

4,0

3,0

-

4,0

Другие виды

19,0 16,0 21,0 25,0 15,0 23,0 24,0 20,0

Число видов спорта, которыми занимаются школьники и студенты значительное, но приоритетными видами спорта у юношей являются спортивные игры, легкая атлетика, тяжелая атлетика, а у девушек –
легкая атлетика, шейпинг, спортивные игры.
Оценку эффективности занятий спортом мы анализировали по
результатам ответов на вопрос: «Сколько часов в неделю Вы тренируетесь?» (табл. 10).
Для школьников характерно количество часов занятий в спортивных секциях в неделю до 7 часов.
Важно отметить, что время занятий 1-3 часа в неделю характерно для подавляющего числа школьников, занимающихся спортом, поэтому ожидать от них определенных успехов в спорте маловероятно. В
то же время, число школьников, занимающихся спортом 8 и более часов
в неделю, не превышает 20%.
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Таблица 10
Результаты исследования.
конти нгент
ответ
оценка

9 класс
м

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

1-3

72,0 67,0 54,0 58,0 42,0 68,0 30,0 36,0

4-7

22,0 23,0 28,0 27,0 38,0 17,0 50,0 48,0

8-11

3,0

5,0

15,0 13,0 12,0 8,0 14,0 8,0

Б олее 11

3,0

5,0

3,0

2,0

8,0

7,0

6,0

8,0

Среди студентов, число регулярно занимающихся спортом (более 8 часов в неделю) тоже не превышает 20%, что можно расценивать,
как аспект недостаточной работы преподавателей кафедры физического
воспитания и спорта по привлечению студентов к занятиям, так и как
сформировавшиеся интересы к занятиям спортом еще в школе.
Для формирования интересов к занятиям спортом у студентов,
которые им не занимаются, мы анализировали ответы на ряд вопросов.
Один из них: «Если не занимаетесь, то хотели бы заниматься какимлибо видом спорта?» (табл. 11).
Таблица 11
Результаты исследования.
контингент
ответ
оценка

9 класс
м

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

Да

83,0 58,0 89,0 47,0 90,0 46,0 92,0 87,0

Нет

17,0 42,0 11,0 53,0 10,0 54,0 8,0 13,0

Для школьников характерно желание заниматься спортом у юношей 83-90%, а также значительное число девушек 9-11 классов (42-54%).
У студентов такой закономерности не обнаружено.
Результаты ответа на вопрос: «Если Вы не занимаетесь, то каким видом спорта Вы хотели бы заниматься?» (табл. 12).
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Таблица 12
Результаты исследования.
контингент

9 класс

ответ
оценка
м
Легкая атлетика

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

18,0 23,0 18,0 21,0 10,0 16,0 8,0 12,0

Тяжелая атлетика

4,0

-

6,0

-

8,0

1,0 12,0

Спортивные игры

38,0 22,0 40,0 20,0 46,0 16,0 60,0 30,0

Плавание

6,0

12,0

Ш ейпинг

-

14,0

-

23,0

-

25,0

-

32,0

Аэробика

-

6,0

-

12,0

-

12,0

-

9,0

12,0

1,0

Единоборства
Другие виды

7,0 13,0 5,0 11,0 2,0

-

7,0

18,0 2,0 11,0 8,0 10,0 3,0

22,0 12,0 17,0 9,0 20,0 11,0 8,0

7,0

Школьники и студенты отдали предпочтение спортивным играм и легкой атлетике. У юношей также отмечено желание заниматься
единоборствами, а у девушек – шейпингом, аэробикой и плаванием.
Для выявления условий, влияющий на выбор вида спорта для
занятий мы задали вопрос: «С какой целью Вы хотели бы заниматься
спортом?» (табл. 13).
Отмечено снижение мотивации у студентов к достижению высокого спортивного результата по сравнению с показателями 9-11 классов и повышение интересов занятий спортом для улучшения состояния
здоровья и совершенствования формы тела.
Причем девушки отдают предпочтение занятиям спортом для
улучшения здоровья больше чем юноши, что, по-видимому, связано, как
с определенными проблемами здоровья. Так и с заботой о выполнении
репродуктивной функции.
Определенный интерес представляют результаты ответов на
вопрос: «Какие причины мешают Вам заниматься спортом?» (табл. 14).
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Таблица 13
Результаты исследования.
контингент

9 класс

ответ
оценка

м
Общение с друзьями

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

21,0 6,0 17,0 6,0 19,0 11,0 10,0 12,0

Достижение высокого спортивного результата 28,0 11,0 23,0 8,0 29,0 3,0 12,0 6,0
Улучшение состояния здоровья

