


проблеми фізичного виховання і спорту   № 4  / 2011

1

Засновники: Харківське обласне 
відділення Національного олімпійського 
комітету України, видавництво ХДАДМ.

Головний редактор: 
Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, 

професор, м.Харків, Україна.

Редакційна колегія:
Абделькрим Бенсбаа, доктор філософії, 

м.Абу-Дабі, ОАЕ.
Бізін В. П., доктор педагогічних наук, 

професор, м. Кременчук, Україна.
Бойченко С. Д., доктор педагогічних 

наук, професор, м. Мінськ, Бєларусь.
Дмитрієв С. В., доктор педагогічних 

наук, професор,  м. Нижній 
Новгород, Росія.

Камаєв О.І., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Коробейників Г. В., доктор біологічних 
наук, професор, м. Київ, Україна.

Лейкін М.Г., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Портленд, США.

Носко М. О., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Чернігів, Україна.

Прусик Кристоф, доктор наук, 
професор, м. Гданськ, Польща.

Ткачук В. Г., доктор біологічних наук, 
професор, м. Київ, Україна.

Хорхе Альберто Рамирес Торреальба, 
доктор філософії, м. Маракай, 
Венесуела.

Ягелло В., доктор наук з ФВіС, 
професор, м. Гданськ, Польща.

Яо Вен Чунь, доктор наук, 
м.Шицзячжуан, Китай.

Журнал затверждено ВАК України: 
(педагогічні науки, фізичне виховання і 
спорт). Постанова Президії №1-05/3 від 
08.07.2009р.
Видання включено до списку журналів 
Міністерства науки і вищої школи Польщі 
(http://www.nauka.gov.pl).
Журнал відображено у базах даних:

IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com; 
Національна бібліотека України імені 
В.И.Вернадского 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
PPMB/search.htmll
Російська електронна бібліотека
http://elibrary.ru

ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ 15370-3942ПР от 06.07.2009р.
Періодичність - 1 номер на місяць.
Видається за рішенням Вченої ради 
Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв (протокол № 8 від 22.04.2010р.) 
Адреса редакції:
Україна, 61068, м.Харків-68, а/с 11135.
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail:  sportart@gmail.com

© ХОВНОКУ, 2011
© ХДАДМ, 2011

©  С.С. Єрмаков, 20011

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Науковий журнал 2011, № 4

ЗМІСТ

Андреева Н.О. Процесс обучения элементам 
художественной гимнастики  (технике бросков и ловли 
мяча) на уроках физической культуры в средней школе 
как один из средств развития ловкости и гибкости  
у младших школьников ......................................................3

Антонюк О.В., Пуцов С.О., Кононець Б.В. Просторово-
часові характеристики структури руху ривка у 
важкоатлеток з урахуванням антропометричних 
показників ............................................................................7

Арєшина Ю.Б. Ребілітаційне навчання батьків  
як необхідна складова фізичної реабілітації дітей 
дошкільного віку із захворюваннями дихальної  
системи ..............................................................................12

Артюшенко А.О. Рівні сформованості в учнів 
загальноосвітньої школи змістово-орієнтаційної  
мобільності як аналітико-програмуючої складової 
довільного управління поведінкою і руховою діяльністю .....18

Aфанасьєва О.В., Євдокімов Є.І. Застосування індексу 
Кердо в практиці фізичного реабілітолога ......................23

Білокопитова Ж.А., Лаврентьєва В.О., Кожевнікова 
Л.К. Ефективність розробленої програми з розвитку 
координаційних здібностей дівчаток 10-13 років, які 
займаються художньою гімнастикою ...............................27

Брега Л.Б., Григус І.М. Аналіз можливості фізичної 
реабілітації при тазових передлежаннях і неправильних 
положеннях плода під час вагітності ...............................31

Верблюдов І.Б., Кудренко А.І., Шошура Н.Д. Практична 
реалізація поняття „культура здоров’я” у процесі 
фізичного виховання студентів педагогічних вузів .........35

Вовк Л.В. Биологические факторы нарушений  
психического здоровья и их влияние на здоровый  
образ жизни студентов специальной медицинской  
группы ................................................................................39

Ворона В.В. Вплив засобів лижної підготовки на фізичний 
стан підлітків 11–12 років .................................................43

Ганчар А.И. Возможности формирования навыков  
плавания в процессе физического воспитания и спорта  
у курсантов вуза с учетом гендерных отличий ...............46

Глазунов С.І. Оптимізація змісту рукопашного бою для 
офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки ..........51

Горбенко О.В. Процес інтеріорізації, ідентифікації, 
інтерналізації як складова частина психолого-
педагогічного механізму вивчення східних бойових 
мистецтв серед студентської молоді ...............................55

Григус І.М. Ефективність фізичної реабілітації при 
хронічному гастродуоденіті у дітей ..................................58

Гусак О.Д., Романчук С.В. Роль фізичної підготовки 
у вирішенні завдань психологічної підготовки  
військовослужбовців .........................................................61

Драгнєв Ю.В. Використання інформаційних технологій в 
процесі фахової підготовки майбутнього вчителя  
фізичної культури як передумова професійного розвитку  
в умовах інформатизації вищої освіти ............................65



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

2

Дудник І.О. Готовність підлітків до вольових напружень і педагогічні умови її формування  
у процесі фізичного виховання в загальноосвітній школі ...............................................................68

Захаріна Є.А., Глоба Т.А. Використання засобів настільного тенісу в процесі фізичного  
виховання студентів ..........................................................................................................................73

Козирєв А.В. Роль генів AMPD1, CNB та COL1A1 у схильності до занять  академічним  
веслуванням .......................................................................................................................................77

Козлов Ю., Лазарева Е. К вопросу использования средств физической реабилитации при 
нарушениях опорно-рессорных свойств стопы у детей дошкольного возраста  ..........................80

Козлова В.А. Проблеми формування мотивації студентів на здоров’язбереження .........................84
Козлова О.К. Вплив професіоналізації легкоатлетичного спорту на  вікові межі збереження  

вищої спортивної майстерності спортсменів  високої кваліфікації  ...............................................88
Конова Л.А. Оздоровчі ходьба і біг – універсальні засоби рухової активності ..................................91
Коробейнікова Л.Г. Детермінанта психофізіологічного стану у спортсменів високої кваліфікації  

з різнимим емоційними характеристиками  .....................................................................................94
Курко Я.В., Кульчицький З.Й. Особливості рівня фізичного стану спортсменів за різних  

погодних умов ....................................................................................................................................98
Куртова Г.Ю. Дослідження способу життя та стану здоров'я студентів факультету фізичного 

виховання .........................................................................................................................................101
Кутек Т.Б. Електроміографічні дослідження в процесі вдосконалення управління спортивною 

підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках  ..............................104
Маланюк Л.Б. Соматометрична характеристика юнаків Прикарпаття ............................................107
Мамедов Г.Н. Удосконалення психологічної підготовленності футболістів віком 14-15 років  ...... 111
Михальчук Т. Особливості впливу занять оздоровчою ходьбою на організм людей   

похилого віку .................................................................................................................................... 115
Мордвінова А.В., Бурла О.М. Фізіологічні показники тренованості студентів спеціальної  

медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом .................. 118
Пилипчук В.В., Августинович М.Б., Курінов О.Ю. Надлишкова маса тіла студентів  

як проблема метаболізму і фізичної активності  ...........................................................................122
Подлесний О.І. Вплив мотивації досягнення на підвищення професійно – прикладної фізичної 

підготовленості студентів ................................................................................................................125
Проскуров Е.М. Особенности использования силовых упражнений, как средства улучшения 

физического развития мальчиков 5 – 6х классов, в процессе факультативных занятий по 
спортивной гимнастике ...................................................................................................................130

Романенко Я.М., Лянной Ю.О. Методологія дослідження якості життя хірургічних хворих  
у процесі фізичної реабілітації ........................................................................................................134

Седляр Ю.В. Характеристика научных исследований в спортивном скалолазании  
(обзор статей, тезисов, программ, методических работ)  .............................................................138

Сітнікова Н.С., Каменєва М.Ю. Місце сегментарного масажу у фізичній реабілітації хворих  
на хронічний бронхіт ........................................................................................................................143

Фаворитов В.М., Карпенко Є.В. Програми розвитку силових якостей юнаків 16-17 років в 
академічному веслуванні ................................................................................................................146

Фаныгина О.Ю. Применение средств и методов общей физической подготовки в тренировке 
боулера .............................................................................................................................................150

Хорошуха М.Ф. Вивчення взаємозв'язку між агресивністю і тривожністю у юних спортсменів  
13-16 років з різною спрямованістю тренувального процесу .......................................................154

Хорьяков В.А. Методология прогнозирования успешности спортивной деятельности юных  
борцов на различных этапах онтогенеза .......................................................................................157

Маркович С., Маркович К., Крамской С. Отличия между моторным статусом мальчиков   
и девочек в препубертатный период ..............................................................................................161

Фатхлун Мурад, Хермаси Сухаил, Щелли Мохамед Сухаил, Бен Себаа Абделкрим.   
Отношение между взрывной силой броска набивного мяч назад, скоростью мяча   
при броске и показателями вертикальных прыжков у гандболистов. .........................................164



проблеми фізичного виховання і спорту   № 4  / 2011

3

Процесс обучения элементам художественной гимнастики  
(технике бросков и ловли мяча) на уроках физической культуры 

в средней школе как один из средств развития ловкости  
и гибкости у младших школьников

Андреева Н.О.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Существующая система физичес-
кого воспитания учащихся млад-
шей школы требует совершенство-
вания ее форм и методики. Одним 
из таких нововведений может быть 
использование в учебном процес-
се методик спортивной трениров-
ки, в частности – художественной 
гимнастики. Рассматриваются 
начальные теоретические положе-
ния целесообразности использова-
ния в учебном процессе младших 
школьников методики обучения 
технике бросков и ловли мяча как 
одного из основных средств раз-
вития у них таких двигательных 
качеств как ловкость и гибкость.

Андрєєва Н.О. Процес навчання еле-
ментам художньої гімнастики (техніці 
кидків і ловлі м’яча) на уроках фізичної 
культури в середній школі як один із за-
собів розвитку спритності і гнучкості у 
школярів молодшого віку. Існуюча сис-
тема фізичного виховання учнів молодшої 
школи потребує вдосконалення її форм 
і методики. Одним з таких нововведень 
може бути використання в навчальному 
процесі методик спортивного тренування, 
наприклад, художньої гімнастики. Розгля-
даються початкові теоретичні положення 
доцільності використання в навчальному 
процесі молодших школярів методики на-
вчання техніці кидків і ловлі м’яча як одно-
го з основних засобів розвитку у них таких 
рухових якостей як спритність і гнучкість.

Andreeva N.O. The training process of  
rhythmic gymnastics elements (technics 
of  throws and catching of a boll)  at 
PE lessons in secondary school, as 
one of the progress means of dexterity 
and flexibility at younger students. 
The existing systems of physical training 
of younger pupils at school requires the 
perfection of its forms and  methods. One 
of such innovations maybe the use of 
procedures of sports training in  educational 
process, in particular – rhythmic gymnastics. 
The article deals with the initial theoretical 
position of expedient usage of teaching 
methods of throws and catching technics of  
a boll in educational process of students  as 
one of the basic means of progress of such 
motion qualities as dexterity and flexibility.

Ключевые слова:
художественная гимнастика, 
младшие школьники, ловкость, 
гибкость, гимнастические 
предметы.

художня гімнастика, молодші школя-
рі, спритність, гнучкість, гімнастичні 
предмети.

rhythmic gymnastics, younger students, 
dexterity, flexibility, gymnastics 
apparatuses. 

Введение.1

Одной из главных задач физического воспитания 
является развитие основных двигательных качеств у 
школьников [3, 4]. Успешное решение этой пробле-
мы во многом зависит от правильного подбора и ис-
пользования эффективных средств и методов разви-
тия двигательных возможностей детей. Вместе с этим 
решаются задачи по воспитанию школой интереса и 
стремления к спортивным занятиям у детей, привле-
чения учащихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирования потребности в 
занятиях спортом и физическими упражнениями как 
неотъемлемой части жизнедеятельности, выявление 
спортивно-одаренных детей [9, 10, 11].

В связи с вышесказанным, возникает проблема по-
иска путей оптимизации учебного процесса. Одним 
из ключевых направлений этого процесса, на наш 
взгляд, является использование в учебном процессе 
элементов спортивной подготовки, в частности, худо-
жественной гимнастики [6, 7, 12]. 

Предпосылки для успешного развития таких дви-
гательных качеств как ловкость и гибкость форми-
руются именно в младшем школьном возрасте. Их 
успешное развитие способствует лучшему формиро-
ванию у детей координационных и общеориентаци-
онных способностей, более динамическому развитию 
моторики конечностей, что содействует успешному 
обучению по общеобразовательным предметам. 

Работа выполнена по плану НИР Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины.

© Андреева Н.О., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключается в определении позитивно-

го влияния использования на уроках физической куль-
туры в младших классах средней школы обучения эле-
ментам художественной гимнастики, а именно техники 
бросков и ловли мяча, с целью создания теоретических 
предпосылок для дальнейшей разработки действенной 
методики преподавания, выборе оптимальных форм 
и методов учебно-тренировочных занятий, формиро-
вании у занимающихся физических и эстетических 
качеств, необходимых для обеспечения оптимального 
уровня работоспособности и жизнедеятельности. 

Задачи исследований:
Изучить теоретико-методические основы и пути 

применения элементов художественной гимнастики 
как средств физического и эстетического воспитания 
детей младшего школьного возраста.

Исследовать возможные резервы повышения каче-
ства и эффективности развития ловкости и гибкости у 
учащихся младших классов средствами художествен-
ной гимнастики (раздела работы с предметами).

Определить направления позитивной динамики 
уровня физической подготовленности учащихся млад-
ших классов на основе приоритетного использования 
средств и методов художественной гимнастики.

Основным материалом исследования являлся про-
цесс преподавания и усвоения учебной программы по 
физической культуре, включающий в себя урочные 
занятия, а также мероприятия вне учебного процесса: 
секционная работа, индивидуальные занятия с препо-
давателем, соревнования и т.д..

Методами исследования на теоретическом уровне 
являлся системный подход, на экспериментальном - 
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визуальные наблюдения, опрос, поэлементный анализ 
моторики учащихся младшей школы с использовани-
ем специальных методик исследований; дальнейшая 
обработка количественных результатов методами ма-
тематической статистики. 

Результаты исследований.
Основным источником формирования позитивной 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и 
спортом у детей младшего возраста являются уроки 
физической культуры школе. К сожалению, традици-
онно используемые на практике формы физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с детьми не 
всегда соответствуют современным требованиям 
средней школы и нуждаются в совершенствовании 
и корректировке. Исходя из этого, во многих странах 
ближнего и дальнего зарубежья идет интенсивный по-
иск новых идей и подходов к организации учебного 
процесса по физическому воспитанию в средней шко-
ле. Особое внимание ученых и специалистов привле-
кают вопросы перестройки физкультурно-спортивной 
работы в специализированных детско-юношеских 
спортивных школах, поиск новых резервов  и крите-
риев отбора спортивно одаренных детей [1, 5, 8]. 

Согласно новой учебной программы по дисци-
плине «Основы здоровья и физическая культура» для 
младших классов, содержание занятий включает в 
себя не только двигательную подготовку учащихся, 
но и формирование эстетических  качеств у детей – 
культуры и выразительности движений, умения дви-
гаться под музыкальное сопровождение. Для этого в 
программу школьных уроков необходимо включать 
различные танцевальные элементы и упражнения, 
а также некоторые элементы и упражнения художе-
ственной гимнастики. Эти нововведения в учебный 
процесс предполагают отход от жесткой регламента-
ции занятий, повышение их эмоциональной насыщен-
ности, максимальное разнообразие форм, средств и 
методов физического воспитания, широкое использо-
вание наглядных и технических средств обучения.

Предложения по применению средств и методов 
художественной гимнастики в физическом воспита-
нии детей школьного возраста были использованы 
при разработке усовершенствованной программы по 
физической культуре, введенной в действие в 1975 
году, однако, они не получили должной поддержки и 
развития.

Доступные динамические и эмоциональные 
упражнения художественной гимнастики способ-
ствуют воспитанию, как у девочек, так и у мальчиков, 
младшего школьного возраста грациозности, пластич-
ности, чувства ритма и координации движений.

Использование средств и методов художественной 
гимнастики на уроках физической культуры в млад-
ших классах средней школы имеют две основные 
цели:
1. Развитие таких основных двигательных качеств как 

ловкость, быстрота и гибкость, основы для даль-
нейшего совершенствования, которых закладыва-
ются именно в младшем школьном возрасте.

2. Отбор из общей массы школьников одаренных 

детей, имеющих данные для целенаправленного 
занятия художественной гимнастикой в детско-
юношеских спортивных школах.
Особое значение имеет обучение детей выпол-

нению упражнений с предметами: мячом, булавами, 
лентой, скакалкой, обручем. 

Упражнения с предметами являются средством для 
овладения специальной координацией движений. С 
их помощью совершенствуются функции двигатель-
ного, тактильного и зрительного анализаторов, а так-
же пространственные представления. Перемещения 
предмета сочетаются с движениями тела. Это имеет 
большое значение не только для достижения высокого 
спортивного мастерства, но и для овладения многими 
профессионально-трудовыми навыками. К упражне-
ниям с предметами относятся: движение, приводящее 
предмет в без опорное положение – бросок; способ 
удержания предмета – хват; прием предмета после 
свободного движения – ловля; качение предмета – кат; 
автономное перемещение предмета с рукой – мах; по 
окружности не менее 360° – круг; вращательное дви-
жение собственно, предмета – вращение.

Предметы, применяемые в художественной гимна-
стике, различны по форме, весу, фактуре материала. В 
зависимости от этих различий определяются характер 
движений и техника упражнений с каждым из них.

Достаточный уровень двигательной активности 
ребенка, удовлетворение его потребности в движени-
ях можно обеспечить за счет правильной организации 
двигательного режима в школе и дома. К сожалению, 
не всегда, особенно в условиях школы, дети имеют 
возможность получить достаточный уровень двига-
тельной (моторной) нагрузки. Это не позволяет им в 
полной мере удовлетворять свои физиологические по-
требности в движении. 

Чем раньше начата с ребенком работа по форми-
рованию у него двигательной сферы, тем меньше ве-
роятность возникновения отклонений в его моторике 
и тем более благотворно скажется влияние двигатель-
ных функций на его психофизическое развитие. Здесь 
уместно будет, перефразировав известное высказыва-
ние, заметить, что предупредить отставание в мотор-
ном развитии ребенка легче, чем устранить (скоррек-
тировать) его.

Совершенствование быстроты, силы, коорди-
национных способностей и выносливости у детей 
и подростков происходит неравномерно, в разные 
сроки и зависит от функционального состояния ор-
ганизма. Систематические и разнообразные физиче-
ские упражнения ускоряют развитие двигательных 
качеств.

К 6-7 годам происходит резкое улучшение двига-
тельных координационных способностей, а к 7 годам 
у большинства детей складываются рецепторные от-
ношения в движениях рук и ног. В младшем школьном 
возрасте происходит интенсивное развитие способно-
сти к пространственной ориентировке, дифференци-
рованию мышечных ощущений, что позволяет разу-
чивать технически сложные движения без предмета и 
с предметом.
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Одна из важных проблем в процессе обучения за-
ключается в освоении движений в обе стороны, с ле-
вой и правой ноги, в овладении предметами правой и 
левой рукой. В связи с этим следует учитывать, что 
двигательная асимметрия хорошо поддается коррек-
ции в 8-9-летнем возрасте.

По мере развития организма гибкость изменяется 
неравномерно. Подвижность позвоночника при раз-
гибании повышается у детей с 7 до 12 лет. В суста-
вах плечевого пояса подвижность при сгиба тельных 
и разгиба тельных движениях увеличивается до 12 
лет, при этом наиболее сенситивным является возраст 
9-10 лет. В тазобедренных суставах рост подвижности 
наибольший от 7 до 10 лет, в последующие годы при-
рост замедляется.

С 8 до 10 лет происходит равномерное повышение 
максимальной силы. Наиболее высокий темп разви-
тия относительной силы наблюдается от 6 до 11 лет.

Скоростно-силовые качества, определяющие пры-
гучесть в условиях естественного развития, достига-
ют наибольшего годового прироста у детей в возрасте 
от 9 до 10 лет, продолжая затем постепенно, увели-
чиваться. Без специальных тренировочных средств 
существенных изменений в развитии прыгучести у 
детей не происходит.

Важное значение для освоения техники владения 
предметами имеет длительность латентного периода 
простой и сложной реакции. Наибольший прирост 
латентного периода под влиянием тренировки проис-
ходит в 9-12 лет.

Под влиянием средств художественной гимнасти-
ки у детей достигается более высокий уровень разви-
тия двигательных качеств, чем у школьников, не за-
нимающихся спортом.