18,0 33,0 20,0 36,0 16,0 37,0 35,0 34,0

Совершенствование формы тела

25,0 44,0 37 47,0 36,0 46,0 38,0 48,0

Другое

8,0

6,0

3,0

3,0 7,0 1,0 5,0

0

Таблица 14
Результаты исследования.
контингент
ответ
оценка

9 класс
м

д

10 класс 11 класс студенты
м

д

м

д

м

д

Не хватает времени

51,0 58,0 53,0 62,0 58,0 72,0 59,0 70,0

Нет желания

8,0 12,0 11,0 8,0 12,0 9,0 17,0 2,0

Нет соответств. спортивной формы

18,0 6,0 15,0 14,0 14,0 5,0 12,0 10,0

Нет возможности оплачивать спорт. занятия 10,0 8,0 10,0 6,0
Другая причина

9,0 5,0 4,0 15,0

13,0 16,0 11,0 10,0 7,0 9,0 8,0 3,0

Большинство из респондентов из числа школьников и студентов основной причиной назвали нехватку времени.
Если учесть, что в структуре свободного времени, занятия физической культурой и спортом, как у школьников так и у студентов уступают общению с друзьями, просмотру телевизионных передач, посещению дискотек, мы считаем, что ответ – нехватка времени – нельзя
оценить, как убедительный.
Выводы.
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Обобщая результаты исследования можно констатировать, что
в современных условиях воспитание мотивационных и поведенческих
характеристик у школьников и студентов должно стать одним из основных направлений в работе преподавателей физического воспитания наряду с формированием активной социальной ориентации на здоровый
образ жизни.
Необходимо научно и практически обосновать, как повысить
двигательную активность занимающихся во внеурочное время, используя как организованные так и самостоятельные формы занятий с учетом
мотивации отношений к занятиям физической культурой и спортом, так
и эффективности этих занятий для формирования профессионально важных психофизиологических качеств.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем мотивации учащихся 9-11 классов и студентов первого курса к занятиям физической культурой и спортом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОПЫ У
ДЕТЕЙ С ПЛОСКОСТОПИЕМ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ.
Марченко О.К., Лазарева Е.Б.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о функциональных показателях
стопы у детей с плоскостопием по сравнению со здоровыми детьми.
Ключевые слова: функциональные показатели, плоскостопие, стопа, дети.
Анотація. Марченко О.К., Лазарєва О.Б. Порівняльні данні функціональних показників стопи у дітей з плоскостопістю по відношенню к здоровим дітям. В
статті розглядається питання про функціональні показники стопи у дітей з плоскостопістю в порівнянні зі здоровими дітьми.
Ключові слова: функціональні показники, плоскостопість, стопа, діти.
Annotation. Marchenko O.K., Lazareva E.B. Comparative datum of functional indices
of foot in children with flat-foot in comparison with healthy children. The article
dials with the question of datum of functional indices of foot in children with flatfoot in comparison with healthy children.
Key words: functional indices, flat-foot, foot, children.

Введение.
Плоскостопие является одним из тяжелых и самых распространенных ортопедических заболеваний. По статистическим данным последних лет плоскостопие встречается у 40-50% взрослых людей, а у детей функциональная недостаточность стоп составляет более 40% и имеет
тенденцию к росту. Функциональная недостаточность стоп, особенно в
детском возрасте, оказывает выраженное неблагоприятное влияние на
организм, нередко приводя к тяжелым непоправимым последствиям. В
результате появляются боли в ногах, судороги. Часто плоская стопа сочетается с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и нередко является причиной возникновения сколиоза, остеохондроза позвоночника, деформации грудной клетки и других нарушений осанки.
Хорошо известно, что далеко зашедшие запущенные случаи плоских стоп
нередко приводят к инвалидности [1,6].
Большинство авторов обращают внимание на то, что с развитием плоскостопия, помимо болей в нижних конечностях, нарушения кровообращения в них, судорог, в ряде случаев развивается нарушение осанки, нередко формируются боковые искривления позвоночника, которые
в свою очередь ведут к неправильному функционированию органов грудной клетки, брюшной полости, так как искривленные грудная клетка и
позвоночник ограничивают подвижность легочных краев и диафрагмы
в результате чего нарушается функция сердца, органов дыхания, пище76

варения [2,5].
Кроме того, согласно исследованиям А.В. Чоговадзе [4], при
уплощении стопы постепенно исчезает рессорная амортизационная роль
свода, в результате чего внутренние органы, спинной и головной мозг
человека становятся малозащищенными от сотрясений, получаемых
обычно в повседневной жизни при ходьбе, беге, прыжках. В связи с этим
могут снизиться функции внутренних органов печени, желудка, почек,
сердца не имеющих непосредственного отношения к опорно-двигательному аппарату, а частые толчки и сотрясения, получаемые головным
мозгом, проявляются в виде головной боли, повышенной утомляемости, слабости и недомогания.
При плоскостопии снижается рессорная и амортизационная
функции стопы, поэтому сотрясения при ходьбе и других движениях
передаются внутренним органам, приводя к нарушению их функции.
Возникают головные боли, повышенная утомляемость, возникает общее недомогание и стойкая потеря трудоспособности [ 2 ].
Причину образования плоскостопия многие ученые видят в нарушении упругих элементов стопы, переутомлении мышц и следовательно, в нарушении мышечного равновесия. Некоторые из них считают, что
если продолжительно и часто повторять большую нагрузку без соответствующего отдыха, то связочный аппарат теряет свою эластичность, растягивается, а мышцы, находясь, все время в напряженном состоянии,
переутомляются и постепенно ослабевают. Тогда сохранение сводов
обеспечивает только связочный аппарат, но лишенный поддержки мышц
и, не обладая их способностью сокращаться, он постепенно тоже ослабевает и растягивается. Кости стопы, образующие свод, смещаются при
этом относительно друг друга, стопа теряет упругость. А раз упругие
силы стопы нарушены, рессорность исчезает, то свод стопы не возвращается в свое нормальное положение. С уплощением сводов стоп центр
тяжести смещается кпереди, что отражается на положении вышележащих частей тела. Характер и степень уплощения стопы зависит от функции мышечно-связочного аппарата, укрепляющего своды стопы, а также мышц, функция которых связана с движением стопы [ 2,3 ] .
Нет единого мнения и по вопросу физического развития детей с
плоскостопием и детей без нарушений опорно-двигательного аппарата
в виде плоскостопия. Исходя из противоречивых данных литературы,
согласно которым с одной стороны, у детей с плоскостопием имеют место изменения интегральных показателей их функционального развития, а с другой стороны, - это положение практически полностью опровергается, нами были проведены исследования по определению уровня
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функциональных показателей стопы у детей с плоскостопием по отношению к нормальным детям.
Настоящая работа выполнена согласно сводному плану НИР по
физическому воспитанию и спорту на 2001-2005 годы, по направлению
2.2.8 «Физическая реабилитация при заболевании внутренних органов,
травмах опорно-двигательного аппарата и снижении работоспособности» (№ государственной регистрации 0104U003840, УДК: 616.1/4-085).
Формулирование целей работы.
Цель исследования - сравнение функциональных показателей
стопы у детей с плоскостопием и здоровых детей.
Методы и организация исследований: Материалы исследовательской работы получены при изучении контингента здоровых детей и
детей, страдающих функциональной недостаточностью стоп на базе детских дошкольных учреждений г. Киева. Обследовано 59 детей с функциональной недостаточностью стоп (35 детей – 19 мальчиков и 16 девочек). Контрольную группу составили дети с нормальным развитием
стопы (24 ребенка – 11 мальчиков и 13 девочек).
Для контролирования состояния стопы у детей с плоскостопием нами использовались методы подометрии и плантографии.
Подометрия – метод Фриндленда М.О. основан на снятии отпечатков стопы с последующей их цифровой обработкой. С помощью подометра измеряли длину стопы, ширину стопы и высоту ее свода. Нами
учитывалась взаимосвязь высоты свода и длины стопы, а именно: колебания длины стопы, т.е. при понижении высоты свода – увеличивается
длина стопы, а при повышении – стопа укорачивается. Именно с этих
позиций нами рассматривалось отношение высоты свода к длине стопы.
высота свода стопы
R
Индекс стопы = -------------------------х 100 % (I = — х 100 %)
длина стопы
L
Методика плантографии позволяет более точно определить
форму и степень уплощения стопы. В его основе лежит получение отпечатков стоп с помощью различных красителей. Краситель быстро наносятся ватным тампоном на стопы, ребенок становится на специально
подготовленную бумагу и оставляет на ней отпечаток. Затем краситель
легко удаляется влажной тканью. В качестве красителя нами использовался 3 % раствор танина. Методика плантографии оценивалась методом Штриттера
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RD
І= ———— х 100%
ВD
О форме стопы судили по следующим признакам. На отпечатке
проводится касательная к наиболее выступающим точкам внутреннего
края стопы. Из ее середины восстанавливается перпендикуляр до пересечения с наружным краем. Следом за этим вычисляется процентное
соотношение между закрашенной частью перпендикуляра ко всей его
длине. При нормальной форме стопы, это соотношение составляет от
43 до 50%. Стопы, дающие на отпечатке более 70% касания с полом
считаются плоскими, 50-70% начинающееся плоскостопие.
Таблица 1
Определение степени плоскостопия методом плантографии.
Степень уплощения

С остояние свода

До 43.0%

Повыш енный

43,1-50,0%

Норма

50,0% - 70,0%

Уплощенный

Более 70,0%

П лоский

Применение этих методов в комплексе, по мнению многих исследователей, позволяет дать достаточно квалифицированное заключение о форме и состоянии стопы ребенка.
Результаты исследований и их обсуждение.
Учитывая, что имеющиеся данные литературы, касающиеся
сравнительной оценки функционального состояния детей с плоскостопием и без оного малочисленны и в некотором роде противоречивы, нами
предпринята попытка оценить показатели развития таких детей.
Результаты функциональных показателей стопы у мальчиков и
девочек с плоскостопием и у детей без оного, представлены в таблице 2
и на рисунке 1.
Как видно из данных этой таблицы, показатели длины стопы у
мальчиков и девочек двух сравниваемых групп практически не отличались.
Что же касается показателя ширины стопы, то он имел достаточно различимые отличия. Так у мальчиков с плоскостопием ширина
правой стопы отличалась от нормальных цифр на 11,8%, что статисти79

чески значимо, а левой - на 11,4% (Р > 0,05). У девочек с плоскостопием
ширина стоп на двух ногах отличалась от аналогичного показателя нормальных детей на статистически значимые величины.
Таблица 2
Функциональные показатели стопы у обследуемых детей
Н ормальны е дети Д ети с пл оск остопием
П оказател и

(п = 24)

(п = 35)

М а ль ч и ки Д е во чк и М а ль ч и ки Д е во ч ки
Д лина стоп ы , см
правая стопа

17,9±0,8

17,7+0,9 17,7+1,1

17,5+0,9

левая стопа

17,7±0,7

17,8+0,8 17,4+0,7

17,3+0,7

Ш ирин а стопы , см
правая стопа

6,3+0,3

6,1±0,4

7,4+ 0,2*

7,3+0,3*

левая стопа

6,2+0,2

6,0+0,3

7,1+ 0,4

7,5+0,3*

правая сто па,

23,5+ 1,4

23,7+ 1,6

19,2+1,6* 18,6+1,5*

левая стопа,

22,9± 1,5

22,8±1,4

19,1+1,5* 18,4+1,6*

правая стопа

13,2±0,4

13,1+0,3

11,1+0,6* 10,8+0,7*

левая стоп а

13,3+0,4

13,0±0,3

11,0+0,7* 10,6+0,9*

правая стопа

44,8±3,5

43,7+4,1

57,3+4,1

56,8+4,8

левая стопа

45,6± 3,9

44,7+ 4,0

5 5,8 +4,7

55,4 +3,9

стопы , %
пр авая стопа

3 5,8 +2,9

34 ,7 +3,1 4 1 ,5+ 3,4

41 ,4 + 3 ,3

левая стоп а

36,8+3,3

35,7+3,2 4 0 ,9+ 3 ,7

4 1 ,3+ 3 ,8

В ы со та сто пы : м м

И ндекс свода стопы

С тепень уплощ ения %

Ш ир ин а сто пы /д ли на

* Различия достоверны (Р < 0,05)
Анализ измерения параметров высоты стопы у детей двух сравниваемых групп показал, что в группах мальчиков высота правой стопы
отличалась на 18,2% (Р < 0,05), а левой - на 16,6 (Р > 0,05). В группах
девочек этот показатели отличался соответственно на 21,6% (Р < 0,05) и
19,2% (Р< 0,05).
Измерения индекса свода стопы подтвердили, как взаимосвя80

занные величины, вышеприведенные данные параметров стопы. Полярные значения отличий этого параметра в группах мальчиков - 17,3% (Р <
0,05), а у девочек - 18,7% (Р < 0,05), т.е. у девочек с плоскостопием отличия в показателях индекса свода стопы были более заметными, чем у
мальчиков.
25
20
15
10
5
0
1 группа