Особое значение для детей младшего школьного 
возраста имеют упражнения, направленные на разви-
тие таких двигательных качеств как гибкость и лов-
кость. Основным требованием к таким упражнениям 
является их простота, т.е. возможность их выполне-
ния среднестатистическими детьми, разно плановость 
этих упражнений, а также доступность спортивного 
инвентаря, необходимого для их выполнения.

К таким упражнениям, бесспорно, относятся 
упражнения с мячом, которые являются составной 
части художественной гимнастики, а именно раздела 
работы с предметами.

Педагогический эксперимент проводился с уча-
щимися 1, 2 классов средней школы №56 в сентябре-
ноябре 2010 года. В исследованиях приняли участие 
40 учеников в возрасте 6-8 лет. На данном этапе наши 
исследования имели исключительно познавательный 
характер и являются предопределяющими для прове-
дения более углубленных экспериментов с использо-
ванием более точных методик и математических рас-
четов. 

Для обучения на уроках физической культуры нами 
были предложены такие упражнения: подбрасывание 
и ловля гимнастического мяча двумя руками, подбра-
сывание и ловля мяча одной рукой, перебрасывания 
мяча с одной руки на другую,  подбрасывания и лов-

ля мяча с отскоком снизу и сверху, выполнения лов-
ли мяча с поворотами, подбрасывание и ловля мяча 
стопами ног, элементарные комплексы групповых 
упражнений, элементарные сложнокоординационные 
упражнения (подбрасывания и ловли мяча во время 
выполнения акробатических упражнений).

Как тестовые использовались такие упражнения, 
выполняемые в течение 30 секунд каждое: количество 
подбрасываний вверх и ловли мяча двумя руками, ко-
личество подбрасываний и ловли мяча одной рукой, 
количество перебрасываний и ловли мяча  с одной 
руки на другую и др.

Визуальная оценка уровня развития двигательных 
качеств гибкости и ловкости у детей, выполнявших 
на уроках физической культуры предложенные нами 
комплексы гимнастических упражнений с мячом по-
казала их позитивную динамику по сравнению с груп-
пой детей, не выполнявших такие упражнения. Так-
же, педагогами отмечен более значительный прогресс 
в освоении основ письма и рисования со стороны 
детей, занимавшихся художественной гимнастикой, 
улучшения у них координационных способностей во 
время игр и выполнения упражнений.

Выводы.
1.Предложены усовершенствования методики пре-

подавания дисциплины «Основы здоровья и фи-
зическая культура» в младшей школе путем ис-
пользования средств и методов художественной 
гимнастики.

2.Разработаны новые нормативные упражнения для 
оценки уровня развития ловкости и гибкости для 
школьников 6 – 8 лет, включающие в себя элементы 
техники бросков и ловли мяча.

3.Предложена динамическая схема организации уроч-
ных занятий по физической культуре в младших 
классах средней школы с использованием индиви-
дуальных, групповых и смешанных форм освоения 
учащимися двигательных действий, дифференци-
рованная относительно уровня их физической под-
готовленности;
Практическое значение полученных результа-

тов дает возможность повысить уровень физической 
подготовленности и развития основных двигательных 
качеств учащихся младшей школы, способствует при-
влечению детей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, отбору наиболее одаренных и 
подготовленных детей для занятий в специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школах.

Проведенные предварительные исследования 
дают импульс к более углубленному изучению про-
блемы путем проведения биомеханического анализа 
предлагаемых для изучения двигательных действий. 
Дальнейшие исследования дадут возможность усовер-
шенствовать существующую программу физического 
воспитания младших школьников, приспособить ее 
к современным условиям, существенно расширить 
диапазон физического совершенствования детей раз-
ного уровня подготовленности, стимулировать у них 
устойчивый интерес к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом.
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Просторово-часові характеристики структури руху ривка  
у важкоатлеток з урахуванням антропометричних показників

Антонюк О.В., Пуцов С.О., Кононець Б.В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Вивчено особливості технічної 
підготовленості у ривку важкоат-
леток високої кваліфікації з різ-
ною масою тіла з урахуванням 
соматотипу. Визначено модель-
ні величини просторово-часових 
показників структури руху ривка. 
Проведено аналіз та встановле-
но відмінності у біокінематич-
ній структурі руху у змагальній 
вправі «ривок» у спортсменок з 
урахуванням антропометричних 
показників у різних групах ваго-
вих категорій. У дослідженнях 
брали участь 116 найсильніших 
важкоатлеток світу.

Антонюк О.В., Пуцов С.О., Кононец Б.В. 
Пространственно-часовые характеристи-
ки структуры движения рывка у тяжелоат-
леток с учетом антропометрических пока-
зателей. Изучены особенности технической 
подготовленности в рывке тяжелоатлеток 
высокой квалификации с различной мас-
сой тела с учётом соматотипа. Определены 
модельные величины пространственно-
временных показателей структуры движения 
в рывке. Проведен анализ и выявлены отли-
чия в биокинематической структуре движения 
в соревновательном упражнении «рывок» у 
спортсменок с учётом антропометрических 
показателей в разных группах весовых кате-
горий. В исследованиях принимали участие 
116 самых сильных тяжелоатлеток мира.

Antonyuk O.V., Putsov S.O., Kononets 
B.V. Spatiotemporal characteristics in the 
structure of jerk motion at female weight-
lifters according to anthropometric in-
dexes. The features of technical prepared-
ness are studied in the jerk of highly qualified 
female weightlifters with different body mass 
according to somatotype. The model values 
of spatiotemporal indices of motion structure 
in the jerk are determined. The analysis is 
conducted and differences are exposed in 
the biokinematics motion structure in com-
petition exercise «jerk» of female athletes 
taking into account anthropometric indices 
in the different weight categories groups. In 
research took part the 116 strongest female 
weightlifters of the world.
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Вступ.1

В даний час у більшості видів спорту ріст 
спортивних результатів в значній мірі зумовлений 
удосконаленням технічної підготовленості [1, 2, 6].

У наукових роботах з теорії і методики технічної 
підготовки важкоатлетів достатньо глибоко вивчені 
питання удосконалення рухових дій спортсменів при 
виконані змагальних вправ [2, 5, 6].

Однак, як показав аналіз спеціальної літератури, 
досліджень, присвячених вивченню впливу 
антропометричних показників (соматотипу) на техніку 
рухових дій у жінок-важкоатлеток, не було виявлено. 
Оскільки важка атлетика  серед жінок відносно 
молодий вид спорту, в науковій літературі існують 
не числені дані, що стосуються досліджень процесу 
технічної підготовки жінок-важкоатлеток. Пріоритет 
в цій галузі належить російським фахівцям [2, 7], які 
проводили дослідження кінематичних характеристик 
руху і динаміки сили дії спортсменок на снаряд, у 
різних фазах руху, під час виконання змагальних 
вправ. Потрібно враховувати також те, що у їхніх 
дослідженнях не ставилась задача побудови моделей 
технічної підготовленості. 

Передбачалося, що визначення індивідуальних 
особливостей технічної підготовленості важкоатлеток 
з урахуванням антропометричних показників 
дозволить створити більш точні моделі структури 
руху, а також оптимізувати процес вдосконалення та 
стабілізації рухових навиків на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей.

Дослідження виконане згідно із Зведеним 
планом НДР НУФВСУ на 20011–2015 рр. за 
темою 2.16. «Вдосконалення засобів технічної та 
тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з 
використанням сучасних технологій вимірювання, 
аналізу та моделювання рухів».

© Антонюк О.В., Пуцов С.О., Кононець Б.В. , 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити просторово-часові 

характеристики структури руху ривка у найсильніших 
важкоатлеток світу з урахуванням антропометричних 
показників.

Задачі дослідження:
1. Дослідити техніку ривка у важкоатлеток різних ва-

гових груп.
2. Визначити просторово-часові характеристики 

структури руху ривка.
3. Виявити відмінності просторово-часових показників 

у ривку залежно від антропометричних показників.
Методи дослідження: 

аналіз спеціально-наукової і навчально-методичної • 
літератури;
педагогічні спостереження;• 
відеокомп'ютерна зйомка змагальної діяльності • 
важкоатлетів здійснювалася на міжнародних 
змаганнях з використанням апа-ратурно-
компютерного комплексу «Weightlifting analyzer 
3.0» (Німеччина). Цей комплекс дозволяє відразу ж 
після відеозапису рухових дій спортсмена отримати 
на ПК графічні і числові характеристики структури 
руху системи «спортсмен-штанга»;
математичне моделювання;• 
методи математичної статистики. • 

Результати дослідження.
У дослідженнях брали участь 116 найсильніших 

важкоатлеток світу. Всього проаналізовано 232 
піднімань штанги. З метою порівняння спортивної 
майстерності важкоатлеток з різними тотальними 
розмірами і затратами енергії на протидію силам 
гравітації було розділені на три групи вагових 
категорій: перша – 48, 53; 58; друга – 63, 69, і 
третя – 75; понад 75 кг. Розподіл руху штанги на 
фази здійснювався згідно фазовій структурі руху 
штанги, викладеної в роботах А.А. Лукашева [3] і 
В.І.Фролова [8]. 
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При досліджені просторово-часової структури 
ривка. Нами використовувалися вісім показників 
(табл. 1).

Нижче представлені результати досліджень 
просторово-часових показників у найсильніших 
важкоатлеток світу. 

Дослідження у  першій групі вагових категорій 
показують, що найвищою вертикальною швидкістю 
руху штанги у фазі попереднього розгону в момент 
першого максимуму прикладання зусиль до снаряду 
(V при F1) володіють спортсменки брахіморфного 
типу будови тіла – 0,35 м⋅с-1 (табл. 2). Нижчою, 
за величиною, швидкість володіють спортсменки 
доліхоморфного типу – 0,34 м⋅с-1 і мезоморфного – 
0,3 м⋅с-1 відповідно. Достовірність відмінностей у 
вертикальній швидкості у фазі попереднього розгону 
спостерігається між спортсменками мезоморфного і 
брахіморфного типу (Р < 0,05).

При аналізі максимальної швидкості в фазі 
попереднього розгону (V1) в першій групі отримано 
наступні показники: у важкоатлеток брахіморфного 
типу будови тіла – 1,08 м⋅с-1;  у спортсменок 
доліхоморфного і мезоморфного типу – 1,02 м⋅с-1 і 
1,01 м⋅с-1 відповідно. Достовірність відмінностей 
між спортсменками різних типів будови тіла не 
спостерігається (Р > 0,05).

У момент першого максимуму розгинання ніг в 
колінних суглобах (V при  K) вертикальна швидкість 
штанги у ривку змінюється у межах  1,02 м⋅с-1 – у 
мезоморфній групі і 1,08 – 1,09 м⋅с-1 у доліхоморфній 
і брахіморфній групах відповідно. Достовірності 
відмінностей між даними не спостерігається. 

При досліджені нами швидкості в момент 
максимуму прикладання зусиль спортсменками до 
штанги в фазі амортизації (V при F2) вдалося отримати 
різні за величиною показники у трьох групах. Так, у 
групі доліхоморфного типу будови тіла вертикальна 
швидкість становить – 1,02 м⋅с-1, у мезоморфного 
типу – 0,99 м⋅с-1 а в брахіморфного – 1,08 м⋅с-1. 
Різниця  між даними значна у групах доліхоморфного 
і брахіморфного типу (t = 1,1) та мезоморфного і 
брахіморфного типу (t = 1,5), але недостатня для 
достовірності (Р > 0,05).

Аналіз вертикальної швидкості у фазі амортизації 
(V2) свідчить про зниження швидкості у всіх групах: 
у брахіморфного типу на – 2 % до 1,04 м⋅с-1 , у 
доліхоморфного на – 1 % до 1,02 м⋅с-1 а у мезоморфного 
на – 5 % до 0,96 м⋅с-1. Достовірність відмінностей 
між вертикальною швидкістю у фазі амортизації 
спостерігається у спортсменок мезоморфного і 
брахіморфного типу (Р < 0,05).

Показники швидкості руху штанги у ривку в момент 
максимуму прикладання зусиль спортсменками 
до штанги в фазі фінального розгону (V при  F3) 
свідчать про достовірні відмінності між групами 
доліхоморфного і мезоморфного типу відповідно 
1,56 м⋅с-1  та 1,50 м⋅с-1 (Р < 0,05) та доліхоморфного і 
брахіморфного типу також 1,56 – 1,50 м⋅с-1 (Р < 0,05).

У фазі фінального розгону найвищий показник 
вертикальної швидкості (V max) має група 

доліхоморфної будови тіла – 1,93 м⋅с-1 тоді, як у 
мезоморфної групи – 1,90 м⋅с-1, а в брахіморфної – 
1,84 м⋅с-1. Показники вертикальної швидкості руху 
штанги у фазі фінального розгону мають достовірні 
відмінності між доліхоморфною і брахіморфною 
групами (Р < 0,01) та мезоморфною і брахіморфною 
(Р < 0,05) групами.

Таким чином, встановлено, що найбільші величини 
у показниках V при F1 та V2 отримано у важкоатлеток 
брахіморфного типу, а у показниках V при F3 та V max 
у важкоатлеток доліхоморфного типу, що свідчить про 
особливості та відмінності виконання цієї змагальної 
вправи спортсменками першої групи вагових категорій 
різного соматотипу.

Аналіз даних у ривку важкоатлеток першої 
групи вагових категорій виявив відмінності у 50 % 
просторово-часових показників, що свідчить про 
значні відмінності у техніці виконання цієї вправи 
спортсменками з різними антропометричними 
показниками. 

Дослідження у другій групі вагових категорій 
показують, що найвищою вертикальною швидкістю 
руху штанги у фазі попереднього розгону в момент 
першого максимуму прикладання зусиль до снаряду 
(V при F1) володіють спортсменки мезоморфного 
типу будови тіла – 0,36 м⋅с-1 (табл. 3). Нижчою, 
за величиною, швидкість володіють спортсменки 
доліхоморфного типу – 0,32 м⋅с-1 і брахіморфного – 
0,28 м⋅с-1 відповідно. Достовірність відмінностей у 
вертикальній швидкості у фазі попереднього розгону 
спостерігається між спортсменками мезоморфного і 
брахіморфного типу (Р < 0,01). 

Під час аналізу максимальної швидкості в фазі 
попереднього розгону (V1) у другій групі отримано 
наступні показники: у важкоатлеток доліхоморфного 
типу будови тіла – 1,23 м⋅с-1; у спортсменок 
брахіморфного і мезоморфного типу – 1,21 м⋅с-1 і 
1,19 м⋅с-1 відповідно. Достовірність відмінностей 
між спортсменками різних типів будови тіла не 
спостерігається (Р > 0,05).

У момент першого максимуму розгинання ніг в 
колінних суглобах (V при  K) вертикальна швидкість 
штанги у ривку змінюється у межах 1,16 м⋅с-1 – у 
мезоморфній групі і 1,21 м⋅с-1 у доліхоморфній і 
брахіморфній групах. Достовірності відмінностей 
між даними не спостерігається. 

При досліджені нами швидкості в момент 
максимуму прикладання зусиль спортсменками до 
штанги в фазі амортизації (V при F2) вдалося отримати 
різні за величиною показники у трьох групах. Так, 
у групі доліхоморфно типу будови тіла вертикальна 
швидкість становить – 1,22 м⋅с-1, у мезоморфного 
типу – 1,17 м⋅с-1 а в брахіморфного – 1,18 м⋅с-1. Між 
групами достовірно відмінних показників не виявлено 
(Р > 0,05).

Аналіз вертикальної швидкості у фазі амортизації 
(V2) свідчить про зниження швидкості у всіх групах: 
у доліхоморфного типу на – 1 % до 1,21 м⋅с-1 , у 
мезоморфного на – 4 % до 1,14 м⋅с-1 а у брахіморфного 
на – 6 % до 1,13 м⋅с-1. Достовірність відмінностей 
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Таблиця 1
Просторово-часові показники ривка 

Показник Пояснення
V при F1 Швидкість в момент першого максимуму прикладання зусиль спортсменкою до штанги
V1 Максимальна швидкість в фазі попереднього розгону
V при  K Момент першого максимуму розгинання ніг в колінних суглобах
V при F2 Швидкість в момент максимуму прикладання зусиль спортсменкою до штанги в фазі амортизації
V2 Максимальна швидкість в фазі амортизації
V2 -% Величина зниження швидкості у фазі амортизації порівняно з фазою попереднього розгону

V при  F3 Швидкість в момент максимуму прикладання зусиль спортсменом до штанги в фазі 
фінального розгону

V max Максимальна швидкість у фазі фінального розгону

Таблиця 2
Просторово-часові характеристики у ривку важкоатлеток першої групи в зоні інтенсивності 92-100 %

Показник

I група
Доліхоморфи Мезоморфи Брахіморфи

X m X m X m

V при F1 0,33 0,017 0,3 0,014 0,35 0,015

V1 1,02 0,04 1,01 0,033 1,08 0,042

V при  K 1,08 0,031 1,02 0,027 1,09 0,026

V при F2 1,02 0,039 0,99 0,034 1,08 0,040

V2 1,02 0,038 0,96 0,035 1,04 0,041

V2 -% - 1 0,004 - 5 0,01 - 2 0,01

V при  F3 1,56 0,017 1,50 0,017 1,50 0,022

V max 1,93 0,020 1,90 0,018 1,84 0,020

Таблиця 3
Просторово-часові характеристики у ривку важкоатлеток другої групи в зоні інтенсивності 92-100 %

Показник
II група

Доліхоморфи Мезоморфи Брахіморфи

X m X m X m

V при F1 0,32 0,029 0,36 0,022 0,28 0,014

V1 1,23 0,05 1,19 0,03 1,21 0,04

V при  K 1,21 0,04 1,16 0,03 1,21 0,03

V при F2 1,22 0,05 1,17 0,03 1,18 0,04

V2 1,21 0,05 1,14 0,03 1,13 0,04

V2 -% - 1 0,006 - 4 0,01 - 6 0,02

V при  F3 1,62 0,02 1,55 0,02 1,55 0,02

V max 1,94 0,028 1,91 0,02 1,90 0,02
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між вертикальною швидкістю у фазі амортизації не 
спостерігається (Р > 0,05).

Показники швидкості руху штанги у ривку в момент 
максимуму прикладання зусиль спортсменками 
до штанги в фазі фінального розгону (V при F3) 
свідчать про значну різницю між даними у групах 
доліхоморфного і брахіморфного типу (t = 1,8) та 
доліхоморфного і мезоморфного типу (t = 1,8), але 
недостатня для достовірності (Р > 0,05).

У фазі фінального розгону найвищий показник 
вертикальної швидкості (V max) має група 
доліхоморфної будови тіла – 1,94 м⋅с-1 тоді, як у 
мезоморфної групи – 1,91 м⋅с-1 а у брахіморфної – 1,90 
м⋅с-1. Показники вертикальної швидкості руху штанги 
у фазі фінального розгону у другій групі не мають 
достовірних відмінностей. 

Аналіз даних у ривку важкоатлеток другої 
групи вагових категорій не виявив велику кількість 
відмінностей у просторово-часових показниках 
за виключенням показника V при F1 (швидкість в 
момент першого максимуму прикладання зусиль 
спортсменкою до штанги). 

Проведене нами дослідження в, найважчій, третій 
групі вагових категорій, дозволило отримати наступні 
показники.

Так, найвищою вертикальною швидкістю руху 
штанги у фазі попереднього розгону в момент першого 
максимуму прикладання зусиль до снаряду (V при F1) 
володіють спортсменки брахіморфного типу будови 
тіла – 0,44 м⋅с-1 (табл. 4). Нижчою, за величиною, 
швидкість володіють спортсменки мезоморфного типу 
– 0,37 м⋅с-1 і доліхоморфного – 0,29 м⋅с-1 відповідно. 
Достовірність відмінностей у вертикальній швидкості 
у фазі попереднього розгону спостерігається між 
спортсменками усіх типу (Р < 0,01).

При аналізі максимальної швидкості в фазі 
попереднього розгону (V1) в третій групі отримано 
наступні показники: у важкоатлеток брахіморфного 
типу будови тіла – 1,34 м⋅с-1; у спортсменок 
доліхоморфного і мезоморфного типу – 1,30 м⋅с-1 і 
1,23 м⋅с-1 відповідно. Достовірність відмінностей 
у вертикальній швидкості спостерігається між 
спортсменками мезоморфного і брахіморфного типу 
(Р > 0,05).

У момент першого максимуму розгинання ніг в 
колінних суглобах (V при  K) вертикальна швидкість 
штанги у ривку змінюється у межах 1,18 м⋅с-1 – у 
мезоморфній групі і 1,25 м⋅с-1 у доліхоморфній і 
брахіморфній групах. Достовірності відмінностей 
між даними не спостерігається. 

При досліджені нами швидкості в момент 
максимуму прикладання зусиль спортсменками до 
штанги в фазі амортизації (V при F2) вдалося отримати 
різні за величиною показники у трьох групах. Так, 
у групі доліхоморфно типу будови тіла вертикальна 
швидкість становить – 1,30 м⋅с-1, у мезоморфного 
типу – 1,23 м⋅с-1 а у брахіморфного – 1,31 м⋅с-1. 
Різниця  між даними значна у групах доліхоморфного 
і мезоморфного типу (t = 1,5) та мезоморфного і 
брахіморфного типу (t = 1,7), але недостатня для 

достовірності (Р > 0,05).
Аналіз вертикальної швидкості у фазі амортизації 

(V2) свідчить про зниження швидкості у всіх групах: 
у брахіморфного типу на – 6 % до 1,25 м⋅с-1 , у 
доліхоморфного на – 0 % до 1,30 м⋅с-1 а у мезоморфного 
на – 1 % до 1,22 м⋅с-1. Різниця  між даними значна у 
групах доліхоморфного і мезоморфного типу (t =  1,7), 
але недостатня для достовірності (Р > 0,05).

Показники швидкості руху штанги у ривку в момент 
максимуму прикладання зусиль спортсменками 
до штанги в фазі фінального розгону (V при  F3) 
свідчать, про не значну відмінність між групами 
доліхоморфного і мезоморфного типу відповідно 1,60 
– 1,59 м⋅с-1 (Р < 0,05) та брахіморфного типу – 1,64 
м⋅с-1 (Р < 0,05).

У фазі фінального розгону найвищий показник 
вертикальної швидкості (V max) має група 
брахіморфної будови тіла – 1,98 м⋅с-1 тоді, як у 
мезоморфної групи – 1,92 м⋅с-1 а доліхоморфної  – 
1,91 м⋅с-1. Показники вертикальної швидкості руху 
штанги у фазі фінального розгону мають достовірні 
відмінності між доліхоморфною і брахіморфною 
групами (Р < 0,05) та мезоморфною і брахіморфною 
(Р < 0,05) групами.

Таким чином, встановлено, що найбільші 
величини у показниках V при F1, V2, F3, V max 
отримано у важкоатлеток брахіморфного типу, що 
свідчить про певну тенденцію, що спортсменки саме 
цього соматотипу у третій групі вагових категорій 
мають більш сприятливі морфологічні умови для 
ефективного виконання ривка.

Аналіз даних у ривку важкоатлеток третьої групи 
вагових категорій також виявив відмінності у 50 % 
просторово-часових показників, що свідчить про 
значні відмінності у техніці виконання цієї вправи 
спортсменками з різними антропометричними 
показниками. 

Висновки.
1. Аналіз передового досвіду підготовки важкоатлеток 

високої кваліфікації свідчить про те, що проблема 
вдосконалення технічної підготовленості 
залишається актуальною, а питання оптимізації 
техніки змагальних вправ з урахуванням 
особливостей соматотипу залишається до кінця не 
вивченим та потребує подальшої розробки.

2. У першій групі вагових категорій найбільші 
величини у показниках V при F1 та V2 отримано у 
важкоатлеток брахіморфного типу, а у показниках 
V при  F3 та V max у важкоатлеток доліхоморфного 
типу (Р < 0,05), що свідчить про особливості та 
відмінності виконання цієї змагальної вправи 
спортсменками різного соматотипу.

3. У другій групі вагових категорій не виявлено значних 
відмінностей у просторово-часових показниках 
за виключенням показника V при F1 (швидкість в 
момент першого максимуму прикладання зусиль 
спортсменкою до штанги). Необхідне подальше 
більш глибоке дослідження особливостей технічної 
підготовленості спортсменок цієї групи  вагових 
категорій.
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4. У спортсменок третьої групи вагових категорій 
найбільші величини у ривку отримано у 
показниках V при F1, V2, F3, V max у важкоатлеток 
брахіморфного типу, що, на наш погляд, свідчить 
про певну тенденцію: спортсменки саме цього 
соматотипу у третій групі вагових категорій 
мають більш сприятливі морфологічні умови для 
ефективного виконання ривка.

5. Виявлено відмінності у 50 % просторово-часових 
показників у ривку у першій та третій групах 
вагових категорій (Р < 0,05), що свідчить про 
значні відмінності у техніці виконання цієї вправи 
спортсменками різного соматотипу. 
Перспективи подальших досліджень полягають у 

вивченні особливостей технічної підготовленості у 
поштовху важкоатлеток високої кваліфікації різного 
соматотипу з різною масою тіла.
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Таблиця 4
Просторово-часові характеристики важкоатлеток третьої групи в зоні інтенсивності 92-100 %

Показник
III група

Доліхоморфи Мезоморфи Брахіморфи
X m X m X m

V при F1 0,29 0,01 0,37 0,02 0,44 0,02

V1 1,30 0,05 1,23 0,03 1,34 0,04
V при  K 1,25 0,05 1,18 0,04 1,25 0,05

V при F2 1,30 0,05 1,23 0,03 1,31 0,03

V2 1,30 0,04 1,22 0,03 1,25 0,03

V2 -% 0 0,001 - 1 0,004 - 6 0,01

V при  F3 1,60 0,03 1,59 0,01 1,64 0,02

V max 1,91 0,01 1,92 0,01 1,98 0,02
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Ребілітаційне навчання батьків  
як необхідна складова фізичної реабілітації дітей  

дошкільного віку із захворюваннями дихальної системи
Арєшина Ю.Б.

Інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Анотації:
З теоретичної та практичної 
точок зору обґрунтовано необ-
хідність проведення навчання 
батьків дітей дошкільного віку із 
захворюваннями органів дихан-
ня самостійним реабілітаційно-
оздоровчим діям як важливої 
складової реабілітаційних про-
грам. Наведено розроблений те-
матичний план занять з батьками 
на лікарняному та післялікарня-
ному етапах фізичної реабіліта-
ції. У дослідженні брали участь 
42 родини дітей 4-6 років.

Арешина Ю.Б. Реабилитационное обуче-
ние родителей как необходимая состав-
ляющая физической реабилитации детей 
дошкольного возраста с заболеваниями 
дыхательной системы. С теоретической и 
практической точек зрения обоснована необхо-
димость проведения обучения родителей детей 
дошкольного возраста с заболеваниями органов 
дыхания самостоятельным реабилитационно-
оздоровительным действиям как важной состав-
ляющей реабилитационных программ. Представ-
лен разработанный тематический план занятий с 
родителями на больничном и послебольничном 
этапах физической реабилитации. В исследова-
нии принимали участие 42 семьи детей 4-6 лет.

Areshina Ju.B. Health-improving 
training of preschoolers’ with 
respiratory diseases parents as 
an integral part of rehabilitation 
programs. The necessity of health-
improving training of preschoolers’ with 
respiratory diseases parents is reasoned. 
The reasoning is held theoretically and 
practically. The list of lecture topics for 
this contingent of parents is created. It 
contains plans of lectures, designed for 
covers a hospital and a post- hospital 
periods of physical rehabilitation. In 
experiment took part 42 families of 
children aged 4-6 years old.

Ключові слова:
діти, дошкільний, дихання, за-
хворювання, реабілітація, бать-
ки, навчання.

дети, дошкольный, дыхание, заболевание, реа-
билитация, родители, обучение.

children, preschooler, breathing, 
disease, rehabilitation, parents, 
training.

Вступ.1

Серед сучасних медичних технологій 
реабілітаційний напрямок посідає не менш важливе 
місце, ніж лікувально-профілактичний. Він завоював 
міцні позиції у практиці ряду медичних дисциплін і, 
зокрема, великі перспективи має у пульмонології [3]. 
До складу заходів загальної системи медичної реабі-
літації входить декілька напрямків, реалізація яких 
забезпечує відновлення здоров’я реабілітанта. Поряд 
з іншими (медикаментозним, інструментальним), до 
них належить і немедикаментозний напрямок, тобто 
фізична реабілітація (ФР).

Фахівцями підкреслюється важливість структуриза-
ції процесу проведення реабілітаційних заходів, а саме 
виділення етапів в залежності від фази захворювання 
та умов, у яких проводиться реабілітація (як правило, 
виділяють лікарняний, поліклінічний та санаторно-
курортний етапи, а останнім часом – і побутовий етап). 
Кожен з етапів має свої завдання і вирішує їх за допо-
могою притаманних йому засобів [3; 4; 5; 9; 11].

Однією з головних умов успішного функціонуван-
ня перелічених етапів ФР як складових цілісного ре-
абілітаційного процесу є спадкоємність та взаємодія 
між етапами [3; 4].

Фахівці вважають, що підвищення ефективності 
ФР при пульмонологічних захворюваннях пов’язане 
із введенням нових організаційних форм пульмоно-
логічної служби. Серед таких форм – забезпечення 
допомоги, у тому числі і реабілітаційної, в домашніх 
умовах, тобто запровадження побутового етапу реабі-
літації [2; 4; 5; 9; 18]. Частіше за все спосіб проведен-
ня ФР при захворюваннях органів дихання обирають з 
міркувань оптимальної вартості та доступності [8; 9].

У світовій медичній практиці загальноприй-
нятим є поняття легеневої реабілітації (ЛР). По-
ложення про ЛР найбільш чітко сформульоване в 
Узгодженій заяві European Respiratory Society (ERS) 
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та American Thoracic Society (ATS), де визначено, 
що «легенева (пульмонологічна) реабілітація є 
мультидисциплінарною, заснованою на доказовій базі, 
загальноохоплюючою системою заходів для хворого 
із хронічним захворюванням органів дихання, який 
має клінічно значиме протікання захворювання та 
порушення рівня повсякденної активності. Інтегрована 
до повсякденного лікування, ЛР покликана зменшити 
прояви хвороби, оптимізувати соціальний статус, 
покращити кооперативність та зменшити вартість 
лікування за рахунок стабілізації або зменшення 
системних проявів захворювання» [14].

Як видно з даного визначення, ЛР спрямована 
на людей, які мають хронічні неспецифічні 
респіраторні захворювання. Більшість досліджень 
у галузі реабілітації пульмонологічних пацієнтів 
до недавнього часу були зосереджені на хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) 
[8; 9; 13; 15; 17]. (Хоча зараз фахівці у галузі ЛР 
підкреслюють необхідність розширення діапазону 
легеневих захворювань, які є показаннями до ЛР [8].) 
Як правило, ХОЗЛ розвивається повільно, і тому, за 
даними статистики, найчастіше діагностується вже у 
віці після 40 років [12]. Тож і ЛР включає положення, 
які більше характерні для реабілітації дорослого 
контингенту, наприклад успішне здійснення 
реабілітаційних заходів забезпечується відмовою 
від паління, а одним із пунктів, як включає ЛР, є 
проведення заходів, спрямованих на формування 
реабілітаційної освіченості пацієнта [5; 9; 13; 14; 
15; 17; 18]. Крім того, саме визначення ЛР включає 
наступне формулювання: «…ЛР є … системою заходів 
для хворого із хронічним захворюванням органів 
дихання…», тобто призначена вона саме для хворих 
із хронічною пульмонологічною патологією.

Під час аналізу спеціальної наукової та методичної 
літератури було виявлено практичну відсутність 
даних щодо застосування ЛР як системи для дітей із 
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пульмонологічною патологією, зокрема з бронхітами 
До того ж, деякі дослідники (С.В. Рачинський, 
І.К. Волков, В.К. Таточенко та ін.) взагалі ставлять 
під сумнів правомірність формулювання діагнозу 
«хронічний бронхіт», ідентичного хронічному 
бронхіту дорослих, у значній кількості випадків у 
дитячому віці [6; 7]. У відповідних літературних 
джерелах наголошується про те, що для дітей більш 
характерні такі форми бронхітів, як гострий та 
рецидивний [7; 10]. 

З іншого боку, у положенні про легеневу реабілі-
тацію відмічено, що симптоми та наявність функці-
ональних порушень вказують на необхідність про-
ведення ЛР [1; 5; 9; 14]. Наголошується на тому, що 
реабілітація при пульмонологічних захворюваннях є 
цінною для всіх пацієнтів, у яких респіраторні симп-
томи є причиною зниження функціональних можли-
востей [8]. Захворювання ж органів дихання у дітей, 
зокрема РБ, характеризуються специфічними симпто-
мами та рядом функціональних порушень як у роботі 
системи зовнішнього дихання, так і у роботі всього 
організму. Вони можуть стати показанням до ЛР.

Крім того, з визначення ЛР витікає, що з метою 
розширення сфери її застосування як системи, зокре-
ма у педіатричній практиці, необхідно вирішити такі 
завдання: по-перше, переглянути діапазон нозологіч-
них форм, при яких може застосовуватися ЛР (оскіль-
ки, як ми з’ясували вище, навіть при рецидивних 
формах бронхітів зберігається ряд порушень у періоді 
між загостреннями, які можуть призводити то наступ-
них рецидивів, тобто не лише ХРЗ потребують пиль-
ної уваги); по-друге, адаптувати систему заходів ЛР 
до застосування у реабілітації дітей, зокрема зробити 
акцент на оздоровчу освіту батьків дітей, які мають 
захворювання дихальних шляхів.

Слід зауважити, що система ЛР включає наступні 
компоненти: 

фізичні тренування для розвитку сили та витрива-• 
лості скелетної та дихальної мускулатури;
психологічний / поведінковий вплив;• 
корекцію нутритивного статусу;• 
освіту реабілітантів [1; 5; 8; 9; 14; 15; 17; 18].• 

При цьому навчання пацієнтів є обов’язковою 
складовою практично всіх комплексних реабілітацій-
них програм [1; 8]. Проведення навчання може значно 
підвищити ефективність реабілітаційної програми 
[16]. Щодо дитячого контингенту, то очевидною є ана-
логія із навчанням батьків дітей, які мають захворю-
вання дихальної системи.

Отже, ЛР пропонує цінні складові компоненти, які 
можуть бути застосовані не тільки у ФР дорослих із 
захворюваннями органів дихання. Проте деякі з даних 
компонентів не мають актуальності у тому вигляді, у 
якому вони пропонуються, для дитячих реабілітацій-
них програм. Тож, як ми підкреслювали вище, вико-
ристовуючи цінний досвід, накопичений фахівцями з 
пульмонологічної реабілітації дорослих, при створен-
ні програм ФР для дітей із захворюваннями дихальної 
системи потрібно адаптувати систему ЛР до специ-
фічних захворювань та потреб дитячого контингенту.

Тож, як можна побачити, у системі реабілітації 
пульмонологічних хворих, зокрема дитячого віку, є 
ряд невирішених завдань, які потребують детального 
аналізу та розв’язання.

Робота виконана за планом науково-дослідної 
роботи кафедри фізичної реабілітації Інституту фі-
зичної культури СумДПУ імені А.С. Макаренка на 
2007-2011 рр. Міністерства освіти і науки України за 
темою «Теоретико-методологічні та організаційно-
методичні проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та 
корекційної педагогіки» (номер державної реєстрації 
0107U002826).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у визначенні необхід-

ності проведення реабілітаційно- та оздоровчо-
орієнтованого навчання батьків дітей дошкільного 
віку із захворюваннями дихальної системи як складо-
вої реабілітаційних програм.

Завдання роботи:
обґрунтувати необхідність проведення • 
реабілітаційно-оздоровчого навчання батьків дітей 
із захворюваннями дихальної системи, спираючись 
на дані наукових джерел;
на основі власного дослідження проаналізувати • 
стан реабілітаційної освіченості та зацікавленості 
батьків дітей дошкільного віку із захворюваннями 
дихальної системи.

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лось на базі Сумської обласної дитячої клінічної лі-
карні та на базі Сумського спеціального дошкільного 
навчального закладу (ясла-сад) №20 «Посмішка».

На базі Сумської обласної дитячої клінічної лікарні 
у дослідженні брали участь 70 батьків дітей дошкіль-
ного віку з рецидивним бронхітом (РБ), які перебува-
ли на стаціонарному лікуванні у пульмонологічному 
та діагностичному відділеннях. Досліджувані були 
поділені на основну групу (ОГ) та групу порівняння 
(ГП) по 35 осіб у кожній.

На базі Сумського спеціального дошкільного на-
вчального закладу (ясла-сад) №20 «Посмішка» у до-
слідженні брали участь 42 родини дітей 4-6 років, 
хворих на РБ. Досліджувані були поділені на ОГ у 
кількості 19 осіб та ГП, до якої входило 23 особи.

Серед досліджуваних було проведено опитування 
та анкетування.

Результати дослідження.
На базі Сумської обласної дитячої клінічної лікарні 

серед батьків дітей ОГ було проведене початкове 
опитування, яке включало такі питання:

чи виконуються оздоровчі процедури вдома, якщо • 
так – то наскільки регулярно та які саме;
чи хотіли б ви під час перебування дитини у стаці-• 
онарі лікарні отримати додаткову інформацію щодо 
самостійного оздоровлення дитини у домашніх 
умовах;
чи хотіли б батьки отримувати після проведеного • 
курсу фізичної реабілітації додатково методичні 
рекомендації для домашньої реабілітації у вигля-
ді брошур та підтримувати контакт з реабіліто-
логом.
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З метою підтримання нормального стану здоров’я 
дитини спеціальних заходів вживають 23 опитуваних 
батьків (65,7 %). З них користуються природними за-
собами оздоровлення – 10 опитуваних (28,6 % від за-
гальної кількості опитаних), при чому 7 осіб (20 %) 
стверджують, що виконують оздоровчі рекомендації 
постійно. Інші 13 опитуваних використовують пере-
важно фармакологічні препарати з метою зміцнення 
імунітету у період розповсюдженості респіраторних 
захворювань (восени та навесні), до загартування, ма-
саж та фізичні вправи використовують епізодично.

Виявили бажання пройти навчально-
роз’яснювальні заняття щодо самостійного засто-
сування різних оздоровчо-реабілітаційних заходів 
для своєї дитини у домашніх умовах 30 опитуваних 
(85,7 %).

Висловили побажання отримувати програми для 
проведення елементарних реабілітаційних процедур 
вдома 30 опитуваних (85,7 %), з них 20 осіб (57,1 %) 
мають досить обмежене уявлення про особливості 
використання та оздоровчі ефекти засобів фізичної 
реабілітації при захворюваннях дихальної системи у 
дітей. 5 опитуваних (14,3 %) зайняли нейтральну по-
зицію щодо отримання подібних програм, при цьому 
жоден з опитаних не висловив відверто негативного 
ставлення до даної пропозиції.

Отже, діти ОГ проходили курс фізичної реабілітації 
за розробленою комплексною програмою фізичної ре-
абілітації, яка, зокрема, включала навчання батьків са-
мостійному використанню оздоровчо-реабілітаційних 
заходів. Під час виписки з лікарні діти ОГ отримали 
домашню програму ФР. Дана програма за змістом та 
спрямованістю була логічним продовженням та допо-
вненням програми ФР, запропонованої на лікарняно-
му етапі. Діти ГП проходили курс ФР за усталеною 
схемою, яка існувала у даній лікарні. Після виписки з 
лікарні батьки дітей ГП не отримували домашніх про-
грам ФР.

Курс ФР під час перебування у стаціонарі лікарні 
тривав 10 днів. Протягом даного часу з батьками ді-
тей ОГ було проведено 2 навчально-роз’яснювальних 
заняття загальною тривалістю 3 години, у ході яких 
батьки навчалися правильному застосуванню запро-
понованих у домашній програмі засобів.

Тематичний план даних занять представлено у 
табл. 1. Дані заняття проводилися мало груповим ме-
тодом, кількість родин, які одночасно брали участь 
у даних заняттях не перевищувала 5. Всі запитання 
батьків, які виходили за рамки відведеного на заняття 
часу розглядалися, за їхнім бажанням, під час індиві-
дуальних консультацій з реабілітологом.

Після виписки дітей з лікарні через 4 місяці було 
проведено анкетування шляхом надсилання анкет на 
поштову адресу дитини. Батькам пропонувалося відпо-
вісти на запитання щодо використання запропонованої 
домашньої програми під час самостійних занять, а та-
кож оцінити ступінь покращення здоров’я дитини, що 
було досягнуто завдяки занять згідно даної програми. 
Серед 35 анкетованих повернули анкети з відповідями 
29 осіб (82,9%). З них зазначили, що використовували 

домашню програму (цілком або окремі її розділи) 24 
особи (82,8% від кількості батьків,які повернули анке-
ти). Оцінити стан здоров’я дитини пропонувалося за 
6-бальною шкалою (від 0 до 5 балів) таким чином: 0 ба-
лів - погіршення стану здоров’я; 1 бал - відсутність по-
зитивних змін; 2 бали - незначне покращення (незначне 
зменшення тяжкості рецидивів РБ та часу їх перебігу); 
3 бали - покращення (зменшення частоти рецидивів 
РБ, помітне зменшення їх тяжкості та часу перебігу); 
4 бали - значне покращення (виражене зменшення час-
тоти рецидивів РБ, їх тяжкості та часу перебігу); 5 - по-
вна нормалізація стану здоров’я (зникнення рецидивів 
РБ). Проаналізувавши отримані відповіді, ми отримали 
середню оцінку 2,9±0,18 балів (р<0,05). Анкетування 
дітей ГП не проводилося. Інформацію щодо їх захво-
рюваності було отримано шляхом опитування батьків, 
оскільки дані діти перебували на стаціонарному ліку-
ванні не вперше. Проаналізувавши дані опитування, ми 
отримали середню оцінку 2,03±0,16 балів (р<0,05). Такі 
результати дають змогу стверджувати про необхідність 
проведення навчання батьків самостійним оздоровчо-
реабілітаційним діям, що в цілому може підвищити 
ефективність ФР дітей із захворюваннями дихальної 
системи.