2 группа

Высота стопы: мм

3 группа

4 группа

Индекс свода стопы

Рис.1 Функциональные показатели стопы у обследуемых детей. 1
группа –здоровые мальчики; 2 группа – здоровые девочки; 3 группа –
мальчики с плоскостопием; 4 группа –девочки с плоскостопием.
Степень уплощения правой стопы у мальчиков с плоскостопием отличалась на 12,5% от данных этого показателя у здоровых детей, а
левой - на 10,2%. У девочек сравниваемых групп эти величины составляли на правой ноге - 13,1%, а на левой - 10,7%.
Процентное отношение величины индекса ширина стропы/длина стопы отличалось у детей, больных плоскостопием, по отношению к
детям без плоскостопия следующим образом. Индекс правой стопы у
мальчиков был увеличен на 5,7%, левой - на 4,1% , а у девочек этот индекс на правой стопе - был увеличен на 6,7%, на левой - на 5,6%.
Эти величины свидетельствуют о том, что измеряемый индекс
не имел существенных отличий у детей с плоскостопием и у здоровых
детей.
Интерпретируя данные, приведенные в таблице 2, можно, что
впрочем, и ожидалось, сделать заключение о том, что функциональные
показатели стопы имеют ряд существенных отличий у детей с плоскостопием. Особенно заметные отличия определились в показателях ширины стопы, высоты стопы, индекса свода стопы и степени уплощения.
Вполне естественный интерес в этой связи возникает в ответе на вопрос
о том, имеется ли взаимосвязь между выявленными отличиями измере81

ний показателей стопы и функциональным состоянием детей с плоскостопием по отношению к здоровым ребятам. Отвечая на поставленный
вопрос, мы попытались проанализировать полученные данные относительно показателей деятельности в той или иной степени основных систем организма. И в первую очередь (но не по значимости) это касается
показателей антропометрии и физического развития обследуемых детей.
Выводы:
1. Плоскостопие является одним из распространенных ортопедических заболеваний и ведет к нарушениям деятельности различных
систем организма.
2. Функциональные показатели стопы имеют заметные отличия в показателях ширины стопы, высоты стоп, индекса свода стопы и степени уплощения.
Дальнейшее направление исследования. Планируется дальнейшая индивидуализация реабилитационных программ в зависимости от
возраста детей и их функционального состояния.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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СПОСОБНОСТЬ К ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ
КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ВНД
Подлесный А.И., Жураковский В.И.
Киевская государственная академия водного транспорта
имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Аннотация. В статье приводятся данные об особенностях воспроизведения параметров координации движения студентов с различными типологическими свойствами ВНД, осваивающих специальность судоводителя.
Ключевые слова: параметры координации движений, типы ВНД, студенты-су-
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доводители.
Анотація. Подлєсний О.І., Жураковський В.І. Здібність до відтворення параметрів
координації рухів студентів з різними типологічними особливостями ВНД. В
статті наводяться дані про особливості відтворення параметрів координації рухів
студентів з різними типологічними властивостями ВНД, що опановують спеціальність судноводія.
Ключові слова: параметри координації рухів, типи ВНД, студенти-судноводії.
Annotation. Podlesnyi A.I., Zhurakovskiy V.I. The ability of students with different
typological properties of high nervous activity to reproduce parameters of motion
coordination. The paper contain the data about the peculiarities of motion coordination
parameters reproduction by the students, which study navigation, with different
typological properties of high nervous activity.
Keywords: parameters of a coordination of locomotions, phylums of higher nervous
activity, students study navigation.

Введение.
Для определения направленности педагогического процесса
физического воспитания в специализированном высшем учебном заведении необходимо исходить из требований их профессиональной деятельности. В современной системе физического воспитания в высших
учебных заведениях функционируют в качестве программного документа
базовые программы, которые утверждены Министерством образования
и науки Украины в 2003 г. Они предполагают разработку отдельных авторских программ для высших учебных заведений, осуществляющих
подготовку специалистов по разным отраслям народного хозяйства и в
особенности к той деятельности, которая связана с экстремальными ситуациями [2, 4, 5].
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов,
осваивающих специальность судоводителя должна основываться на базовых характеристиках профессиограммы. Однако в литературе речь идет
в основном о специфике экстремальных профессий, связанных с военными специалистами [2, 4, 6].
Поэтому нами была составлена профессиограмма специалиста-судоводителя, основу которой составляют психофизиологические
характеристики. Наиболее характерными особенностями проявления
психофизиологических показателей данной профессии являются: сила,
подвижность, уравновешенность нервных процессов, быстрота реакции
на световые и звуковые сигналы, скорость переработки информации и
безошибочность реакции выбора, помехоустойчивость, пространственно-временные и силовые параметры координации движений.
Согласно литературным данным эти показатели являются взаимообусловленными [1, 3, 4]. Так представители нормально возбудимо83