На базі Сумського спеціального дошкільного на-
вчального закладу (ясла-сад) №20 «Посмішка» серед 
батьків дітей 4-6 років з РБ було проведене анкетування. 
У результаті анкетування були отримані наступні дані. 
Для своїх дітей проводять зміцнюючи здоров’я проце-
дури: протягом року, регулярно у 20 родинах (47,6 %), 
проводять такі процедури у період сезонної розпо-
всюдженості захворювань дихальних шляхів (восени 
та навесні) у 13 родинах (31 %), проводять оздоровчо-
реабілітаційні процедури зрідка у 5 родинах (11,9 %), 
цілком покладаються на призначення лікаря щодо часу 
та дозування таких процедур у 2 родинах (4,8 %), за-
значили що не проводять подібних процедур 2 опиту-
ваних (4,8 %). У відповідях на питання щодо змісту 
оздоровчо-реабілітаційних заходів жоден з опитаних 
батьків не відмітив в арсеналі домашніх процедур ФР 
виконання фізичних вправ, проведення елементарних 
процедур масажу або самомасажу.

При цьому висловили побажання отримати до-
машню програму ФР 35 батьків (83,3 %).

Отримані дані свідчать про низьку обізнаність 
батьків дітей, хворих на РБ, у сфері оздоровлення та 
фізичної реабілітації; недостатню інформованість їх 
щодо використання натуральних засобів відновлення 
та підтримання здоров’я своїх дітей, а також наданні 
конкретних практичних рекомендацій для самостій-
них занять.

Для дітей ОГ було запропоновано експеримен-
тальну комплексну програму ФР, яка, як і програма, 
призначена для лікарняного етапу, також передбачала 
проведення навчально-роз’яснювальних заходів для 
батьків даного контингенту дітей. Для самостійних 
занять батьки отримали програми домашньої реабілі-
тації, які також були логічним продовженням та допо-
вненням програми ФР, яка використовувалася в умо-
вах дошкільного навчального закладу (ДНЗ).
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Таблиця 1
Зміст навчально-роз’яснювальних занять з батьками дітей з РБ на лікарняному етапі ФР

№ п/п Тема заняття Час

1.

ЛФК та загартування у ФР дітей із захворюваннями дихальної системи:
поняття ЛФК, механізми реабілітаційно-оздоровчого впливу ЛФК при РБ у ді-• 
тей дошкільного віку;
практичне заняття для батьків, яке ґрунтується на запропонованих у домашній • 
програмі ФР комплексах вправ (виконують батьки разом з дітьми під наглядом 
реабілітолога);
важливість використання загартування при захворюваннях дихальної системи • 
у дітей;
ходіння босоніж при виконанні вправ ЛФК як найбільш щадний спосіб прове-• 
дення місцевих процедур загартування;
особливості проведення та ефект від використання контрастних ніжних ванно-• 
чок як одного з найбільш простих та щадних способів загартування організму 
дитини із захворюваннями дихальної системи;
запитання та відповіді.• 

10 хв.

50 хв.

5 хв.

7 хв.

8 хв.

10 хв.

2.

Особливості проведення масажу, самомасажу та дієтотерапії при 
оздоровленні дітей дошкільного віку із захворюваннями дихальної системи:

поняття су-джок терапії, значимі рефлекторні зони на кисті при захворюваннях • 
дихальної системи (за стандартною системою відповідності та «системою ко-
махи»);
правила пошуку та впливу на точки у значимих зонах відповідності на кисті;• 
самостійне проведення батьками пошуку та впливу на точки відповідності на • 
кисті у дітей (проводять батьки для своїх дітей під наглядом реабілітолога);
самостійне проведення батьками і дітьми самомасажу вушних раковин (під на-• 
глядом реабілітолога)
значення дієтотерапії у системі оздоровчо-реабілітаційних заходів при захворю-• 
ваннях органів дихання у дітей дошкільного віку, поняття аюрведичної дієтоте-
рапії;
правила застосування аюрведичної дієтотерапії при захворюваннях органів ди-• 
хання у дітей дошкільного віку;
запитання та відповіді.• 

10 хв.

10 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

10 хв.

15 хв.

Всього: 2 лекції 3 год.
(180 хв.)

Отже, для батьків дітей ОГ з РБ протягом навчально-
го року було проведено 5 навчально-роз’яснювальних 
занять загальною тривалістю 7,5 год. Зміст даних за-
нять представлено у табл. 2. Заняття проводилися гру-
повим методом. Всі запитання батьків, які виходили 
за рамки відведеного на заняття часу розглядалися, 
так само як і під час стаціонарного етапу ФР, за їхнім 
бажанням, під час індивідуальних консультацій з ре-
абілітологом.

Батьки дітей ГП не проходили навчання самостій-
ному застосуванню засобів ФР у домашніх умовах та 
продовжували застосовувати їх на власний розсуд.

Наприкінці року серед батьків дітей ОГ та ГП було 
проведено заключне анкетування, яке передбачало 
оцінку змін у стані здоров’я дитини під впливом комп-
лексу оздоровчо-реабілітаційних занять, які проводи-
лися в умовах ДНЗ, а також самостійно у домашніх 
умовах. Окремо оцінити кожен з даних видів занять 
було неможливим, оскільки вони проводилися одно-
часно (протягом одного навчального року) та невідо-
мим був ступінь їх внеску у прояв позитивних змін /

або їх відсутність у стані здоров’я дитини. Оцінка 
здійснювалася за наведеною вище шкалою від 0 до 5 
балів. При цьому ми отримали оцінку в ОГ 3,21±0,21 
балів, а у ГП - 2,52±0,19 балів (p<0,05 у порівнянні з 
ОГ). Тож, як бачимо запровадження навчання батьків 
правильному самостійному використанню засобів ФР 
у домашніх умовах підвищує ефективність програм 
ФР, які пропонуються у ДНЗ.

Висновки.
У ході дослідження виявлено недостатній рівень 

знань у сфері оздоровлення дитини у батьків дітей до-
шкільного віку із захворюваннями органів дихання, 
а також високий рівень їх зацікавленості у самостій-
ному проведенні оздоровчо-реабілітаційних занять 
і готовність до співпраці з фізичним реабілітологом, 
що вкупі підтвердило необхідність та важливість про-
ведення реабілітаційно- та оздоровчо-орієнтованого 
навчання даного контингенту батьків.

Розроблено тематичний план навчання батьків са-
мостійним оздоровчо-реабілітаційним діям у домаш-
ніх умовах, який охоплює різні етапи ФР.
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Таблиця 2
Зміст навчально-роз’яснювальних занять з батьками дітей з РБ в умовах ДНЗ

№ п/п Тема заняття Час

1.

ЛФК у ФР дітей із захворюваннями дихальної системи:
поняття ЛФК, значення рухової активності для збереження нормального стану • 
здоров’я дитини;
види вправ ЛФК, запропонованих у домашній програмі та особливості їх • 
оздоровчо-реабілітаційного впливу (загальнорозвиваючі, аеробно-циклічні 
вправи, дихальні вправи хатха-йоги, елемента йога- та цигун-терапії);
особливості побудови домашнього фізкультурно-оздоровчого заняття (частини • 
заняття, дозування вправ);
практичне заняття для батьків, яке ґрунтується на запропонованих у домашній • 
програмі ФР комплексах вправ (виконують батьки разом з дітьми під наглядом 
реабілітолога);
запитання та відповіді.• 

5 хв.

10 хв.

5 хв.

60 хв.

10 хв.

2.

Особливості проведення масажу, самомасажу при оздоровленні дітей 
дошкільного віку із захворюваннями дихальної системи:

поняття су-джок терапії, значимі рефлекторні зони на кисті при захворюван-• 
нях дихальної системи (за стандартною системою відповідності та «системою 
комахи»);
правила пошуку та впливу на точки у значимих зонах відповідності на кисті;• 
самостійне проведення батьками пошуку та впливу на точки відповідності на • 
кисті у дітей (проводять батьки для своїх дітей під наглядом реабілітолога);
самостійне проведення батьками і дітьми самомасажу вушних раковин (під на-• 
глядом реабілітолога)
особливості виконання масажу зон проекції мигдалин та носових пазух при • 
ГРЗ у дитини, практичне виконання даної процедури проводять батьки для 
своїх дітей під наглядом реабілітолога);
запитання та відповіді.• 

5 хв.

10 хв.
40 хв.

10 хв.

15 хв.

10 хв.

3.

Значення загартування у системі оздоровлення дитини із захворюваннями 
дихальної системи:

важливість використання загартування при захворюваннях дихальної системи • 
у дітей;
ходіння босоніж при виконанні вправ ЛФК як найбільш щадний спосіб про-• 
ведення місцевих процедур загартування;
практичне виконання експрес-комплексу вправ хатха-йоги босоніж (викону-• 
ють батьки разом з дітьми під наглядом реабілітолога);
особливості проведення контрастних ніжних ванночок як одного з найбільш • 
простих та щадних способів загартування організму дитини із захворювання-
ми дихальної системи;
ефект від використання контрастних ніжних ванночок при захворюваннях ор-• 
ганів дихання у дітей;
запитання та відповіді.• 

10 хв.

10 хв.

30 хв.

15 хв.

15 хв.

10 хв.

4.

Місце аюрведи у сучасній західній системі ФР та оздоровлення:
поняття аюрведи, засоби аюрведи (йога-терапія, дієтотерапія, рефлекторний • 
масаж та ін.);
індивідуальна тілесна конституція людини згідно аюрведі (поняття дош - вітру, • 
жовчі та слизу);
практичне визначення власної індивідуальної конституції людини (визначають • 
батьки за запропонованим реабілітологом доша-тестом);
аналіз отриманих відповідей, встановлення відповідності їх до свого стану;• 
поняття про 3 якості всіх речей (світло, дію та темряву), можливості їх впливу • 
на процес оздоровлення дитини;
запитання та відповіді.• 

10 хв.

15 хв.

30 хв.

15 хв.
10 хв.

10 хв.
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Проведення навчання батьків самостійним 
оздоровчо-реабілітаційним діям забезпечує необхідну 
спадкоємність між різними етапами ФР (стаціонар-
ним етапом або ФР в умовах ДНЗ та домашньою реа-
білітацією), а також створює більш повноцінні умови 
для реалізації домашнього етапу ФР.

Подальші наукові дослідження у даному напрямку 
можуть бути пов’язані із вивченням особливостей фор-
мування оздоровчо-реабілітаційної культури батьків 
дітей із захворюваннями дихальної системи під впли-
вом проведення даних навчально-роз’яснювальних 
занять.
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5.

Особливості дієтотерапії при оздоровленні дітей дошкільного віку із захво-
рюваннями дихальної системи:

значення дієтотерапії у системі оздоровчо-реабілітаційних заходів при захво-• 
рюваннях органів дихання у дітей дошкільного віку, поняття аюрведичної ді-
єтотерапії;
особливості співвідношення дош у дітей дошкільного віку;• 
поняття про смаки, їх вплив на баланс дош;• 
групи харчових продуктів в залежності від переважаючої доші;• 
групи харчових продуктів в залежності від переважаючої якості;• 
правила застосування аюрведичної дієтотерапії при захворюваннях органів ди-• 
хання у дітей дошкільного віку;
запитання та відповіді.• 

5 хв.

10 хв.
15 хв.
15 хв.
10 хв.
15 хв.

20 хв.

Всього: 5 лекцій 450 хв.
(7,5 год.)
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Рівні сформованості в учнів загальноосвітньої школи змістово-
орієнтаційної мобільності як аналітико-програмуючої складової 

довільного управління поведінкою і руховою діяльністю
Артюшенко А.О.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Метою дослідження є вивчен-
ня показників сформованості 
у учнів загальноосвітньої шко-
ли змістово-орієнтаційної мо-
більності. Виявлено чотири 
рівні сформованості змістово-
орієнтаційної мобільності в учнів 
молодших класів, у підлітків і у 
старшокласників. Показано, що 
за період навчання в загальноос-
вітній школі рівень сформованос-
ті змістово-орієнтаційної мобіль-
ності від молодших до старших 
класів змінюється не суттєво. 
Навчально-фізкультурна діяль-
ність в загальноосвітній школі не 
має істотного впливу на форму-
вання в учнів показників змістово-
орієнтаційної мобільності.

Артюшенко А.О. Уровни сформированно-
сти у учащихся общеобразовательной школи 
содержательно-ориентационной мобильности как 
аналитико-программирующей составляющей про-
извольного управления поведением и двигатель-
ной деятельностью. Целью исследования является 
изучение показателей сформированности у учащих-
ся общееобразовательной школи содержательно-
ориентационной мобильности. Выявлены 
четыре уровня сформированности содержательно-
ориентационной мобильности. Показано, что за пери-
од обучения в общеобразовательной школе уровень 
сформированности содержательно-ориентационной 
мобильности учащихся от младших до старших клас-
сов изменяется не существенно. Это дает основание 
считать, что учебно-физкультурная  деятельность в 
общеобразовательной школе не имеет существенно-
го влияния на формирование у учащихся показателей 
содержательно-ориентационной мобильности.

Artyushenko А.О. The levels 
of forming richly oriented 
mobility at students of general 
school as analytical and 
programming part of free 
behavior management and 
moving activity. The aim of a 
research is to study indexes of 
forming at students of general 
school. It was singled out four 
levels. It was show that for the 
period of study at school the level 
of forming richly oriented mobility 
from junior till elder children 
do not have some changes. 
So educational athletic activity 
have no influence on students’ 
indexes of forming richly oriented 
mobility.

Ключові слова:
особистісна мобільність, 
змістово-орієнтаційна мобіль-
ність, рівні сформованості, до-
вільне управління.

личностная мобильность, содержательно-
ориентационная мобильность, уровни сформиро-
ванности, произвольное управление. 

personality mobility, richly-
orientation mobility, levels of 
formed, arbitrary management. 

Вступ.1

Свідоме і ефективне управління власною поведін-
кою і діяльністю пов’язується з такими поняттями, як 
довільне управління, довільна регуляція, вольова регу-
ляція [3, 6, 7]. Поняття довільність визначає навмис-
ність і свідомість дій, тобто ці дії виконуються за волею 
самої людини [4, 5]. В основі будь-якої довільної дії 
знаходиться свідомість, розум, чітке уявлення мотиву-
мети майбутньої діяльності, її значущості і доступнос-
ті, а також аналіз зовнішніх труднощів і власних мож-
ливостей [7]. Все це впливає на самостійне і своєчасне 
прийняття адекватного рішення про спосіб дії, на ство-
рення у внутрішньому плані програми дій і на процес 
виконання з відповідною самооцінкою, самокорекцією 
і самоаналізом [1, 2]. Все це складає основу особистіс-
ної мобільності, яку ми визначаємо як готовність до 
активних дій, як здатність свідомо управляти власною 
поведінкою і діяльністю у будь-якій ситуації і яка є ви-
рішальною для засвоєння багатьох видів професійної 
діяльності і суспільно активної поведінки [2]. 

Проте аналіз психолого-педагогічної літератури 
показує, що змістова сутність поняття особистісна 
мобільність залишається недостатньо вивченою. Час-
тіше за все мова йде про мобільність взагалі як здат-
ність до діяльності, що, на нашу думку, не підкреслює 
значущості саме особистісних складових функціо-
нальної структури довільного управління поведінкою 
і діяльністю. В зв’язку з цим особливу актуальність 
набуває методика об’єктивної оцінки рівня сформо-
ваності особистісної мобільності, визначення вікової 
динаміки її показників і можливість їх формування у 
процесі навчально-фізкультурної діяльності в загаль-
ноосвітній школі. 

© Артюшенко А.О., 2011

Виходячи з теоретичного аналізу, особистісну 
мобільність ми розглядаємо як узагальнене поняття, 
що ґрунтується на системі критеріїв нижчого рів-
ня узагальнення, в ролі яких виступають структурні 
складові цього поняття. До структурних складових 
особистісної мобільності ми відносимо три її види: 
мотиваційну мобільність, змістово-орієнтаційну мо-
більність , операційну мобільність.

В рамках цієї статті ми обмежимось вивченням по-
казників змістово-орієнтаційної мобільності. 

Дана робота є складовою теми лабораторії мораль-
ного виховання  Інституту проблем виховання АПН 
України «Соціально-педагогічні засади виховання 
особистості у сучасних умовах», державний реєстра-
ційний номер 0103U001163.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – вивчити рівні сформованості по-

казників змістово-орієнтаційної мобільності, як скла-
дової особистісної мобільності учнів загальноосвіт-
ньої школи. 

З метою дослідження рівнів сформованості 
змістово-орієнтаційної мобільності учнів загальноос-
вітньої школи, а також з метою з’ясування чинників, 
що впливають на її становлення нами був проведений 
констатувальний експеримент. Усього ним було охо-
плено 1037 учнів загальноосвітніх шкіл, серед яких: 
учні початкової школи – 347, учні середніх класів – 
362, учні старших класів – 328. Експеримент прово-
дився на базі Черкаських ЗОШ № 3, № 6, № 26.

Нами було використано комплекс психодіагнос-
тичного інструментарію: методи спостереження за 
поведінкою учнів у процесі навчально-фізкультурної 
діяльності; методи анкетування, експертної оцінки, 
метод кількісної обробки отриманих даних.
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Показниками змістово-орієнтаційної мобільності 
були визначені: розуміння сутності і значущості фі-
зичного вдосконалення, наявність практичного досві-
ду, впевненість у власних силах, вольові якості.

Всі показники оцінювалися за 12-бальною шка-
лою. Рівень сформованості кожного конкретного по-
казника визначався за кількістю балів: 11-12 балів – 
високий, 10 балів – достатній, 8-9 балів – середній і до 
8 балів – низький рівень.

Результати дослідження.
У процесі дослідження спочатку з’ясовувався рі-

вень сформованості змістово-орієнтаційної мобіль-
ності за кожним показником, потім знаходилося серед-
нє арифметичне шляхом поділу суми всіх коефіцієнтів 
на їх кількість за кожним рівнем (см. табл. 1-3).

Вивчення досвіду роботи вчителів фізичної куль-
тури в загальноосвітніх школах показує, що теоре-
тичні питання, які складають інтелектуальну основу 
фізичного виховання, розглядаються у процесі занять 
явно недостатньо. Рівень практичного досвіду учнів 
визначався за матеріалами анкетування. Отримані 
дані свідчать про недостатній рівень знань учнів за-
гальноосвітньої школи з навчальної дисципліни фі-
зична культура. Результати аналізу отриманих даних 
дозволяють стверджувати, що значна кількість учнів 
загальноосвітньої школи має низький рівень прак-
тичного рухового досвіду (в учнів молодших класів 
– 23,6 % в ЕГ і 23,2 % в КГ, у підлітків – 20,8 % в ЕГ 
і 21,0 % в КГ і в учнів старших класів –  20,7 % в ЕГ 
і 20,2 % в КГ). Високий рівень практичного досвіду 
організованих занять фізичною культурою і окремими 
видами спорту має незначна кількість учнів загально-
освітньої школи. У підлітків і в учнів старших кла-
сів ця кількість складає відповідно 13,9 % до 16,6 % 
респондентів. В учнів початкової школи ще менше – 
10,4 % в ЕГ і 10,9 % в КГ. Достатній рівень рухового 
досвіду у всіх вікових періодах зафіксовано на рівні 
від 19,2 % до 20,1 %. До групи з середнім рівнем прак-
тичного досвіду занять фізичною культурою і спортом 
умовно було віднесено 46,8 % учнів молодших класів, 
45,2 % підлітків і 43,4 % старшокласників.

Як правило учні, що мають більший практичний до-
свід, краще володіють технікою виконання багатьох фі-
зичних вправ, краще фізично підготовлені і більш впев-
нено почувають себе у процесі навчально-фізкультурної 
діяльності – діють більш самостійно, проявляють творчу 
ініціативу, рішучість, сміливість та ін. 

Впевненість у власних силах, як складова змістово-
орієнтаційної мобільності оцінювалась трьома екс-
пертами у процесі педагогічних спостережень за по-
водженням і за діяльністю учнів на уроках фізичної 
культури.

Так високий рівень впевненості у власних силах 
зафіксовано в експериментальних групах у 12,8 % 
учнів молодших класів, у 12,4 % підлітків і у 15,1 % 
старшокласників. Від 44,2 % до 46,4 % учнів різно-
го віку відрізняються середнім рівнем впевненості у 
власних силах у процесі уроків фізичної культури. 

Приблизно 20 % школярів ЕГ і КГ мають відносно 
низький рівень впевненості у власних силах на уроках 

фізичної культури за результатами експертної оцінки 
їх діяльності. Це пояснюється тим, що значна кіль-
кість учнів тільки на уроках фізичної культури зустрі-
чалася з організованою  формою занять фізичними 
вправами.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, 
що розглянуті нами показники: теоретична підготов-
леність, наявність практичного досвіду, впевненість 
у власних силах визначають фактично здатність осо-
бистості до свідомої саморегуляції поведінки і діяль-
ності. В нашому випадку це виявляється у свідомому 
прийнятті рішення про спосіб дії в результаті розду-
мів і аналізу зовнішніх умов та власних можливостей 
для досягнення поставленої мети. Саме прийняття рі-
шення про дію ми розглядаємо як функцію змістово-
орієнтаційної мобільності, саме прийняття рішень 
пов’язується психологами з рішучістю, що в більшос-
ті випадків розуміється як одна з вольових якостей, а 
іноді ототожнюється з волею людини.

Зрозуміло, що прояви рішучості пов’язуються з 
проявами інших вольових якостей. Так необхідність 
самостійного прийняття рішення про дію потребує 
прояву самостійності. Прийняття рішень в ситуаці-
ях, які постійно змінюються, наприклад, в спортив-
них іграх, потребує ініціативності. Відповідальність 
за прийняте рішення і за можливі невдалі результати 
його виконання потребують певної сміливості. 

Таким чином прояви змістово-орієнтаційної мо-
більності, а саме своєчасне прийняття адекватного 
рішення про спосіб дії в ситуаціях, які змінюються, 
ми пов’язуємо з такими вольовими якостями як рішу-
чість, самостійність, ініціативність, сміливість.

Оцінювання вольових якостей проводилося екс-
пертами у процесі педагогічного спостереження за 
діяльністю учнів на уроках фізичної культури. Так 
за оцінками експертів відносно низька ступінь про-
яву вольових якостей відмічається у значній кількості 
учнів молодших класів (23,1 % в ЕГ і 22,9 % в КГ). 
Низьку ступінь сформованості вольових якостей у 
процесі навчально-фізкультурної діяльності проде-
монстрували також 23,2 % підлітків ЕГ і 23,4 % КГ, а 
також 21,9 % учнів ЕГ і 22,1 % КГ серед старшоклас-
ників. Кількість учнів з відносно високим ступенем 
сформованості вольових якостей найменша: в учнів 
початкових класів це 12,5 % ЕГ і 12,7 % КГ, у підлітків 
– 13,4 % ЕГ і 13,6 % КГ і у старшокласників – 16,2 % 
ЕГ і 16,9 % КГ.

Таким чином, результати проведеного досліджен-
ня дали змогу умовно виділити чотири групи учнів 
загальноосвітньої школи, які мають різний рівень 
сформованості змістово-орієнтаційної мобільності 
(рис. 1-3).

До першої групи учнів з високим рівнем сформо-
ваності змістово-орієнтаційної мобільності, ми відне-
сли тих вихованців, які мають глибокі, міцні знання 
щодо сутності й значущості процесу фізичного вдо-
сконалення. Їм властива впевненість у власних силах, 
тому що вони мають практичний досвід організованих 
і систематичних занять в спортивних секціях або в 
групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл, володіють 
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Таблиця 1
Рівні сформованості показників змістово-орієнтаційної мобільності учнів молодших класів (у %)

№ 
п/п

Показники
змістово-орієнтаційної 

мобільності

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

1. Розуміння сутності й значущості 
фізичного вдосконалення 10,4 10,9 19,2 18,7 46,8 47,2 23,6 23,2

2. Наявність практичного досвіду 8,7 9,2 16,3 16,4 50,2 49,1 24,8 25,3
3. Впевненість у власних силах 12,8 13,0 22,6 22,9 44,2 43,8 20,4 20,5
4. Вольові якості 12,5 12,7 18,7 18,5 45,7 45,9 23,1 22,9
5. Загалом за всіма показниками 11,5 11,1 19,2 19,7 46,4 46,0 22,9 23,2

Рис. 1. Рівні сформованості змістово-орієнтаційної мобільності учнів молодших класів (у %)

Таблиця 2
Рівні сформованості показників змістово-орієнтаційної мобільності підлітків (у %)

№ 
п/п

Показники
змістово-орієнтаційної 

мобільності

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

1. Розуміння сутності й значущості 
фізичного вдосконалення 13,9 14,2 20,1 20,3 45,2 44,9 20,8 21,0

2. Наявність практичного досвіду 13,7 14,3 19,4 19,0 43,6 44,0 25,3 24,7
3. Впевненість у власних силах 12,4 12,2 20,6 18,7 45,3 46,8 21,7 22,3
4. Вольові якості 13,4 13,6 20,0 20,8 43,0 42,2 23,2 23,4
5. Загалом за всіма показниками 13,3 13,6 18,7 19,1 43,5 43,2 21,8 21,4

Рис. 2. Рівні сформованості змістово-орієнтаційної мобільності підлітків(у %)

Експериментальна група                                                                 Контрольна група
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низький
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середній 
низький

13,6%  
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руховими навичками, мають досить високу фізичну 
підготовленість. Вихованці цієї групи демонструють 
відносно високу ступінь сформованості вольових 
якостей. У процесі рухової діяльності такі учні про-
являють самостійність, рішучість і творчу ініціативу 
у виборі способів дій. 

Дії учнів цієї групи відрізняються сміливістю (від-
сутністю побоювань за можливі невдалі прийоми), а 
також своєчасним і адекватним прийняттям рішення 
про спосіб дії в ситуаціях, які постійно змінюються. 
Особливо яскраво це проявляється на уроках фізичної 
культури у процесі змагально-ігрової діяльності. 

Як правило діяльність учнів цієї групи націлена на 
досягнення кінцевого результату на творчий і актив-
ний пошук найбільш раціонального виконання рухо-
вих завдань.

До другої групи учнів, які демонструють достатній 
рівень сформованості змістово-орієнтаційної мобіль-
ності, ми віднесли тих що мають достатні знання, розу-
міють сутність і значущість фізичного вдосконалення. 
Такі учні мають практичний досвід систематичних за-
нять в спортивних секціях один рік і більше, володіють 
елементарними руховими навиками виконання загаль-
но розвиваючих фізичних вправ, а також деяких спеці-
альних ігрових, гімнастичних, легкоатлетичних вправ. 
В зв’язку з цим учням другої групи властива достат-
ня впевненість у власних силах, у процесі навчально-
фізкультурної діяльності вони проявляють достатню 
рішучість, самостійність, сміливість і ініціативність. 

Третю групу складають учні, у яких ми кон-
статуємо середній рівень сформованості змістово-

орієнтаційної мобільності. Ці учні усвідомлюють 
необхідність і важливість занять фізичними вправа-
ми, розуміють сутність і значущість фізичного вдо-
сконалення. Учні цієї групи мають деякий практич-
ний досвід занять окремими видами фізичних вправ, 
володіють руховими навиками виконання елементар-
них фізичних вправ, мають середній рівень фізичної 
підготовленості. Як наслідок впевненість у власних 
силах у таких учнів сформована недостатньо і прояв-
ляється тільки у процесі виконання окремих фізичних 
вправ і завдань. Вихованці мають недостатній ступінь 
сформованості вольових якостей, тому їх дії у процесі 
навчально-фізкультурної діяльності не завжди актив-
ні, не відрізняються творчою ініціативою, своєчасним 
і адекватним реагуванням на зміни ігрових ситуацій, 
на дії партнерів та суперників. Самостійні й рішучі дії 
спостерігаються тільки у процесі виконання окремих 
фізичних вправ і завдань, які вже добре засвоєні. 

Учні з низьким рівнем сформованості змістово-
орієнтаційної мобільності мають недостатні знання з 
навчального предмету фізична культура. Ці знання по-
збавлені системності, не мотивуються внутрішньою 
потребою, рідко знаходять вияв у їх поведінці. Як пра-
вило учні з низьким рівнем сформованості змістово-
орієнтаційної мобільності не мають достатнього 
практичного досвіду занять фізичними вправами, не 
володіють руховими навичками  (наприклад, ведення 
м’яча в баскетболі), не мають достатнього рівня фі-
зичної підготовленості. Все це обумовлює невпевне-
ність у власних силах, побоювання осуду однокласни-
ків за можливі невдалі прийоми і дії, нездатність діяти 

Таблиця 3
Рівні сформованості показників змістово-орієнтаційної мобільності учнів старшого шкільного віку (у %)

№ 
п/п

Показники
змістово-орієнтаційної 

мобільності

Рівні
Високий Достатній Середній Низький

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ

1. Розуміння сутності й значущості 
фізичного вдосконалення 16,6 17,0 19,3 18,8 43,4 44,0 20,7 20,2

2. Наявність практичного досвіду 15,7 15,8 20,8 20,5 41,1 40,7 22,4 23,0
3. Впевненість у власних силах 15,1 14,7 18,9 19,2 46,4 46,7 19,6 19,4
4. Вольові якості 16,2 16,9 20,6 20,3 41,3 41,5 21,9 22,1
5. Загалом за всіма показниками 15,9 15,6 19,6 19,4 43,5 43,9 21,0 21,1

Рис. 3. Рівні сформованості змістово-орієнтаційної мобільності учнів старших класів (у %)

15,9%  21,0%  

43,5%  

19,6%  високий
достатній 
середній 
низький

15,6%  

43,9%  

19,4%  

21,1%  
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достатній 
середній 
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Експериментальна група                                                                 Контрольна група
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самостійно, проявляти ініціативу і рішучість.
Учні цієї групи характеризуються байдужістю, не-

здатністю до активного творчого пошуку раціональ-
них способів рішення рухових завдань. 

Висновки.
1. Результати проведеного дослідження дали 

змогу умовно виділити чотири групи учнів загаль-
ноосвітньої школи, які мають різний рівень сфор-
мованості змістово-орієнтаційної мобільності як 
аналітико-програмуючої складової довільного управ-
ління поведінкою і діяльністю.

В учнів молодших класів і у підлітків першу групу, 
яка характеризується високим рівнем сформованості 
змістово-орієнтаційної мобільності склали від 11,5 % 
до 13,3 % респондентів ЕГ і 13,6 % КГ. В другу гру-
пу з достатнім рівнем віднесено приблизно 19,0 % 
учнів ЕГ і 19,7 % КГ. В третій групі з середнім рів-
нем відповідно від 43,5 % до 46,4 %респондентів. В 
групі з низьким рівнем прояву змістово-орієнтаційної 
мобільності кількість учнів зафіксовано в межах від 
22,0 %-23,0 %.

У старшокласників це співвідношення помітно 
змінюється, але на нашу думку, це не має великого 
практичного і методичного значення. 

2. Відсоткове співвідношення кількісного скла-
ду умовних груп з високим, достатнім, середнім і 
низьким рівнями показників змістово-оріентаційної 
мобільності в учнів молодших класів, у підлітків і у 
старшокласників з віком змінюється не суттєво. Це 
дає підстави вважати, що навчально-фізкультурна ді-
яльність в загальноосвітній школі не має суттєвого 
впливу на формування в учнів показників змістово-
орієнтаційної мобільності як аналітико-програмуючої 
складової довільного управління руховою діяльністю. 
Все це свідчить про низьку ефективність процесу фі-
зичного виховання в загальноосвітній школі. 

Одержані нами результати дослідження свід-
чать про те, що рівень сформованості змістово-
орієнтаційної мобільності більшою мірою залежить 
від готовності учнів до конкретної діяльності. Тому 
можна стверджувати, що основним чинником, який 
обумовлює і забезпечує формування основних скла-
дових змістово-орієнтаційної мобільності, є сама ді-
яльність.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 
проблеми готовності людини до довільного управлін-
ня поведінкою і руховою діяльністю. Перспективним, 
на наш погляд, є обґрунтування і розробка сучасних 
методичних підходів до формування в учнів загаль-
ноосвітньої школи всього комплексу показників, які 
визначають рівень сформованості особистісної мо-
більності як здатності до довільного управління по-
ведінкою і руховою діяльністю.
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Застосування індексу кердо в практиці фізичного реабілітолога
Афанасьєва О.В., Євдокімов Є.І.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Анотації:
Розглянута можливість застосу-
вання простих методів контролю 
ефективності фізіотерапевтичних 
і фізичних методів реабілітації при 
лікуванні дітей з гострою пневмо-
нією. В дослідженні взяли участь 
26 підлітків віком 12 -17 років з го-
строю пневмонією. Показано, що іс-
нує тісний корелятивний зв’язок між 
показниками функції зовнішнього 
дихання та вегето-судинної рівно-
ваги. Пропонується застосування 
в повсякденній практиці фізичного 
реабілітолога розрахунку загально-
доступного критерію – індексу Кер-
до для спостереження за результа-
тивністю лікування.

Афанасьева О.В., Евдокимов Е.И. При-
менение индекс Кердо в практике фи-
зический реабилитолог. Рассмотрена 
возможность применения простых методов 
контроля эффективности физиотерапевти-
ческих и физических методов реабилита-
ции при лечении детей с острой пневмо-
нией. В исследовании приняли участие 26 
подростков в возрасте 12 -17 лет с острой 
пневмонией. Показано, что существует тес-
ная коррелятивная связь между показате-
лями функции внешнего дыхания и вегето-
сосудистого равновесия. Предлагается 
применение в повседневной практике фи-
зического реабилитолога расчета общедос-
тупного критерия - индекса Кердо для на-
блюдения за результативностью лечения.

Afanasieva O.V., Evdokimov E.I. Ap-
plication of index Kerdo in practice of 
physical rehabilitation. The possibility 
of using the simple methods of monitoring 
the effectiveness of physiotherapy and 
physical rehabilitation methods in treat-
ment of children with acute pneumonia 
is examined. In research were involved 
26 adolescents aged 12 -17 years with 
acute pneumonia. It is shown that there is 
a strong correlative relationship between 
indicators of respiratory function and veg-
etovascular equilibrium. It is suggested 
the use in daily practice of physical reha-
bilitation calculating of public criteria – ac-
cording to Kerdo index for monitoring the 
effectiveness of treatment.

Ключові слова:
пневмонія, реабілітація, спірогра-
фія, вегетативна рівновага, ін-
декс Кердо.

пневмония, реабилитация, спирография, 
вегетативная равновесие, индекс Кердо.
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Вступ.1

В сучасній праці фізичного реабілітолога існує певна 
відомча неврегульованість в плані меж його службової 
компетенції та наявних можливостей. Насамперед, це 
стосується проблем призначення додаткових методів 
обстеження хворого, яка цілком визначається лікарем. 
В той же час, фахівець з фізичної реабілітації повинен 
здійснювати постійний динамічний контроль за фізичним 
станом пацієнта з метою корегування власних заходів 
щодо пацієнта.

В даній роботі здійснена спроба долучити до арсеналу 
реабілітаційного обстеження простого, загальнодоступного 
тесту для щоденного спостереження за ефективністю 
реабілітаційних втручань. Прикладом була  обрана робота 
фізичного реабілітолога з пацієнтами, що страждають 
на гостру пневмонію. Ця патологія займає 30-40% 
від усіх захворювань легень, а у структурі загальної 
захворюваності − лише 0,33%. З кожних 100 чоловік 
щорічно 1 хворіє на пневмонію,на долю цього 
захворювання припадає не менше 10 відсотків усіх 
госпіталізованих [1, 6]. 

Фізична реабілітація пневмонії широко вивчена 
багатьма авторами, існують розроблені програми 
лікувальної фізичної культури, дихальної гімнастики, 
спеціальні програми масажу, застосування 
фізіотерапевтичних засобів, але все це не у повній 
мірі застосовується в клінічній практиці, ефективність 
фізичних впливів контролюється не в достатній мірі [3].

Найважливішим завданням у такому випадку, 
стає включення в стандартну схему реабілітації 
гострої пневмонії фізіотерапевтичних і фізичних 
методів впливу за індивідуалізованими схемами, з 
урахуванням особливостей реакції пацієнтів і оцінка 
їх ефективності за допомогою простих методів 
реабілітаційного обстеження [4]. 

Робота виконана за планом науково-дослідної 
роботи кафедри фізичної реабілітації Інституту 
здоров’я спорту і туризму Запорізького класичного 

© Aфанасьєва О.В., Євдокімов Є.І., 2011

приватного університету «Теоретико-методичні засади 
фізичного виховання і фізичної реабілітації різних 
груп населення» номер держреєстрації 0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження було виявлення ефективності 

застосування показника вегетативної рівноваги 
– індексу Кердо для контролю ефективності 
фізіотерапевтичних впливів та запропонованої 
методики занять у фізичній реабілітації хворих на 
пневмонію.

Дослідження було проведено на базі Запорізької 
Обласної дитячої клінічної лікарні, відділення гнійної 
хірургії. 

У дослідах приймали участь 26 пацієнтів з 
діагнозом позалікарняної пневмонії. Серед них 
було 14 хлопчиків і 12 дівчаток віком від 12 до 17 
років, поділених на дві групи: експериментальну і 
контрольну. Контрольна група отримувала стандартні 
методи лікування [6], а експериментальна, окрім 
стандартних, отримувала ампліпульстерапію, видо-
змінений масаж та займалася за методикою Толкачо-
ва [7]. Усім пацієнтам проводилося обстеження, яке 
включало  оцінку функціонального стану дихальної 
системи: спірографія, де, в першу чергу, звертали 
увагу на життєву ємкість легень (ЖЄЛ), форсовану 
життєву ємкість легень (ФЖЄЛ), індекс Тіффно (ІТ), 
відношення ОФВ1/ФЖЄЛ (ОФВ1 - об'єм форсованого 
видиху (вдиху) за першу секунду), та оцінка стану ве-
гетативної рівноваги за допомогою системи КАРДІО-
ЛАБ, щоденно вимірювався пульс, артеріальний тиск 
та проводився розрахунок  індексу Кердо [5]. 

Пацієнтам, в першу чергу, проводилася медика-
ментозна (антибактеріальна та жарознижуюча тера-
пія), потім застосовувався курс фізіотерапії (електро-
форез, парафін). Курс становив 10 процедур, щоденно 
по 10-15 хвилин.

В експериментальній групі з метою покращення 
функції легень, кращого відходження патологічного 
ексудату, профілактики ускладнень додатково застосо-
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вували ампліпульстерапію по 10-15 хвилин, по 10 про-
цедур на курс, а також застосовувався масаж грудної 
клітки  та комплекс дихальних вправ за  Толкачовим 
протягом 2 тижнів. Запропоновані дії були спрямовані 
на покращення стану дихальної системи, покращення 
дренажу бронхів, очищення слизової дихальних шля-
хів, укріплення дихальної мускулатури, поліпшення 
функції зовнішнього дихання, збільшення екскурсії 
грудної клітки і профілактики легеневих ускладнень. 
Отримані дані оброблялись методами параметрично-
го и непараметричного аналізу із застосуванням стан-
дартного пакету програм Statistica 8.0 с розрахунком 
критерієв Ст’юдента та Пірсона (недостовірні зв’язки 
не відображались).

Результати дослідження.
Першим ітогом проведеного дослідження було 

встановлення певних кореляційних зв’язків між по-
казниками функції зовнішнього дихання(ФЗД)  та 
вегетосудинної рівноваги (ВСР). Дані наведені в та-
блиці 1.

Наведені показники, що відповідають p < 0,05
Наведені показники вегето-судинної рівноваги 

були розподілені для аналізу за їх інформаційним зна-
ченням на 6 груп, після чого виявилось наступне:
1. Показники, що характеризують текучій рівень 

функцій (найбільш вірогідний рівень регуляції) 
достовірного кореляційного зв’язку з показниками 
ФЗД не виявили.

2. Показники сумарного ефекту вегетативної регуляції 
кровообігу – SDNN, WN, MxDMN, WAM5,  TP, 
WAM10, виявили пряму чи зворотню залежність від 
показника ФЖЄЛ та ІТ, а саме, утворили наступні 
пари:
ФЖЄЛ - SDNN, r = 0,56; ФЖЄЛ – WN, r = -0,51; 

ФЖЄЛ – WAM5, r = -0,55;
ФЖЄЛ – TP, r = 0,59; ФЖЄЛ – WAM10, r = -0,51;  

ФЖЄЛ - MXDMN, r= -0.51; ІТ – ТР, r=0,57.
Це свідчить про те, що форсована життєва ємність 

легенів змінюється в залежності від загального рівня 
вегетативної регуляції, а саме, обратно пропорційна 
максимальній амплітуді вегетативної нервової системи, 
але прямо пропорційно активності впливу регуляції 
(TP), насамперед, симпатичного відділу(SDNN).
3. Показники, що характеризують парасимпатич-

ну регуляцію – RMSSD, HF, також корелювали з 
форсованою життєвою ємністю легенів (ФЖЄЛ – 
RMSSD, r = 0,64; ФЖЄЛ – HF, r = 0,64)
Це, свідчить, що підвищення ФЖЄЛ 

супроводжувалось збільшенням активності також 
парасимпатичної ланки регуляторних впливі, що є 
досить проблематичним для течії хвороби, враховуючи 
бронхоконстрикторний вплив блукаючого нерва.
4. Показник симпатичної ланки – VLF продемонстрував 

чітку залежність між показниками потужності види-
ху та рівня стрес-реакції, а саме, чім більш активо-
вана симпатична ланка, тим значніше підвищується 
вентиляція легенів (ОФВ – VLF, r = 0,65)

5. Показники взаємовідносин між парасимпатич-
ною та симпатичною нервовою системами –L/W 
дали підставу стверджувати, що зріст ФЖЄЛ су-

проводжувався перевагою парасимпатичної ланки 
вегетативної регуляції над симпатичною (ФЖЄЛ 
– PNN50, r = 0,61; ІТ – L/W,  r =0,72; ОФВ - L/W, 
r =0,51).