го, подвижного типа нервной системы обычно легко овладевают техникой движений, точно выполняют разнообразные двигательные задачи,
преуспевают в ситуационных видах деятельности. Представители сильного, безудержного типа нервной системы часто отличаются неровностью успеваемости в занятиях физическими упражнениями. Лица нормально возбудимые (уравновешенный тип) успешно выполняют
сложнокоординационные движения. Пониженно-возбудимые (тормозные) типы в движениях, как правило, малоактивны. Образование условных рефлексов происходит более длительно, что существенно влияет не
только на обучаемость студентов, но и на успех в дальнейшей профессиональной деятельности.
Работа выполнена по плану НИР Киевской государственной
академии водного транспорта.
Формулирование целей работы.
В связи с этим целью нашего исследования было выяснение общегруппового уровня воспроизведения параметров координации движений у студентов-судоводителей, а также выяснение наличия взаимосвязи
с типологическими особенностями ВНД для разработки рекомендаций
по профотбору и по содержанию профессионально-прикладной физической подготовки.
Методы исследования: метод психофизиографии для определения реактивности нервной системы (Т.Ю. Круцевич, 1999); методы воспроизведения параметров координации движений: пространственных,
силовых и временных.
Пространственные характеристики координации движений
определялись путем воспроизведения отведения правой руки на 450 и 750
(стоя правым боком к градуированной шкале с открытыми и закрытыми
глазами).
Силовые характеристики координации движений определялись
путем воспроизведения сжатия динамометра с усилием 50% от максимального сначала со зрительным контролем, затем без зрительного контроля.
Временные характеристики параметров координации движений
измерялись при помощи секундомера. Испытуемому давалось задание
воспроизвести временные отрезки 5 с и 15 с с открытыми и закрытыми
глазами.
Результаты исследований и их обсуждение.
В исследовании приняли участие студенты-судоводители II курса (всего 41 чел.).
Психофизиологические особенности студентов представлены в
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табл. 1. Результаты в первой графе являются среднестатистическими
величинами исследуемой группы, далее идут результаты, характерные
для типологических групп, объединенных по реактивности нервных
процессов “уравновешенных”, “возбудимых” и “тормозных”. Сопоставление абсолютных параметров указывает на то, что проявление отдельных психофизиологических показателей у типологических групп имеет
свои особенности, что позволяет дополнить описательные характеристики количественно. Так, быстрота простой двигательной реакции на
световой сигнал выше у представителей “уравновешенных” типов ВНД
(248,3 мс),а на звуковой сигнал выше у “тормозных” (214,7 мс). В то же
время разность между латентным периодом двигательной реакции на
свет и на звук больше у “возбудимых” типов ВНД – 80 мс (у “тормозных” – 30мс,“уравновешенных” – 13 мс), что подтверждает их большую
реактивность нервных процессов[3, 4]. Сила нервных процессов достоверно выше у “уравновешенных” типов ВНД (2,63 усл.ед.), а также и
скорость переработки информации (8,5 бис/с), они в меньшей степени
делают ошибки при выборе правильного ответа (0,36), затрачивая на
это 150 мс, в то время как “тормозные” типы делают 0,44 ошибки, при
времени обдумывания 186 мс, “возбудимые” делают 0,64 ошибки, затрачивая на обдумывание 76 мс. То есть “возбудимые” типы торопятся
произвести ответное действие без принятия правильного решения.
Мы произвели информационную оценку некоторых психофизиологических показателей обследуемой группы для того, чтобы выявить
ее качественную структуру (табл. 2).
Таким образом, дав качественную оценку каждому индивидуальному показателю, мы смогли выявить как общую структуру группы, так
и типологическую структуру трех типов ВНД “уравновешенных”, “возбудимых” и “тормозных”. В общей группе присутствует достаточно большое количество студентов, имеющих низкую скорость переработки информации – 23%, слабую силу нервных процессов – 33% и низкую
физиологическую подвижность протекания нервных процессов – 31%,
что уже свидетельствует о трудностях в освоении профессиональной деятельности судоводителя. Наиболее “благоприятным” типом реактивности нервных процессов для профессиональной деятельности судоводителя является “уравновешенный” тип ВНД, в котором наименьшее
количество представителей имеют низкий уровень проявления силы нервных процессов (5%), СПИ – 21%, скорость протекания нервных процессов – 16%. И самое большое количество представителей высокого
уровня проявления этих психофизиологических качеств. Менее благоприятным типом ВНД для профессиональной деятельности судоводите85

ля является “возбудимый” тип нервной системы.
Таблица 1
Психофизиологические особенности студентов с различными типами
ВНД (n=41 чел.)
Тип группы
Общая
“уравновешенный” тип ВНД
“возбудимый”
тип ВНД
“тормозной”
тип ВНД

280,8

Простая
реакция,
звук, м
с
248,6

2,4

248,3

261,1

2,63

334,3

254,6

260

214,7

Простая
реакция,
свет, мс

Сила
н.с.,
усл.ед.

Сложная
реакция,
мс

Комб.
реакция,
мс

Коэф.
уравн,
мс

СПИ,
бит/с

Ошибки,
к-во

439

7,6

0,47

291,1

+22,6

404

8,5

0,36

271

+13,6

2,23

410

6,37

0,64

292

-42

1,96

446

7,35

0,44

331

+71

Таблица 2
Информационная оценка основных психофизиологических
показателей студентов-судоводителей 17-21 года
Качественный
уровень

Латентный
период
двигат. реакции на свет,
мс
321 и выше
320 - 241
240 и ниже

“низкий”
“средний”
“высокий”

Латентный
период
двигат. реакции на звук,
мс
281 и выше
280 – 211
210 и ниже

Сила
нервных
процессов,
усл. ед
2,2 и ниже
2,3 – 2,6
2,7 и выше

СПИ,
бит/с
6 и ниже
6,1 – 9,0
9,1 и выше

Таблица 3
Структура типологических особенностей
студентов-судоводителей, %
Тип группы
Общая
“уравнове
шенный”
тип ВНД
“возбуди
мый”
тип ВНД
“тормоз
ной”
тип ВНД

n

%

41

100

Скорость простой
двигат. реакции, %
выс
низк средн
ок
31
43
26

19

49

16

42

42

11

28

64

27

9

23

22

44

Сила нервных
процессов, %

С П И, %
низк

средн

высок

41

выс
ок
26

23

46

31

5

53

42

21

42

47

9

64

18

18

45

45

10

34

67

33

0

22,5

55

22,5

низк

средн

33

Следующей задачей нашего исследования было выяснение
типологических особенностей воспроизведения параметров
координации движений у студентов (табл. 4).
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Таблица 4
Параметры координации движений студентов-судоводителей в
зависимости от типологических особенностей ВНД

“0”%
54,2

Пространств.
х-ки (45°)
“+” % “_” %
16,6
29,2

Х град
0,67

“0”%
25

Пространств.
х-ки (75°)
“+” % “-” % Х град
37,5
37,5
1,4

60

20

20

0,5

30

30

40

1,0

25

12,5

62,5

1,0

37,5

25

37,5

1,5

75

25

0

0,25

0

50

50

1,5

Тип группы
Общий
“уравнове
шенный” тип ВНД
“возбудимый” тип ВНД
“тормозной” тип
ВНД

Продолжение табл. 4
Силовые
х-ки (50%)

Тип группы
Общий
“уравнове
шенный” тип ВНД
“возбудимый” тип ВНД
“тормозной” тип
ВНД

Временные
х-ки (5с)

Временные
х-ки (15с)