6. Показник взаємовідносин центральних та перифе-
ричних контурів регуляції – і також корелював з па-
раметром ФЖЄЛ: IC - ФЖЄЛ, r = 0.57
Роблячи висновок з вищезазначеного, можна 

зробити висновок, що легенева вентиляція в повній 
відповідності до існуючих уяв тісно пов’язана з 
активністю симпатичної та парасимпатичної ланок 
вегетативної нервової системи, що підпорядковуються 
вищім та периферичним регуляторним центрам. Із 
цього можна зробити, щонайменше два попередні 
висновки:

Зміна ситуації з функцією зовнішнього дихання 
знаходить своє відображення у показниках вегето-
судинної рівноваги, в тому числі і в індексі Кердо, 
який враховує показники артеріального тиску та час-
тоту серцевих скорочень.

Здійснюючи вплив на вегетативну нервову систе-
му за допомогою засобів фізичної реабілітації можна 
поліпшити функцію зовнішнього дихання.

При перевірці цих припущень нами були отримані 
наступні дані.

При госпіталізації був проведений первинний ана-
ліз показників ФЗД у пацієнтів.  Пацієнти в групах  
були підібрані за ознакою однорідності стану та важ-
кості перебігу хвороби, про що свідчать дані, наведені 
в таблиці 2 (р>0,05). 

Динаміка змін показників ФЗД у першій групі 
(контрольній) під впливом фармакотерапії та фізичної 
реабілітації ілюструвала позитивний перебіг стану 
хворих. Підвищення ЖЄЛ на 26% (р<0,05) свідчило 
про раціональне використання можливості легень 
максимально змінювати свій об'єм, нормалізацію 
властивостей легеневої тканини, збільшення її об'єму, 
який здатний до газообміну (табл. 3).

Зросли, але недостовірно і інші показники, що 
були дослідженими. 

Динаміка змін показників ФЗД у другій групі (екс-
периментальній) представлена у таблиці 4. Було зафік-
совано достовірне збільшення ЖЄЛ на 60% (р<0,05), 
що говорить про покращення як і в контрольній групі, 
але на 24% вище ніж у неї. Зафіксовано підвищення 
ФЖЄЛ 53% (р<0,05), що свідчить про нормалізацію 
дихального апарата, підвищення еластичності ретрак-
ції легенів, податливості бронхіальної стінки. Спосте-
рігалося покращення ІТ на 10% (р<0,05), що говорить 
про розширення дихальних шляхів і зменшення їх ае-
родинамічного опору, що може відбуватися лише при 
гарних механічних властивостях легеневої тканини та 
підвищенні сили експіраторних м'язів. Спостерігаючи 
за динамікою даних ОФВ1/ФЖЄЛ (р>0,05) ми не ви-
явили значних змін.

При проведенні порівняльної  оцінки динаміки по-
казників ФЗД під дією фізичної реабілітації у хворих 
контрольної та експериментальної групи можна за-
значити, що ЖЄЛ покращилась як в контрольній так і 
в експериментальній групі, це свідчить про те що реа-
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Таблиця 1
Взаємозв’язок показників функції зовнішнього дихання та вегето-судинної рівноваги

Показники ФЖЄЛ ІТ ОФВ
Xmin 0.50
SDNN 0.56
WN -0.51
RMSSD 0.64
pNN50 0.61
MXDMN -0.51
WAM5 -0.55
TP 0.59 0,57
WAM10 -0.51
VLF 0,60 0,50
LF 0,50
L/W 0,72 0,51
HF 0,64 0,61
IC 0,57

Таблиця 2
Показники ФЗД у пацієнтів при госпіталізації

Показники %  
від належних

Група 1
Контрольна

Група 2
експериментальна Значення t

ЖЄЛ 61,4±5,55 61,2±7,23 0,132
ФЖЄЛ 64,0±4,54 60,5±6,74 0,431

ІТ 103,7±8,45 111,8±3,79 0,875
ОФВ1/ФЖЄЛ 97,5±5,94 111,4±3,26 2,053

Таблиця 3
Динаміка зміни показників ФЗД у першій групі

Показники %  
від належних При госпіталізації При виписці % змін

ЖЄЛ 61,4±5,55 77,2±5,04 28,8±5,42*
ФЖЄЛ 64,0±4,54 76,7±4,22 21,5±4,72

ІТ 103,7±8,45 109,9±3,62 11,9±10,22
ОФВ1/ФЖЄЛ 97,5±5,94 109,9±2,92 17,5±10,30

* − р < 0,05

Таблиця 4
Динаміка зміни показників ФЗД у другій групі

Показники %  
від належних При госпіталізації При виписці % змін

ЖЄЛ 61,2±7,23 97,7±3,77 80,7±20,27*
ФЖЄЛ 60,5±6,74 92,6±3,07 68,6±18,99*

ІТ 111,8±3,79 100,6±3,76 -9,7±3,31*
ОФВ1/ФЖЄЛ 111,4±3,26 105,4±3,08 -4,8±3,05

* − р < 0,05

Таблиця 5
Порівняльна оцінка динаміки показників ФЗД під дією фізичної реабілітації

Показники % змін у першій групі % змін у другій групі Значення t
ЖЄЛ 28,8±5,42* 80,7±20,27* 2,474

ФЖЄЛ 21,5±4,72 68,6±18,99* 2,407
ІТ 11,9±10,22 -9,7±3,31* 2,11

ОФВ1/ФЖЄЛ 17,5±10,30 -4,8±3,05 2,076
* − р < 0,05
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білітаційні заходи були правильно спрямованими, але 
в експериментальній групі програма була більш ефек-
тивна. За усіма іншими показниками спостерігалося 
покращення тільки в експериментальній групі, що 
ще раз доводить про більш ефективну реабілітаційну 
програму (табл. 5).

За допомогою визначень індексу Кердо було ви-
явлено, що на початку дослідження у хворих спо-
стерігалась симпатикотонія, що є відображенням 
стрес-реакції на їх стан. Стрес-реакція, з одного боку, 
є характеристикою ступеню ураження організму, з 
іншого, активація симпато-адреналової системи під-
вищує легеневу вентиляцію, полегшуючи доставку 
кисню. З поліпшенням стану хворих, ступінь стрес-
реакції зменшується, що і ілюструє динаміка індек-
су Кердо, якій вимірювався щодня (табл.6).  Під час 
виписки у другій групі процент його зниження склав 
50,5±3,85 %, натомість в першій групі - 34,7±11,34 % 
(р<0,05). 

Це дозволяє припустити, що ефективність фізич-
ної реабілітації в другій групі була вище, ніж в групі, 
де пацієнти отримували стандартну фармакотерапію 
та фізіотерапевтичні впливи.

Висновки.
1. На основі отриманих даних можна стверджува-

ти, що існує тісний взаємозв’язок між деяким 
інтегральними показниками, що характеризують 
стан вегето-судинної регуляції та показниками 
функції зовнішнього дихання. Це дає підстави для 
застосування обстеження системи ВСР для контро-
лю за ефективністю застосування засобів фізичної 
реабілітації. Для практичного застосування може 
бути рекомендоване визначення індексу Кердо з ме-
тою контролю ефективності лікування та фізичної 
реабілітації хвороб дихальної системи.

2. На основі існуючих уявлень про роль вегетативної 
нервової системи в забезпеченні функції зовнішнього 
дихання ми маємо можливість дещо по-іншому 
підійти до підбору методик із арсеналу фізичної 

реабілітації стосовно покращення стану хворих в 
залежності від впливу на симпатичний чи парасим-
патичний відділи. В результаті нашого дослідження 
встановлена позитивна динаміка поліпшення 
показників функцій зовнішнього дихання у зв’язку з 
поліпшенням значень індексу Кердо. 

3. Аналізуючи результати проведеного нами 
дослідження, можна зробити висновок, що 
реабілітація хворих експериментальної групи з 
застосуванням ампліпульсу, масажу і дихальної 
гімнастики за Толкачовим є більш ефективною в 
порівнянні з реабілітацією хворих контрольної гру-
пи, що одержували тільки стандартні процедури. 
Перспектива наступних досліджень бачиться у 

впровадженні контролю ефективності фізичних впли-
вів на організм за допомогою простих методик оці-
нювання вегетативного гомеостазу при різноманітних 
станах.
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Таблиця 6
Динаміка вегетативного статусу під впливом фізичної реабілітації

Показ-
ник

1 група 2 група
Госпіталізація виписка % змін Госпіталізація виписка % змін

Індекс 
Кердо 24,2±2,12 16,3±3,32 -34,7±11,34 30,5±3,86 15,1±2,14 -50,5±3,85*

* − р < 0,05
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Ефективність розробленої програми  
з розвитку координаційних здібностей дівчаток 10-13 років,  

які займаються художньою гімнастикою
Білокопитова Ж.А., Лаврентьєва В.О., Кожевнікова Л.К.*

Національний університет фізичного виховання та спорту України,  
Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського*

Анотації:
Розроблена та практично об-
ґрунтована програма з розвитку 
координаційних здібностей за 
віковими групами гімнасток 10-
13 років. Програма призначена 
для спеціалізованого етапу під-
готовки та спрямована на розви-
ток координаційних здібностей 
відповідних до індивідуально-
психологічних особливостей гім-
насток. Виявлено, що на спор-
тивний результат гімнасток 10-13 
років впливають показники пси-
хомоторних якостей – здібність 
до корекції своїх дій до довільної 
мобілізації та моторної коорди-
нації під час виконання швид-
кісної роботи. Це пояснюється 
тим, що показники, які передба-
чаються, відображують комплекс 
просторово-часових рухів і до-
зволяють оцінити дії гімнасток.

Белокопытова Ж.А., Лаврентьева В.А., Кожев-
никова Л.К. Эффективность разработанной 
программы по развитию координационных 
способностей для девочек 10-13 лет, зани-
мающихся художественной гимнастикой. 
Разработана и практически обоснована про-
грамма по развитию координационных спо-
собностей по возрастным группам гимнасток 
10-13 лет. Программа предназначена для 
специализированного этапа подготовки и на-
правлена на развитие координационных спо-
собностей соответствующих индивидуально-
психологическим особенностям гимнасток. 
Выявлено, что на спортивный результат гим-
насток 10-13 лет оказывают влияние показа-
тели психомоторных качеств – способность 
к коррекции своих действий к произвольной 
мобилизации и моторной координации при 
скоростной работе. Это объясняется тем, что 
предполагаемые показатели, отражают комп-
лекс пространственно-временных движений и 
позволяют оценить действия гимнасток.

Belokopitova G. A., Lavrentieva V.A., 
Kozhevnikova L.K. The effectiveness 
of the developed program of 10-13 
years girls’ coordinative abilities who 
are going in for calisthenics. It’s devel-
oped and practically based the program 
on developing coordinative abilities ac-
cording to the age group of 10-13 years 
old gymnastics. This program is for 
special stage of training and it is aimed 
for developing coordinating abilities con-
nected to individual-psychological pe-
culiarities of girls going for gymnastics. 
It was shown that sport result of 10-13 
years girls’ influences on index of psycho-
moving futures – abilities for correction 
of their actions to free mobilization and 
moving coordination during performing 
fast work. It can be explained that index 
which is being expected shows the set of 
time-hour moves and allows evaluating 
gymnasts moves.
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Вступ.1

Досягнення високих спортивних результатів в 
умовах зростаючої конкуренції вимагає постійного 
вдосконалення спортивної майстерності гімнасток. 
Одним з найбільш перспективним напрямків техніч-
ної підготовки гімнасток 10-13 років є розвиток коор-
динаційних здібностей (КЗ).

Технічна підготовка здійснюється за рахунок удо-
сконалення координації рухів і підвищення стійкості 
технічних дій до різних збиваючих факторів. Біль-
шість цих аспектів, за виключенням удосконалення 
координаційних здібностей отримало широке відо-
браження в сучасній науковій літературі та в практиці 
роботи тренерів. Разом з тим, художня гімнастика, як 
один з складно-координаційних видів спорту потребує 
створення системи цілеспрямованого розвитку різних 
координаційних здібностей. 

Аналіз науково-методичної літератури та опитуван-
ня тренерів вказав на те, що проблема формування роз-
витку та вдосконалення координаційних здібностей в 
художній гімнастиці розроблена недостатньо [3, 4].

Основна проблема, що необхідно вирішувати тре-
нерам, полягає у виборі засобів, які сприяють під-
вищенню ефективності змагальної та тренувальної 
діяльності. У зв’язку з ранньою спеціалізацією, ско-
роченням термінів навчання та ускладненням спор-
тивної техніки до юних гімнасток висуваються високі 
вимоги у плані прояву координаційних здібностей. 
Це обумовлює необхідність пошуку нових шляхів 
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та можливостей, за допомогою яких можна краще та 
швидше навчити гімнасток управляти своїми рухами 
[5, 6].

Не дивлячись на те, що за останні роки накопичено 
теоретичний та експериментальний матеріал з питань, 
пов’язаних із структурною основою координаційних 
здібностей [1, 2, 3] маловивченою залишається інди-
відуальна спрямованість в розвитку координаційних 
здібностей та відсутністю програм. У зв’язку з цим 
розробка програм, спрямованих на розвиток коорди-
наційних здібностей для дівчаток 10-13 років, які за-
ймаються художньою гімнастикою є актуальною.

Дослідження були виконані згідно теми 2.1.6. „Ра-
ціональна побудова тренувального процесу у спор-
тивних видах гімнастики на етапах багатолітньої під-
готовки на 2005-2009 р.р.”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення та перевірка 

ефективності розробленої програми з розвитку коор-
динаційних здібностей (КЗ) по вікових групах гімнас-
ток 10-13 років.

Завдання дослідження – експериментально об-
ґрунтувати програму розвитку КЗ гімнасток 10-13 
років на етапі спеціалізованої підготовки відповідної 
індивідуально-психологічним особливостям.

Результати дослідження.
Для визначення та перевірки ефективності роз-

робленої програми з розвитку КЗ був проведений 
педагогічний експеримент. Завданням розвитку КЗ 
виявилося забезпечення широкого базису (фонду за-
своєних рухових умінь та навичок), використовуючи 
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методи стандартно-повторної та варіативної (перемін-
ної) вправи та різноманітні комбінації рухів, які скла-
дають матеріал гімнастки, шляхом введення факторів 
незвичайності під час виконання дій, що висувають 
додаткові вимоги до координації рухів.

Спостереження за рівнем розвитку КЗ по вікових 
групах гімнасток проводилося у два етапи: перший 
етап до початку експерименту та другий – після закін-
чення експерименту. Спостереження за динамічним 
рівнем розвитку КЗ проводилися за показниками пси-
хомоторних якостей гімнасток 10-13 років, а також 
здійснювався контроль розвитку КЗ за цими якостями 
[1, 2].

В результаті тестування по показниках психомо-
торних якостей гімнасток 10-13 років виявлено при-
ріст в наступних показниках:
• у гімнасток 10 років (табл.1): моторна координація 

під час виконання швидкісної роботи, здатність 
до довільної мобілізації та здібність до довільної 
корекції своїх дій;

• у гімнасток 11 років (табл. 2): моторна координація 
під час виконання швидкісної роботи, здатність 
до довільної мобілізації та здібність до довільної 
корекції своїх дій;

• у гімнасток 12 років (табл. 3): моторна координація 
під час виконання швидкісної роботи, психічна 
швидкісна витривалість, реакція на ускладнення 
умов діяльності та здібність до довільної корекції 
своїх дій;

• у гімнасток 13 років (табл. 4): психічна швидкісна 
витривалість та здібність до довільної корекції 
своїх дій.
Для етапу спеціалізованої підготовки представляє 

інтерес взаємозв’язку психомоторних якостей зі спор-
тивним результатом.

Для визначення ефективності використання комп-
лексу показників, які характеризують психомоторні 
якості для оцінки здібностей гімнасток, були дослі-
джені їхні взаємозв’язки зі спортивним результатом 
гімнасток 10-13 років (табл. 5).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників психомоторних якостей гімнасток 10 років  

до та після застосування програми

Показник

До застосування 
програми

Після застосування 
програми

P
X m S V, % X m S V, %

Моторна координація 
під час виконання 
швидкісної роботи, бал

1, 33 0, 19 0, 72 54, 3 2, 33 0, 19 0, 72 31, 0 <0, 01

Психічна швидкісна 
витривалість, бал 3, 80 0, 34 1, 26 33, 3 4, 33 0, 22 0, 82 18, 8 >0, 05

Реакція на ускладнення 
умов діяльності, бал 3, 07 0, 38 1, 44 46, 9 3, 87 0, 32 1, 19 30, 7 >0, 05
Здібність до довільної 
мобілізації, бал 3, 00 0, 32 1, 20 39, 8 3, 87 0, 26 0, 99 25, 6 <0, 05
Здібність до довільної 
корекції своїх дій, бал 3, 13 0, 3 1, 13 35, 9 4, 00 0, 25 0, 93 23, 2 <0, 05

Таблиця 2
Порівняльна характеристика показників психомоторних якостей гімнасток 11 років  

до та після застосування програми

Показник

До застосування 
програми

Після застосування 
програми

P
X m S V, % X m S V, %

Моторна координація 
під час виконання 
швидкісної роботи, бал 1, 73 0, 12 0, 46 26, 4 2, 73 0, 12 0, 46 16, 8 <0, 001

Психічна швидкісна 
витривалість, бал 4, 07 0, 26 0, 96 23, 6 4, 67 0, 16 0, 62 13, 2 >0, 05
Реакція на ускладнення 
умов діяльності, бал 4, 27 0, 29 1, 10 25, 8 4, 67 0, 19 0, 72 15, 5 >0, 05
Здібність до довільної 
мобілізації, бал 4, 47 0, 14 0, 52 11, 6 5, 0 0 0 0 <0, 001
Здібність до довільної 
корекції своїх дій, бал 2, 67 0, 33 1, 23 46, 3 3, 73 0, 28 1, 03 27, 7 <0, 05
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Таблиця 3
Порівняльна характеристика показників психомоторних якостей гімнасток 12 років  

до та після застосування програми

Показник

До застосування 
програми

Після застосування 
програми

PX m S V, % X m S V, %

Моторна координація 
під час виконання 
швидкісної роботи, бал

3, 67 0, 13 0, 47 13, 3 4, 67 0, 13 0, 49 10, 5 <0, 001

Психічна швидкісна 
витривалість, бал 3, 73 0, 26 0, 96 25, 8 4, 40 0, 14 0, 51 11, 5 <0, 05

Реакція на ускладнення 
умов діяльності, бал 3, 33 0, 30 1, 11 33, 4 4, 13 0, 22 0, 83 20, 2 <0, 05
Здібність до довільної 
мобілізації, бал 4, 07 0, 33 1, 22 30, 1 4, 53 0, 22 0, 83 18, 4 >0, 05
Здібність до довільної 
корекції своїх дій, бал 2, 2 0, 34 1, 26 57, 5 3, 13 0, 30 1, 13 35, 9 <0, 05

Таблиця 4
Порівняльна характеристика показників психомоторних якостей гімнасток 13 років  

до та після застосування програми

Показник

До застосування 
програми

Після застосування 
програми

PX m S V, % X m S V, %
Моторна координація 
під час виконання 
швидкісної роботи, бал

1, 73 0, 12 0, 46 26, 4 1, 73 0, 12 0, 46 26, 4 >0, 05

Психічна швидкісна 
витривалість, бал 4, 07 0, 26 0, 96 23, 6 4, 67 0, 13 0, 49 10, 5 <0, 05

Реакція на ускладнення 
умов діяльності, бал 4, 33 0, 30 1, 11 25, 7 4, 67 0, 13 0, 49 10, 5 >0, 05

Здібність до довільної 
мобілізації, бал 4, 47 0, 14 0, 52 11, 6 4, 6 0, 14 0, 51 11, 0 >0, 05

Здібність до довільної 
корекції своїх дій, бал 2, 67 0, 33 1, 23 46, 3 4, 4 0, 20 0, 74 16, 8 <0, 001

Таблиця 5
Кореляційний взаємозв’язок показників психомоторних якостей  

зі спортивним результатом гімнасток 10-13 років

Показник
Вік гімнасток

10 років 11 років 12 років 13 років
Моторна координація 
під час виконання 
швидкісної роботи, бал 0, 139 0, 155 0, 658 0, 103
Психічна швидкісна 
витривалість, бал 0, 079 0, 078 0, 196 0, 219
Реакція на ускладнення 
умов діяльності, бал 0, 254 0, 380 0, 144 0, 205
Здібність до довільної 
мобілізації, бал 0, 228 0, 504 0, 124 0, 258
Здібність до довільної 
корекції своїх дій, бал 0, 369 0, 557 0, 349 0, 150
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Аналіз кореляційних взаємозв’язків досліджува-
них параметрів показав, що в групах гімнасток 10-13 
років виявлені тісні кореляційні взаємозв’язки спор-
тивного результату з окремими показниками. Щіль-
ність та кількість цих взаємозв’язків були різними у 
гімнасток 10-13 років.

В результаті тестування по 5 показниках пси-
хомоторних якостей виявлені наступні кореляційні 
взаємозв’язки в досліджуваних показниках:
• у гімнасток 10 років – 3 слабкі (РУУД – r=0, 254, 

ЗДМ – r=0, 228 та ЗДКД – r=0, 369) кореляційні 
взаємозв’язки; 

• у гімнасток 11 років – 2 середні (ЗДМ – r=0, 504 та 
ЗДКД – r=0, 557) та 1 слабкий (РУУД – r=0, 380) 
кореляційний взаємозв’язок;

• у гімнасток 12 років – 1 середній (МКШР – r=0, 
658) та 1 слабкий (ЗДКД – r=0, 349) кореляційний 
взаємозв’язок;

• у гімнасток 13 років – 3 слабкі (ПШВ – r=0, 219, 
РУУД – r=0, 205 та ЗДМ – r=0, 258) кореляційні 
взаємозв’язки.
За впливом на спортивний результат показники 

психомоторних якостей у гімнасток 10-13 років можна 
розташувати в такому убуваючому ряду: ЗДКД, ЗДМ, 
МКШР, РУУД та ПШВ.

Отримані результати дослідження вказують, що на 
спортивний результат гімнасток 10-13 років впливають 
показники психомоторних якостей – здібність до 
корекції своїх дій, здібність до довільної мобілізації 
та моторна координація під час виконання швидкісної 
роботи. В цьому дослідженні це можна пояснити 
тим, що запропоновані показники інформативні, 
відображують комплекс просторово-часових рухів та 
дозволяють ефективно оцінити дії гімнасток в умовах 
змагальної діяльності, скоректувати підготовку та 
виступ спортсменок.

Висновки.
В структурі координаційних здібностей слід 

виділяти:
• сприйняття та аналіз власних рухів;
• наявність образів динамічних, часових та просто-

рових характеристик рухів власного тіла та різних 
його частин в їхній складній взаємодії;

• розуміння рухової завдання, що стоїть;
• формування плану і конкретного чину виконання 

руху.
Перспективи подальшого дослідження будуть 

спрямовані на аналізування зрушень досліджуваних 
показників загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості гімнасток 10-13 років після 
застосування розробленої програми.

Література:
Белокопытова Ж.А. Развитие координационных способностей у 1. 
девочек 10-13 лет, занимающихся художественной гимнастикой: 
Учебное пособие / Ж.А. Белокопытова, В.А. Лаврентьева. – К., 
2007. – 126 с.
Белокопытова Ж.А. Методика психодиагностики в художествен-2. 
ной гимнастике: НУФВСУ / Ж.А. Белокопытова, А.А. Тимошен-
ко, А.М. Дячук. – К: Науковий світ, 2001. – 46 с.
Карпенко Л.А.Ключевые аспекты успешной учебно-3. 
тренировочной работы по художественной гимнастике / Л.А. 
Карпенко //Культура физическая и здоровье. – 2007. - № 4. – С. 
45-49.
Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуальных 4. 
особенностей детей и подростков в процессе физического 
воспитания: [Учебное пособие для студ. вузов] / Т.Ю. Круцевич. 
– К., 1999. – 232 с.
Ставицкий К.Р. Применение модифицированного теста в целях 5. 
отбора / К.Р. Ставицкий //Организационные и программно-
методические аспекты системы отбора перспективных 
спортсменов. – М., 1988. – С. 188-195.
Шевченко Д.Ю. Совершенствование психомоторных 6. 
способностей старших школьников: Автореф. дис. …канд. пед. 
наук: (13.00.04) / Омск, 2009. – 23 с.

Надійшла до редакції 24.02.2011 р.
Белокопытова Жанна Андреевна

Лаврентьева Виктория Александровна
Кожевникова Людмила Константиновна

KozhevnikovaLK@mail.ru



проблеми фізичного виховання і спорту   № 4  / 2011

31

Аналіз можливості фізичної реабілітації  
при тазових передлежаннях і неправильних положеннях  

плода під час вагітності
Брега Л.Б., Григус І.М.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет  
імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Розглянуто основні причини ви-
никнення та можливість корек-
ції реабілітаційними засобами 
неправильних положень і тазо-
вих передлежань плода під час 
вагітності. Наведено аналіз пу-
блікацій, в яких висвітлюються 
сучасні можливості впливу на 
виправлення патологічного ста-
ну за допомогою застосування 
засобів фізичної реабілітації. 
Встановлено важливість ран-
нього виявлення, корекції та 
фіксування плоду в головному 
передлежанні до початку по-
логової діяльності, особливості 
проведення коригуючих занять 
у вагітних.

Брега Л.Б., Григус И.М. Анализ возможнос-
ти физической реабилитации при тазовых 
предлежаниях и неправильных положе-
ниях плода во время беременности. Расс-
мотрено главные причины возникновения и 
возможность коррекции реабилитационными 
средствами неправильных положений и 
тазовых предлежаний плода во время бере-
менности. Приведено анализ публикаций, в 
которых освещаются современные возмож-
ности воздействия на исправление патоло-
гического состояния с помощью применения 
средств физической реабилитации. Установ-
лено важность раннего выявления, коррекции 
и фиксации плода в головном предлежании 
до начала родовой деятельности, особен-
ности проведения корригирующих занятий у 
беременных.

Brega L.B., Grygus I.M. The analysis 
of possibility of physical rehabilita-
tion at pelvic presentation and wrong 
positions of a fetus during pregnancy. 
It is considered the main reasons of oc-
currence and correction possibility by 
rehabilitation means of wrong positions 
and pelvic presentation a fetus during 
pregnancy. It is resulted the analysis of 
publications in which modern possibili-
ties of influence on correction of a patho-
logical condition by means of application 
of means of physical rehabilitation are 
shined. It is established the importance of 
early revealing, correction and fetus fixing 
in head prelying prior to the beginning of 
patrimonial activity, feature of carrying out 
corrective training at pregnant women.

Ключові слова:
фізична реабілітація, вагіт-
ність, неправильне положення, 
тазові передлежання.

физическая реабилитации, беременность, 
неправильное положение, тазовые предле-
жания.

physical rehabilitation, pregnancy, wrong 
position, pelvic presentations.

Вступ.1

Антинатальна діагностика неправильного 
положення та тазового передлежання плода з 
наступною корекцією його стану є важливим 
компонентом акушерської та реабілітаційної допомоги 
і формуванням напрямку перинатальної медицини, 
який розглядає плід як «повноцінного» пацієнта. Цей 
напрямок об’єднує праці спеціалістів, які працюють 
в різних галузях медичних знань. Але провідну роль 
у діагностиці неправильного положення та тазового 
передлежання плода і надання професійної допомоги 
ще ненародженому пацієнту відіграє лікар акушер-
гінеколог в тісній співпраці з реабілітологом. 

Питання про ведення вагітності й пологів у жінок з 
неправильним положенням та тазовим передлежанням 
плода є дуже актуальним, оскільки в цьому разі, 
насамперед, перинатальна смертність у 3-5 разів вища, 
порівняно з пологами в головному передлежанні 
[1, 2, 4]. Підвищеною є також захворюваність дітей, 
спостерігаються несприятливі віддалені наслідки – 
центральні парези, епілепсія, гідроцефалія, відставання 
в розумовому розвитку та ін. [2]. 

Серед ускладнень у матері слід зазначити високу 
частоту несвоєчасного виливання навколоплідних 
вод, аномалій родової діяльності, затяжних пологів, 
оперативних втручань, інфікування тощо [3, 7].

Більшість провідних акушер-гінекологів вважають, 
що вагітних з неправильним положенням та тазовим 
положенням слід відносити до групи підвищеного 
ризику, а пологи – до патологічних [1, 2, 3].

Аналіз наукових досліджень та практичний 
досвід свідчать, що демографічна ситуація в Україні 
постійно покращується, однак кількість випадків 
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патологічного перебігу вагітності не зменшується. 
Високий рівень репродуктивних втрат в Україні: 
невиношування, безпліддя, материнська та дитяча 
смертність, штучне переривання небажаної вагітності, 
онкологічна захворюваність репродуктивної сфери 
є вагомими складовими проблем репродуктивного 
здоров’я. Низький рівень здоров’я вагітних значно 
підвищує ризик материнської та дитячої патології, є 
причиною високої частоти ускладнених пологів, що 
в свою чергу є ризиком репродуктивних втрат. На 
фоні незадовільного стану здоров’я вагітних жінок 
очікування народження здорових дітей є сумнівним. 
Тому, незважаючи на всі старання спеціалістів і прогрес 
сучасної медичної науки, ситуація з ускладненнями 
вагітності і перинатальною патологією залишається 
одним із найголовніших питань акушерства і 
неонатології.

Виходячи з того, що в Україні запропоновані 
комплекси коригуючих гімнастичних вправ у 
жіночій консультації за однією з існуючих методик 
(І. Ф. Дикань, (1961),  І. І. Грищенко (1979),  
Е. Н. Калининой (1975), А. Е. Шулешовой (1979),  
В. В. Абрамченко (1996) є застарілими і використовуються 
недостатньо, постала необхідність їх вдосконалення та 
впровадження в практичну діяльність [5, 6].

Для профілактики ускладнень, які розвиваються 
в період вагітності, слід використовувати безпечні 
та доступні для більшості жінок України засоби 
фізичної реабілітації. Особлива увага звертається на 
зміну в способі життя, звичках харчування і фізичних 
вправах, як невід’ємна частина всього процесу 
вагітності, з метою створення найбільш безпечних і 
комфортних умов для правильного розвитку дитини і 
захисту здоров’я жінки.
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Робота виконана за планом НДР Міжнародного 
економіко – гуманітарного університету імені акаде-
міка Степана Дем’янчука.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити особливості пере-

бігу неправильного положення та тазового передле-
жання плода з наступною корекцією цього стану.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення літературних джерел.

Результати дослідження.
Переважно малюки займають правильне положен-

ня у животі мами – головою вниз. Проте трапляються 
випадки, коли дитина займає інше положення: тазо-
ве – сідничками і ступнями (сідничне) або колінами 
і ступнями (ножне) до низу; поперечне – дитина ле-
жить спиною і плечима вниз або косе – дитина лежить 
косо у порожнині матки (рис. 1). 

Протікання вагітності при тазових передлежаннях 
та неправильних положеннях практично не відрізня-
ються від головних передлежань. У числі основних 
причин виникнення тазового передлежання, зазвичай, 
називають зниження тонусу та збудливості матки, при 
яких зменшується її здатність скорочуватися і коректу-
вати положення плоду. Крім цього, підсилюють ризик 
тазового передлежання підвищена рухливість дитини 
при багатоводді і недоношеній вагітності, а також ма-
ловоддя і аномалії розвитку матки, які обмежують рух 
і не дають дитині розвернутися головою вниз до кінця 
вагітності. Головному передлежанню також можуть 

перешкоджати вузький таз вагітної, передлежання 
плаценти, пухлини в нижній частині матки, а також де-
які вади в розвитку плода. Інші причини – скручений 
або скошений таз; хлистова травма, наприклад ДТП в 
анамнезі, в результаті якої всі сполучні мембрани тіла, 
у тому числі черевина, що покриває матку, втрачають 
еластичність; гіпертонус матки; рубці і спайки після 
кесарева розтину і інших порожнинних операцій (на-
приклад, з приводу ускладненого апендициту).

Причини формування неправильних положень 
плода мають багато загального з причинами тазо-
вих передлежань. Основне значення мають зниження 
пластичного тонусу мускулатури матки, зміна форми 
матки, надмірна або різко обмежена рухливість плода 
або при перешкоді для встановлення повздовжнього 
положення плода. Такі умови створюються при анома-
ліях розвитку та пухлинах матки, аномаліях розвитку 
плода, передлежанні плаценти, багатоводді, маловодді, 
багатоплідній вагітності, дряблості передньої черевної 
стінки, а також при станах, які утруднюють вставляння 
передлеглої частини плоду у вході в малий таз, напри-
клад при пухлинах матки або при крайніх ступенях зву-
ження розмірів тазу. Якщо плід розташований в матці 
неправильно: косо або поперек, то з’являється ризик 
випадіння пуповини. Вона може потрапити в проміж-
ок, що знаходиться між тілом плоду і тазом. Рідше така 
ситуація виникає при нормальному положенні дитини. 
Аномальне положення, особливо косе, може бути тим-
часовим і пов'язаним просто з положенням тіла матері.

Рис. 1. Положення плода в матці

а – потиличне передлежання, перша позиція, задній вид; б – потиличне передлежання, перша 
позиція, передній вид; в – сідничне передлежання, друга позиція, задній вид; г – сідничне 

передлежання, перша позиція, передній вид; д – поперечне положення, перша позиція, передній вид; 
е – поперечне положення, друга позиція, задній вид.
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Рис. 2. Алгоритм ведення вагітних з неправильним положенням  
та тазовим передлежанням плода у жіночій консультації

 У третьому триместрі, а точніше до 30-31 тижнів 
вагітності плід в материнському лоні готовиться до по-
логів та займає правильне положення головою донизу. 
Внаслідок різних причин «перевороту» не відбуваєть-
ся і плід знаходиться в неправильному положенні або 
в «тазовому» – «сідничному» або «ножному» перед-
лежанні. Своєчасна діагностика і активні дії можуть 
виправити цю ситуацію. Тому багато ускладнень, що 
виникають при пологах у тазовому передлежанні та 
неправильному положенні плоду, можна запобігти, 
якщо використовувати сучасні методи діагностики, 
правильно вести вагітність і пологи. Щоб змінити по-

ложення плоду, слід виконувати спеціальні вправи. 
Старанне, регулярне виконання вправ у більшості ви-
падків призводить до бажаного результату [1, 2, 3]. 

В умовах сучасної жіночої консультації, відразу 
після встановлення неправильного положення та та-
зового передлежання плоду в ІІІ триместрі вагітності, 
лікар акушер-гінеколог та фізичний реабілітолог по-
винні дотримуватися алгоритму ведення вагітних та 
скласти програму реабілітації і комплекс фізичних 
вправ, які  будуть відповідати фізіологічним змінам, 
які розвиваються в організмі вагітної та виправленню 
даної патології (рис. 2).

Жіноча консультація

Встановлення попереднього діагнозу тазово-
го передлежання

      Термін вагітності

38 тижнів і більше31-36 тижнів

До 31 тижнів

Спостереження та 
заходи, що сприяють 

самоповороту Коригуюча гімнастика

Підтвердження діагнозу 
тазового передлежання

Головне передлежання

Госпіталізація в аку-
шерський 
стаціонар

за показаннями
Госпіталізація у терміні 

пологів 
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Попередження тазових і неправильних положень 
плоду є їх дородове виправлення, необхідність яких 
обумовлена тим, що пологи при даній патології су-
проводжуються низкою серйозних ускладнень для 
матері і плода. З метою профілактики використовують 
фізичні вправи. Існує багато різних гімнастик для ви-
правлення тазового передлежання плоду. Ці вправи не 
складні, але вони здатні допомогти не тільки «пере-
вернути» малюка, але і зменшити тонус матки, а також 
поліпшити настрій. Ефективність подібних вправ, за 
різними оцінками, складає близько 75%, і тільки 25% 
вагітних жінок з тазовими передлежаннями та непра-
вильними положеннями плода при неефективності 
коригуючої гімнастики потребують зовнішнього аку-
шерського повороту.

Рубці на матці від попередніх операцій, перед-
лежання плаценти (плацента прикріплена в нижньо-
му матковому сегменті в області внутрішнього зіву 
шийки матки – на шляху плоду, що народжується), 
пухлини матки, пізній токсикоз вагітності, важкі екс-
трагенітальні (не пов’язані із статевою системою) за-
хворювання – все це протипоказання для проведення 
коригуючих вправ. 

В результаті аналізу наявної науково-методичної 
літератури, випливає, що заняття з фізичної реабіліта-
ції слід розділяти на дві частини:

1) загально-фізична підготовка до родів, при якій 
приводяться в рух і зміцнюються ті групи м’язів, від 
діяльності яких залежить період (тривалість) пологів, 
а також зменшити біль;

2) зміна положення тіла майбутньої мами (підні-
мається таз вище рівня голови) і так само змінюється 
центр тяжіння середовища перебування дитини, про-
вокується перевертання дитини.

У середньому, будь-який комплекс вправ має три-
вати 45-50 хв. і складатися з трьох частин: 
1. Вступна частина – динамічні дихальні вправи, роз-

слаблення окремих м’язів. 
2. Основна частина – вправи, що зміцнюють великі 

групи м’язів тулуба, м’язи тазового дна, збільшують 
рухливість суглобів, вправи на дихання при напру-
женому черевному пресі. 

3. Заключна частина – дихальні вправи, релаксація.
Спеціаліст-реабілітолог повинен володіти глибо-

кими знаннями клініко-фізіологічного обґрунтування, 
особливостей перебігу і розвитку фізіології та психо-
логії вагітності й майбутніх пологів при призначенні 
та проведенні відповідних методів і способів фізичної 
реабілітації в кожному триместрі вагітності. 

Якщо плід повертається на головку, ввідну і осно-
вну частину вправ виключають, а заключну частину 
вправ виконують до кінця вагітності. При діагносту-

ванні головного передлежання плід фіксується за до-
помогою валиків (із рушників), покладених на бокові 
відділи живота, і дородового поясу. Пояс з валиками 
необхідно носити до стійкої фіксації плода, після чого 
валики знімають, а пояс залишається до кінця вагіт-
ності. Вагітна оглядається лікарем 1 раз в тиждень. 
Коригуючою гімнастикою рекомендується займатися 
з 31 по 36 тижні вагітності, за відсутності ефектив-
ності – є показом зовнішній профілактичний поворот 
плоду на головку.

Висновки.
Практичне застосування коригуючої гімнастики 

дає підстави вважати, що доцільним є відновлення і 
проведення в умовах жіночої консультації коригуючої 
гімнастики у вагітних в термінах 29-36 тижнів, при 
відсутності протипоказань, для зниження частоти по-
логів в тазовому передлежанні та неправильним поло-
женням плоду, що запобігає попередження кесаревих 
розтинів і перинатальних втрат при цьому. Знання і 
вміння дозволяють реабілітологу успішно викорис-
тати сучасні методи і засоби фізичної, психологічної 
реабілітації і корекції, благоприємно впливати на фі-
зичне і психічне здоров’я вагітної жінки. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці програми фізичної реабілітації та вдоскона-
ленні корекційних засобів при тазових передлежаннях 
та неправильних положеннях плода під час вагітності.
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Практична реалізація поняття „культура здоров’я”  
у процесі фізичного виховання студентів педагогічних вузів

Верблюдов І.Б., Кудренко А.І., Шошура Н.Д.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотації:
Обґрунтовано доцільність і ме-
тодику застосування засобів 
психорегуляції у формуванні 
внутрішніх психофізіологічних 
механізмів особистості, які ха-
рактеризують поняття „Куль-
тура здоров’я”. Висвітлюється 
можливість застосування поза-
навчальних занять з фізичного 
виховання студентів педагогіч-
них вузів для вирішення цієї 
задачі. У дослідженні брали 
участь 178 студентів чоловічої 
та жіночої статі.

Верблюдов И.Б., Кудренко А.И., Шошура Н.Д. 
Практическая реализация понятия „Культу-
ра здоровья” в процессе физического вос-
питания студентов педагогических вузов. 
Обосновывается целесообразность и методика 
использования средств психорегуляции в фор-
мировании внутренних психо-физиологических 
механизмов личности, которые характеризуют 
понятие „Культура здоровья”. Освещается воз-
можность использования внеучебных занятий 
по физвоспитанию студентов педагогических 
вузов для решения этой задачи. В исследова-
нии принимали участие 178 студентов мужско-
го и женского полов.

Verbludov I.B., Cudrenko A.I., Chochu-
ra N.D. Practical implementation of the 
concept of “Culture of Health” in the 
process of physical education teach-
ers. The article explains the usefulness 
and methodology of the use of psycho-
therapy in the formation of inner psycho-
physiological mechanisms of personality 
that characterize the concept of “Culture of 
Health”. Also, the article highlights the use 
of extra-curricular activities for physical 
education students of pedagogical univer-
sities to address  problem. In experiment 
took part 178 male and female students. 