“0”% “+” %

“-” %

34

Х
кг
6,9

0

21

79

Х
“0”%
сек
0,64 8

30

5,45

0

20

80

0,50 10

75

25

8,3

0

12,5

87,5

25

50

4,4

0

50

50

“0”%

“+” %

“-” %

8

58

10

60

0
25

“+” %

“-” %

42

50

Х
сек
0,93

40

50

1,14

0,80 12,5

12,5

75

0,67

0,52 0

100

0

0,95

Анализ результатов свидетельствует, что в общей группе
исследуемых студентов при воспроизведении пространственных
характеристик наименьшее отклонение в градусах отмечается при
сгибании руки на 450 – 0,670, а при сгибании на 750 ошибка увеличивается
почти в 2 раза и составляет 1,40. То же самое касается и количества
студентов, выполняющих это задание без ошибок. При сгибании руки
на 450 безошибочно выполняют это движение 54,2%, а при 750 только
25%. Ошибки отмечаются как в сторону недоведения до данной отметки
(-), так и переведения заданной отметки (+).
При воспроизведении силовых характеристик движения
точность координации отмечена только у 8% студентов. Общая
погрешность воспроизведения силовых характеристик равна 6,9 кг, что
составляет от общих проявляемых усилий около 30%. Это весьма
значительная ошибка и проявляется она в 58% в превышении усилий и в
34% - недооценке своих усилий.
Тяжелее воспроизводят студенты более короткие промежутки
времени – 5с (точность - 0%, погрешность в среднем 0,64с – 12,8%).
При воспроизведении отрезков 15 с точность повышается (8%) и
относительная средняя погрешность снижается (0,93 с – 6,2%).
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При отрезке 5с отмечается в 79% недооценка временного
интервала, а при отрезке 15с недооценка и переоценка практически
уравниваются.
Интересные данные мы получаем при дифференцированном
анализе параметров координации движений у студентов с различными
типологическими проявлениями реактивности ВНД.
Наибольшая точность воспроизведения пространственной
характеристики движений при отведении руки на 450 отмечается у
представителей “тормозного” типа. Без погрешности выполняют 75%,
общая ошибка составляет всего 0,250. В большей степени ошибаются
“возбудимые” типы, причем 62,5% недооценивают пространство. Их
средняя ошибка составляет 10. Отведение руки на 750 увеличивает
среднюю погрешность “тормозных” и “возбудимых” до 1,50, однако среди
“возбудимых” отмечается 37,5% студентов, которые точно воспроизводят
эту пространственную характеристику. “Уравновешенные” типы имеют
наименьшую среднюю погрешность в 1 0 и около 30% студентов
безошибочно выполняют это движение.
Силовые характеристики наиболее точно воспроизводят
“тормозные” типы ВНД. Их средняя погрешность 4,4кг и среди них 25%
студентов, точно выполняющих это движение. Хуже всего это качество
проявляется у представителей “возбудимого” типа ВНД. Они имеют
наибольшую среднюю погрешность в 8,3 кг и у них отсутствуют лица,
не имеющие ошибок. Основные погрешности связаны с превышением
усилий (75%).
Временной интервал в 5с с меньшими погрешностями
воспроизводят представители “уравновешенного” и “тормозного” типов
ВНД (соответственно 0,50с и 0,52с), а интервал 15с более точно
воспроизводят “возбудимые” типы (погрешность 0,67 с). Среди
“уравновешенных” типов есть 10% студентов, выполняющих это задание
без ошибок.
Выводы:
Таким образом можно заключить, что в общей группе исследуемых
студентов-судоводителей недостаточно развиты координационные
качества, основанные на воспроизведении параметров движений:
пространственных - у 75%, силовых – у 92%, временных – у 92%.
Проявление данных качеств, вероятно, обусловлено низким уровнем
профессионально-прикладной физической подготовленности, а
также психофизиологическими возможностями, в основе которых
лежат врожденные свойства ВНД.
Можно констатировать, что методика психофизиографии,
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основанная на измерении произвольных двигательных реакций на
различные
раздражители дает возможность выделить
типологические группы студентов, имеющих характерные
психофизиологические особенности, что открывает возможности
как профессионального отбора, так и дифференцированного подхода
в процессе профессионально-прикладной физической подготовки.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем координации движений студентов с различными типологическими особенностями ВНД.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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КОРРИГИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ИХ ПСИХОМОТОРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Хмельницкая И.В., Фандикова Л.А., Шульга И.О.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье представлен подход к программированию физкультурных
занятий с целью коррекции координационных способностей детей младшего
школьного возраста со слуховой депривацией на основе компьютерной диагностики характеристик их психомоторики.
Ключевые слова: слабослышащие школьники, координационные способности,
психомоторика.
Анотація. Хмельницька І.В., Фандікова Л.О., Шульга І.О. Коригуючі програми
фізкультурних занять для слабочуючих дітей молодшого шкільного віку з урахуванням їх психомоторних характеристик. У статті представлено підхід до про-

89

грамування фізкультурних занять з метою корекції координаційних здібностей
дітей молодшого шкільного віку зі слуховою депривацією на основі комп’ютерної діагностики характеристик їх психомоторики.
Ключові слова: слабочуючі школярі, координаційні здібності, психомоторика.
Annotation. Khmelnitska I., Fandikova L., Shulga I. Correction programs of physical
exercises for hard hearing junior schoolchildren accounting their psychomotorics
characteristics. This paper considers the approach to programming of physical exercises
with the purpose of coordination abilities correction for hard hearing junior
schoolchildren on the basis of computer diagnostics of their psychomotorics
characteristics.
Key words: hard hearing schoolchildren, coordination abilities, psychomotorics.

Введение.
Создание условий для вовлечения инвалидов в массовый спорт,
о чем говорится в утвержденной Указом Президента Украины Национальной доктрине развития физической культуры и спорта (2004—
2016 гг.), является одной из актуальных задач нашего общества. В то же
время, специализированные школы для детей со слуховой депривацией
не имеют программ физического воспитания младших школьников, учитывающих отличительные особенности физического, функционального
и психического развития этого контингента. Учителя физкультуры вынуждены приспосабливать программы для общеобразовательных учебных заведений. По нашему мнению, именно объективизация и стандартизация контроля (тестирование и оценка его результатов) с помощью
современных информационных технологий могут быть основанием построения программы адаптивного физического воспитания детей младшего школьного возраста с нарушением функций слуха. Наиболее рационально решить эти вопросы можно, по нашему мнению, используя
современные компьютеризированные диагностические системы.
Учитывая важность и необходимость информатизации сферы
образования, научное обоснование программирования физкультурных
занятий учеников младших классов с нарушениями слуха с учетом особенностей их моторики с использованием компьютерных диагностических комплексов имеет большое социальное значение.
Современные научные исследования доказывают влияние нарушений слуха на особенности развития двигательной функции, а также положительное корригирующее значение физических упражнений
[1—5, 7]. По данным (Гуринович Х., 2003; Ляхова И.М., 2002) у детей с
нарушениями слуха компенсация отсутствующего слухового контроля
происходит за счет увеличения роли зрительных, тактильно-вибрационных и кинестетических восприятий. Экспериментальными исследованиями (Борисенко А., 2000; Грибовская И.Б., 1998; Карабанова Н.С.,
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1993; Коцан И.Я., 1995; Розанова, 1991; Романенко В.А., 1999; Сермеев
Б.В., 1998; Чеханюк Л.О., 1993) доказано, что при частичной или полной потере слуха у школьников, прежде всего замедляется развитие физических качеств, скоростно-силовых, координационных и др. В научных исследованиях украинских (С.О. Душанино, 1986; Л.Я. Иваненко,
1988; Е.Г. Булич, И.В. Муравов, 1997) и зарубежных авторов (E. Joke,
1980; W.Ir. Perry, 1970) показано, что их развитие проходит не одинаково. Если скоростно-силовые способности отличаются от нормы незначительно, то координационные у школьников с нарушением слуха отстают от нормы в значительной степени (Колышкин О.В., 2002;
Романенко Ю., 2003).
Как показал анализ психолого-педагогической литературы, ознакомление с практикой работы специальных школ, содержание коррекционных программ по физическому воспитанию слабослышащих детей
младшего школьного возраста в современных условиях недостаточно
разработано. Требует также дальнейшего исследования методика развития физических качеств слабослышащих детей младшего школьного
возраста, разработка оптимального дозирования нагрузок.
Исследования выполнены в соответствии с темой 1.4.3. «Совершенствование биомеханических технологий рекреации и двигательной
реабилитации с учетом возрастных особенностей геометрии масс тела
человека» согласно Сводного плана НИР Государственного комитета
Украины по вопросам физической культуры и спорта на 2001—2005 гг.
Формулирование целей работы.
В силу вышеизложенного целью наших исследований стала разработка программы физкультурных занятий для коррекции координационных способностей детей младшего школьного возраста с нарушением слуха с учетом психомоторных характеристик.
Задачи исследования:
1.
Определить психомоторные характеристики детей младшего
школьного возраста с нарушениями слуха.
2.
Разработать программу физкультурных занятий для коррекции
чувства времени и ориентации в пространстве детей младшего школьного возраста со слуховой депривацией с учетом характеристик их психомоторики.
Для решения поставленных задач использовались следующие
методы исследования: анализ и обобщение специальной научно методической литературы, компьютерное тестирование психомоторных характеристик, методы математической статистики.
Результаты исследований.
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В нашем исследовании принимали участие 59 слабослышащих
детей младшего школьного возраста специализированной школы-интерната № 9 г. Киева. Из них 44 % составили девочки и 56 % — мальчики.
Тестирование физической подготовленности детей 7—10 лет с нарушениями слуха показало, что наибольшее отставание наблюдается в развитии координационных способностей.
Для диагностики психомоторных особенностей детей младшего школьного возраста с недостатками слуха использовалась комплексная компьютерная автоматизированная система психофизиологического тестирования «Pshychomotorics», которая разработана И.В.
Хмельницкой [6]. При разработке программного комплекса авторы ставили перед собой задачу оценить следующие психофизиологические показатели: сенсомоторные реакции, внимание, скорость переключения
внимания, память зрительную, эмоциональную стойкость и чувство тревоги, способность к адаптации, уравновешенность нервных процессов,
стойкость к влиянию стрессов, усталость, небрежность, ориентацию в
замкнутом пространстве, реакцию на движущийся объект, стойкость к
монотонии. В батарею тестов психофизиологических показателей слабослышащих детей младшого школьного возраста входили следующие
тесты: «Маятник», «Треугольник», «Квадрат», «Фигура ТреугольникКруг», «Фигура Квадрат-Круг», «Стойкость к монотонии», «Память»,
«Переключенне внимания», «Адаптивность».
В качестве интегральной оценки развития психомоторных качеств получаем их уровень в 4-балльной Т-шкале: 1 — высокий, 2 —
выше среднего, 3 — ниже среднего, 4 — низкий. Детей с высоким уровнем развития психомоторных характеристик выявлено не было. Также
было установлено, что уровень развития психомоторных характеристик
исследуемого контингента с возрастом повышается (рис. 1), то есть происходит уменьшение количества слабослышащих детей младшего школьного возраста с низким уровнем развития психомоторных характеристик, и увеличение количества детей с уровнями выше и ниже среднего.
Как видно из рис. 1, в возрасте 9—10 лет наблюдается
наибольшее повышение уровня развития психомоторных характеристик.
На протяжении всего младшего школьного возраста девочки опережают
мальчиков в уровне развития психомоторных характеристик.
Динамика отдельных психомоторных показателей свидетельствует о том, что: сенсомоторные реакции на протяжении младшего
школьного возраста у слабослышащих детей развиваются волнообразно и незначительно больше развиты у девочек. После 8 лет девочки начинают опережать мальчиков в развитии внимания. У мальчиков этот
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показатель повышается незначительно и к 10-ти годам наблюдается его
снижение.

Рис. 1. Динамика изменения уровня развития психомоторных
характеристик слабослышащих детей младшего школьного
возраста.
Изменения скорости переключения внимания в младшем школьном возрасте носит волнообразный характер и достигает наиболее высокого показателя в 9 лет. Память у девочек повышается на протяжении
всего младшего школьного возраста, а у мальчиков к 10-ти годам незначительно снижается. Эмоциональная стойкость повышается до 9 лет,
после чего снижается, что особенно заметно у мальчиков. Утомляемость
снижается на протяжении всего младшего школьного возраста и незначительно выше у девочек, чем у мальчиков. Большинство психомоторных характеристик достигают максимума своего развития в возрасте 9
лет. Это говорит о том, что возраст 9-ти лет у слабослышащих детей
наиболее благоприятен для развития координационных возможностей.
На основе полученных данных были разработаны следующие
рекомендуемые параметры программы коррекционных занятий для слабослышащих детей младшего школьного возраста (табл. 1).
Для определения эффективности предложенной программы коррекции координационных способностей был проведен педагогический
эксперимент. Эффективность предложенной программы физкультурных
занятий подтверждается результатами теста «Челночный бег 4x9 м» в
преобразующем педагогическом эксперименте (табл. 2).
Достоверность различий в результатах выполнения теста «Челночный бег 4x9 м» школьниками экспериментальной группы по сравне93

нию с контрольной проверялась с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Таблица 1
Рекомендуемые параметры программы коррекционных занятий для
слабослышащих детей младшего школьного возраста
Уровни развития психомоторных
характеристик
Ниже
Выше
Низкий
среднего среднего Высокий

Параметры
программы
Кратность занятий в неделю
Продолжительность занятий
Соотношение средств общей
и специальной направленности, %

5—6
20 мин

4—5
15 мин

3—4
10 мин

2—3
7 — 8 мин

70/30

60/40

50/50

40/60

Таблица 2
Результаты теста «Челночный бег 4x9 м», с детей 7-10 лет с нарушениями слуха
Возраст,
лет

Статистический
показатель

x
7

S
разница, %

8

S
разница, %

9

S
разница, %

10

S
разница, %

x
x
x

13.9
1.23
13.6
1.53
12.9
1.40
12.7
0.97

13.6
1.12
1,47
13.4
1.29
2,23
12.5
1.19
4,00
12.3
1.91
3,25

13.4
1.67
P > 0,05
13.1
1.32
P < 0,05
12.0
1.72
P < 0,05
11.9
1.75
P < 0,05

14.8
1.06
14.0
2.65
13.8
1.10
13.6
1.83

14.6
1.29
2,05
13.6
1.78
2,94
13.3
1.56
4,51
13.1
1.29
4,58

14.3
1.65
P > 0,05
13.2
1.81
P < 0,05
12.7
1.73
P < 0,05
12.5
1.93
P < 0,05

Выводы.
1.
Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том,
что существует объективная необходимость в разработке программы
физкультурных занятий школьников с нарушением слуха, учитывающей
особенности их психомоторики.
2.
Автоматизированная система компьютеризированного психофизиологического тестирования «Pshychomotorics» дает возможность оценить следующие психофизиологические показатели: сенсомоторные
реакции, внимание, скорость переключения внимания, память зритель94

ную, эмоциональную стойкость и чувство тревоги, способность к адаптации, уравновешенность нервных процессов, стойкость к вплиянию
стрессов, утомление, небрежность, ориентацию в замкнутом пространстве, реакцию на движущийся объект, способность принимать решения
и действия в экстремальных условиях, стойкость к монотонии.
3.
Определены рациональные параметры физкультурных занятий с
преимущественной направленностью на отдельные психофизиологические функции, обеспечивающие оптимальное управление и регуляцию
двигательных действий: чувство пространства, времени, сенсомоторные
реакции, двигательную память и идеомоторные реакции.
4.
Результаты педагогического эксперимента после проведения коррекционных занятий по разработанной нами программе показали, что у
школьников экспериментальной группы по сравнению с контрольной
произошло статистически достоверное (P<0,05) улучшение результатов
выполнения теста координационных способностей «Челночный бег
4x9 м».
5.
Компьютерное тестирование психомоторных характеристик детей
младшего школьного возраста со слуховой депривацией открывает новые перспективы эффективного программирования коррекционных занятий физической культурой детей 7—10 лет с нарушениями слуха.
Перспективы дальнейших исследований будут направлены на
разработку и практическое использование программы физкультурных
занятий, учитывающей уровень развития психомоторных характеристик,
для развития основных физических качеств и двигательных способностей детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха в специализированных учебных заведениях.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Текст обсягом 6 і більше сторінок формату А4 (до 70 знаків у
рядку, до 30 рядків на сторінку) на українській (російській, англійській,
польській) мові переслати електронною поштою в редакторі WORD.
До статті можна включати графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін.
Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова,
інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва
організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ.),
текст статті за структурою згідно Постанови ВАК України від 15.01.2003
N 7-05/1, література, авторська довідка.
Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1
прим. збірника.
Тел. (057) 706-15-66; 70-72-289; факс: 706-15-60; 61068,
м.Харків-68, а/с 11135, Єрмаков Сергій Сидорович.
Листування з авторами виключно електронною поштою.
Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку
надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами
редколегії.
Умови щодо формування списку літературних джерел: при
наявності посилань на збірники «Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту» та «Физическое
воспитание студентов творческих специальностей» редакційна колегія
розглядає статтю першочергово.
Електронна пошта:
pedagogy@ic.kharkov.ua
- щоденно;
- щоденно;
pedagogy@mail.ru
Web-сторінка:
www.pedagogy.narod.ru
- загальна інформація;
http://www.nbuv.gov.ua/eb/khhpi.html - архів статей за 19962004рр.
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.

96

Витяг з Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків
ВАК України”
(бюл. ВАК №1, 2003р.)
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та
ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у
виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові
статті, які мають такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок
у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту
дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи
з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них,
викладених у п.3 даної постанови.
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СТРУКТУРА СТАТТІ.

НАЗВА
Прізвище, ініціали автора
Повна назва навчального закладу

Анотації:
Розділ повинен містити на 3-х мовах (укр., рос., англ.):
- прізвище та ініціали автора, назва статті (окрім мови статті).
- анотації;
- ключові слова.
Окрім цього, структура статті повинна відповідати Постанові ВАК
України від 15.01.2003 N 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових
видань, внесених до переліків ВАК України” (бюл. ВАК №1, 2003р.) і
мати такі розділи:
Вступ.
Розділ повинен містити:
- постановка проблеми у загальному вигляді;
- зв’язок роботи із важливими науковими чи практичними
завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття.
Формулювання цілей роботи.
Розділ повинен містити: формулювання цілей статті або
постановка завдання. Автор також може включати: матеріал і
методи дослідження, організація дослідження; об’єкт і предмет
дослідження.
Результати роботи.
Результати дослідження.
Розділ повинен містити: виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки.
Розділ повинен містити висновки з даного дослідження.
Наприкінці зазначити перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
Література.
Анотації статей друкуються у Всеукраїнському реферативному журналі
«Джерело».
Електронні версії статей представлено за адресою - www.nbuv.gov.ua/
articles/khhpі/
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