Ключові слова:
студенти, оздоровче трену-
вання, фізична підготовле-
ність, функціональний стан, 
аутогенне тренування, само-
контроль.

студенты, оздоровительная тренировка, 
физическая подготовленность, функцио-
нальное состояние, аутогенная тренировка, 
самоконтроль.

students, fitness training, physical fitness, 
functional status, autogenic training, self-
control.

Вступ.1

Під час навчання в педагогічному вузі, в процесі 
фізичного виховання студентів для активізації їх по-
всякденної діяльності по збереженню та покращен-
ню стану власного здоров’я, повинна проводитись 
цілеспрямована робота по формуванню внутрішніх 
психофізіологічних механізмів на рівні підсвідомос-
ті. Підвищення ефективності цього напрямку діяль-
ності багато у чому буде залежати від використання 
сучасних досліджень в сфері вищої нервової діяль-
ності особистості. Ця робота також повинна реально 
впливати на покращення їх функціонального стану та 
рівня фізичної підготовленості[7].

В період навчання у вищому педагогічному на-
вчальному закладі (ВПНЗ) майбутні вчителі зусил-
лями кафедр фізичного виховання повинні набувати 
практичних навичок компенсаторної діяльності для 
запобігання негативній дії на стан організму негатив-
них факторів оточуючого середовища з метою проти-
діяти їм. Така щодобова діяльність студентів, засвоє-
на в період навчання у ВПНЗ буде використовуватись 
ними в майбутній професійній діяльності з побічним 
впливом на масу учнів загальноосвітніх шкіл. У цьо-
му полягає соціальна спрямованість впровадження 
в повсякденний побут студентів ВПНЗ ефективних 
тренувально-оздоровчих комплексів (ТОК) для само-
стійного використання[5]. 

Але проблемою є те, що, як показує практика 
фізкультурної роботи зі студентами, вони не набува-
ють навичок створення та підтримки довгострокової 
стійкої мотивації для виконання такого роду роботи. 
Як показали попередні дослідження, одна із причин 
полягає в низькому рівні розвитку внутрішніх меха-
нізмів особистості, які характеризуються поняттям 
„Культура здоров’я”. Тому актуальним є знаходжен-
ня і обґрунтування засобів та методів психологічного 
впливу на студентів в процесі фізичного виховання 
для формування цих механізмів[6].  
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Робота виконана за планом НДР кафедри ТМФК 
інституту фізичної культури Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
В процесі фізичного виховання у ВПНЗ майбут-

ні вчителі набувають практичних навичок щодобо-
вої діяльності для запобігання негативній дії на стан 
здоров’я  факторів оточуючого середовища  з метою 
протидіяти їм. Така програма щодобових дій, яка ви-
конується самостійно, а також засвоєна до стійких 
навичок в період навчання у ВПНЗ буде використо-
вуватись ними в майбутній професійній діяльності  
з побічним впливом на масу учнів загальноосвітніх 
шкіл[7].

Щодобова та щотижнева діяльність студентів для 
покращення функціонального стану та рівня фізич-
ної підготовленості має спільні ознаки із спортивним  
тренуванням, але за інтенсивністю навантаження та 
іншими показниками  потребує певної регламента-
ції. Регламентований тренувальний процес групу-
ється  у тренувально-оздоровчі комплекси (ТОК). 
Тренувально-оздоровчий комплекс - це підбір індиві-
дуального оптимального варіанту діяльності для само-
стійного оздоровчого тренування. В результаті певних 
вправ  та інших щодобових та щотижневих  дій ціле-
спрямовано формується необхідний гармонічний стан  
організму, який характеризує поняття „здоров’я”[8,9].

В будь-якому педагогічному процесі неможливо 
впливати на людину, обминаючи її психічну сферу, під 
якою розуміється сукупність психічних властивостей 
і здібностей до саморегуляції в адекватних психічних 
реакціях на зовнішні і внутрішні спонукання. Комп-
лекс психічних властивостей людини має велике зна-
чення не тільки у сприйнятті та  відображенні зовніш-
нього світу, але і в конкретному засвоєнні впливових 
на нього дій виховного, освітнього та розвивального 
характеру, до якого можна віднести і самостійне оздо-
ровче тренування. При цьому найважливішу роль 
в вихідному відношенні до фізичного самовдоско-
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налення грає осмисленість необхідності, мотивація 
своєї оздоровчої діяльності та її організація. Але для 
цього потрібний певний інтелект. Інтелект визнача-
ється як психічні та розумові здібності особистості. 
Природно-біологічною основою інтелекту є певні 
фізіологічні процеси, які відображають властивості 
вищої нервової діяльності: лабільність, сила та кон-
центрація збудження та гальмування в корі головного 
мозку, глибина та ширина охоплення одних ділянок 
при загальмованості інших, здібність до диференці-
ювання зовнішніх подразників та диференційованих 
дій. У нормальному організмі всі ці процеси можуть 
керуватися і тренуватися [2, 3].

Стосовно до розгляданої сфери – оздоровчого тре-
нування, буде доцільним додати, що у ній інтелект ре-
алізується у формуванні адекватної мотивації, у вмін-
ні побудувати оптимальний тренувально-оздоровчий 
комплекс, критично оцінювати оперативні та підсум-
кові результати та вносити адекватні корективи.

При цьому психофізичне оздоровлення слід розгля-
дати не стільки як процес тільки фізичного тренування, 
скільки як соціально-педагогічну систему, яка формує 
осмислене відношення до занять фізичними вправами, 
певні морально-етичні сприйняття їх, потребу у здоро-
вому стилі життя і відносну побудову її змісту і режиму, 
регулярну активність у використанні науково обґрун-
тованих принципів і засобів оздоровлення – у цілому 
забезпечуючи активність життєвих позицій та осмис-
леність своєї особистої значимості та соціальної корис-
ності. Все це підпадає під поняття „Культура здоров’я”. 
Це повинно враховуватись при проведенні повноцінно-
го процесу фізичного виховання у ВПНЗ[3].

Мета дослідження. Дослідити засоби формування 
внутрішніх психо-фізіологічних механізмів особис-
тості в процесі фізичного виховання ВПНЗ, які харак-
теризують поняття „Культура здоров’я”. 

Завдання дослідження. Обґрунтувати ефективність 
та методику застосування  аутогенного тренування 
в цьому процесі, як одну із систем психологічного 
впливу для формування поняття „Культура здоров’я”, 
а також, можливості розширення в учбовому процесі 
часу для особистого оздоровчого тренування.

Результати дослідження.
Для вивчення причин, які заважають студен-

там ефективно проводити самостійні тренувально-
оздоровчі заняття нами було проведено анкетування 
студентів неспортивної спеціалізації у вищому педа-
гогічному навчальному закладі. Усього було проанке-
товано 178 студентів чоловічої та жіночої статі. 

Серед характерних відповідей щодо питання про 
причини невиконання щоденних фізичних вправ та 
інших засобів оздоровлення були названі наступні:

невміння підтримувати високу мотивацію для цього;• 
обмаль вільного часу для проведення самостійного • 
оздоровчого тренування;
невміння організувати подібні заняття у будь-яких • 
умовах за місцем проживання;
різноманіття взаємосуперечливих рекомендацій по • 
ефективних  оздоровчих засобах;
та інше.• 

Проведене анкетування дало нам можливість під-
твердити основну проблему, яка полягала в тому, що 
очікуване у студентів покращення функціонального 
стану, а також підвищення фізичної підготовленості 
за період навчання у вузі неможливі без формування 
у них стійкої мотивації для самостійного виконання 
потрібних фізичних навантажень у добовому ритмі та 
тижневому мікроциклі, незнання засобів самостійно-
го оздоровчого тренування, а також, невміння орга-
нізувати ефективно розклад дня для учбової праці та 
відпочинку.

 Для  часткового вирішення цієї проблеми був 
проведений експеримент. Було сформовано дві гру-
пи студентів: експериментальна (Е.гр.) і контрольна 
(К.гр.). Студенти експериментальної і контрольної 
груп займалися обов’язковими заняттями з фізично-
го виховання за програмою університету, а також, з 
метою навчання студентів навичкам самостійного 
оздоровчого тренування їм факультативно викладався 
курс під назвою „Час оздоровчого тренування”(ЧОТ). 
Але для експериментальної групи було впроваджено 
сеанси аутогенного тренування (АТ), чого не роби-
лось у контрольній групі. Цей факультатив співпадав 
з заняттями підвищення спортивної майстерності в 
інституті фізкультури. Тобто, факультатив мав вигляд 
звичайних секційних занять. В нашому експерименті 
це були  секційні заняття з гімнастики.

Проведення факультативу (ЧОТ) дало можливість 
студентам не лише отримати необхідні теоретичні зна-
ння, але й практично оволодіти значною частиною за-
собів та методів оздоровлення, скласти індивідуальну 
програму підвищення рівня здоров’я і набути необхід-
них практичних умінь та навичок самостійного оздо-
ровчого тренування. При цьому, в експериментальній 
групі він проводився під психологічним впливом у 
вигляді сеансів аутогенного тренування. Контроль за 
функціональним станом та рівнем фізичної підготов-
леності студентів в обох групах досліджуваних здій-
снювався за допомогою розробленого „Щоденника 
оздоровчого тренування”, в якому було започатковане 
тестування за державними тестами.

Ключовим моментом в АТ є вміння досягти ста-
ну “аутогенного занурення”, в якому образні емоційно 
змальовані позитивні уявлення впливають на вегетативну не-
рвову систему, а через неї формують необхідний світогляд та 
впливають на інтелект. Основний засіб для цього – ретель-
ний підбір формул наміру.

Заняття АТ проводились у експериментальній групі 
тричі на тиждень. А потім кожний день перед сном, 
зранку та протягом дня усі члени Е.гр. самостійно 
виконували необхідний набір вправ за місцем прожи-
вання. З ранку та ввечері вправи психічної релаксації 
та засвоєння формул наміру виконувались студентами 
лежачи у ліжку на спині. На спільних заняттях у групі та 
на самостійних у аудиторіях на робочих місцях вправи ви-
конувались у “позі візниці”. Щоб її прийняти, треба сісти 
на лаву або стілець прямо, випрямити спину, а потім роз-
слабити всі скелетні м'язи. Голова опущена на груди, ноги 
розставлені та зігнуті під тупим кутом, руки лежать на 
колінах, не торкаючись одна одної, лікті трохи зкру-
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глені. Очі заплющені, нижня щелепа розслаблена, але не 
відвисає, так що рот закритий. Язик також розслаблений, 
його основа здається важкою. Дуже важливо навчити цій 
активній позі на заняттях АТ, тому що її можна при-
йняти практично де завгодно, вдома, на учбових заняттях, 
на роботі, у транспорті. 

Наводимо повну схему  курсу аутогенного тренування 
для психічної релаксації і засвоєння формул наміру (Та-
блиця 1).

При проведенні експерименту досліджувалась 
ефективність запропонованої методики за допомо-
гою виконання  державних тестів на гнучкість. Як 
відомо, державна система тестів і нормативів оцінки 
фізичної підготовленості населення України є осно-
вою нормативних вимог до фізичної підготовленості 
населення і є критерієм фізичного здоров’я, життєді-
яльності, здатності до високопродуктивної праці та 
захисту Батьківщини. Основною метою державних 
тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленос-

ті населення України є стимулювання та подальший 
розвиток фізичної культури серед усіх груп і категорій 
населення для забезпечення його здоров’я. Завдання 
державних тестів і нормативів оцінки фізичної під-
готовленості населення України є обов’язковим і для 
студентів вузів. 

Одним з найважливіших видів фізичної активності 
в ТОК використовується модуль гнучкісно-тонізуючих 
вправ. Для цього модулю вправ властиве те, що функ-
ціональне напруження мускулатури досягається вна-
слідок статично-силового (ізометричного) скорочення 
діючих, і за рахунок сильного розтягу протидіючих 
м’язів і зв’язок. Цей розтяг досягає максимальної 
межі, що, в свою чергу, крім впливу на гнучкісні по-
казники  спричиняє сильне подразнення пропріоре-
цепторів у м’язах, сухожиллях і суглобових зв’язках. 
Утворюється міцна пропріоцептивна аферентація до 
центральної нервової системи, до кори головного моз-
ку. Одночасно ця сильна пропріоцептивна імпульсація 

Таблиця 1
Повна схема курсу АТ 

№ пп Формула Кількість повторень

1 Я повністю спокійна (спокійний) 1 раз

2 Права рука важка 6 разів

3 Я повністю спокійна (спокійний) 1 раз

4 Права рука тепла 6 разів

5 Я повністю спокійна (спокійний) 1 раз

6 Серце б'ється спокійно та рівно 6 разів

7 Я повністю спокійна (спокійний) 1 раз

8 Дихання спокійне та рівне  6 разів

9 Я повністю спокійна (спокійний) 1 раз

10 Сонячне сплетіння випромінює тепло 6 разів

11 Я повністю спокійна (спокійний) 1 раз

12 Лоб приємно прохолодний 6 разів

13 Я повністю спокійна (спокійний) 1 раз

Формули наміру (Рекомендований набір, який можна гнучко змінювати)

1 Я вольова, працьовита людина 6 разів

2 Я завжди роблю те, що повинна (повинен) робити 6 разів

3 Кожен день я повинна (повинен) активно виконувати тренувально-оздоровчий ком-
плекс 6 разів

4 Я активно будую своє майбутнє , а це майже повністю залежить від мого фізичного 
стану 6 разів

5 Мій психофізичний стан – основа для всіх життєво- важливих починань 6 разів

6 Режим кожного дня планується з урахуванням особистого оздоровчого тренування 6 разів



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

38

досягає вегетативних центрів у гіпоталамусі, посилю-
ючи таким чином діяльність життєвоважливих орга-
нів і тонізуючи психофізіологічні процеси організму, 
тим самим підсилюючи дію аутогенного тренування.

Також важливим положенням цього модулю є ак-
тивний вплив на суглоби. Особливо це важливо для 
збереження здорового стану хребтового стовпа. Це 
пов’язано з тим, що хребет відіграє ключову роль у 
збереженні здоров’я. Причиною багатьох захворю-
вань є ненормальний стан хребтового стовпа.  Хребто-
вий стовп є основою скелету, він надає тілу необхідну 
форму, до хребтового стовпа прикріплюються великі 
та малі м’язи спини та живота, які утримують тіло у 
вертикальному положенні. Також хребтовий стовп є 
основою для утримання усіх життєво важливих орга-
нів на своїх місцях. Вони розташовані уздовж хребта 
і підтримуються ним, протидіючи силі тяжіння. У се-
редині хребтового стовпа розташований спинний мо-
зок, який є центром, від якого розходяться рухливі та 
чутливі нерви до всіх частин тіла.

Для покращення гнучкісних показників хребтово-
го стовпа в ТОК використовується модуль гнучкісно-
тонізуючих вправ. Поряд з гімнастичними вправами, 
в ньому застосовуються  релаксаційні пози з системи 
йогів. 

Динаміка змін показників державних тестів на 
гнучкість при проведенні експерименту у експери-
ментальній та контрольній групах студентів представ-
лені у таблиці 2.

Як видно з таблиці, показник з цього тесту у екс-
периментальній групі змінився: у чоловіків з 1,56 ± 
0,54 до 5,16 ± 1,57 балів (31,07%) при P < 0,05; у жі-
нок з 3,85 ± 1,02 до 10,12 ± 2,52 балів (57,35%) при P 
< 0,05. У контрольній групі явно виражених змін не 
відбулось.

Висновки.
1. Самостійне виконання цілеспрямованих 

тренувально-оздоровчих комплексів студента-
ми педагогічного вузу є одним із дієвих факторів 
покращення їх функціонального стану та рівня 
фізичної підготовленості, як основи для всебічного 
оздоровлення. 

2. Результати анкетування показали виникнення 
складностей у студентів з підтримкою стійкої 
мотивації для регулярного  самостійного вико-
нання тренувально-оздоровчих комплексів, що в 
певній мірі характеризує відсутність внутрішніх 
психологічних механізмів, які характеризуються як 
„Культура здоров’я”. 

3. Аналіз результатів експерименту показав 
ефективність застосування психорегуляції у вигляді 
самостійних та колективних аутогенних тренувань 
в процесі фізичного виховання для практичного 
формування цього поняття.

4. Однією з ефективних форм проведення групової 
психотерапії, а також збільшення в цілому часу для 
оздоровчого тренування у тижневому мікроциклі 
можуть бути факультативні заняття під умовною 
назвою „Час оздоровчого тренування”.
Подальші дослідження ми пов’язуємо з пошуком 

оптимальних засобів та методик самостійного оздо-
ровчого тренування майбутніх вчителів, шляхів впро-
вадження їх у повсякденний побут. Загальна соціаль-
на направленість досліджень – перспектива побічного 
впливу у цьому напрямку на їхніх майбутніх учнів.
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Таблиця 2
Зміна показника тесту на гнучкість

Стать

Нахил тулуба з положення сидячи (бали)
І тест ІІ тест

К.гр.
n= 85 ч.
n=125 ж.

Е.гр.
n= 84 ч.

n= 122 ж. t P

К.гр.
n= 73 ч.
n=116 ж.

Е.гр.
n= 75 ч.

n= 103 ж. t P

X +s X +s X +s X +s

Ч. 1,67 ± 0,51 1,56 ± 0,54 1,35 > 0,05 2,12 ± 1,07 5,16 ± 1,57 13,64 < 0,05
Ж. 3,76 ± 1,08 3,85 ± 1,02 0,67 > 0,05 2,02 ± 1,01 10,12 ± 2,52 31,95 < 0,05
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Биологические факторы нарушений психического здоровья  
и их влияние на здоровый образ жизни студентов  

специальной медицинской группы
Вовк Л.В.

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Анотации:
Рассмотрены результаты монито-
ринга о влиянии биологических фак-
торов на психическое здоровье сту-
дентов специальной медицинской 
группы. В эксперименте приняло 
участие 64 студента, которые были 
разделены на 4 группы, из которых 
три экспериментальные и одна 
контрольная. Доказано, что наруше-
ния адаптации выражается в ухуд-
шении здоровья, физического состо-
яния, биоэнергетики двигательной 
активности студентов. Установлено, 
что неблагоприятные биологические 
факторы ограничивают работоспо-
собность, нарушают интеллектуаль-
ную функцию, ухудшают социальную 
адаптацию личности студента.

Вовк Л. В. Біологічні фактори порушен-
ня психічного здоров`я та їх вплив на 
здоровий спосіб життя студентів спе-
ціальної медичної групи. Розглянуто 
результати моніторингу про вплив біоло-
гічних факторів на психічне здоров`я сту-
дентів спеціальної медичної групи. У екс-
перименті прийняли участь 64 студента, 
які були розділені на 4 групи, на 3 експе-
риментальні та одну контрольну. Доведе-
но, що порушення адаптації виявляється 
в погіршені здоров`я, фізичного стану, 
біоенергетиці рухової активності студен-
тів спеціальної медичної групи. Встанов-
лено, що несприятливі біологічні фактори 
обмежують працездатність, порушують 
інтелектуальну функцію, погіршують соці-
альну адаптацію особистості студента.

Vovk L.V. Biological factor of breaches 
of psychological health and its influ-
ence on healthy lifestyle of students 
of special medical group. The results 
of monitoring concerning an impact of 
biological factors on mental health of stu-
dents who are related to special medical 
group are observed. 64 students have 
taken part in experiment, which were di-
vided info 4 groups, three experimental 
and one checking. It has been proved that 
breaches of adaptation are expressed in 
deterioration of health, physical condition 
and motor activity of students. It is estab-
lished that disadvantage biological factors 
limit ability to work, disturb the intellectual 
function, worsen social adaptation of the 
students.

Ключевые слова:
студенты, здоровье, биологичес-
кие факторы, адаптация.

студенти, здоров`я, біологічні фактори, 
адаптація.

students, health, biological factors, adap-
tation.

Введение.1

Рассматривая процесс физического развития чело-
века, ряд авторов предлагает рассматривать его детер-
минирующие начала в виде трёх программ: видовой 
(биологической), социально-экологической и онтоге-
нетической [1,2,3,4].

Биологическая программа развития, основанная на 
генетическом аппарате наследования, обеспечивает три 
вида регулирования онтогенеза: простое регулирование 
по генетически заданной программе; регулирование по 
замкнутому циклу с обратными связями. Предполага-
ется, что в процессе онтогенеза элементарный цикл 
регулирования «нормы развития» начинается прямым 
управляющим воздействием генетической программы 
на развивающуюся часть или сторону организма и 
завершается сигналами о морфофункциональных ре-
зультатах этого влияния по обратным связям от раз-
вивающегося органа к генетическому аппарату [4]. 
Бернштейн Н.А. в своей гипотезе отмечает, что гене-
тическое управление индивидуальным развитием орга-
низма осуществляется генной регуляторной системой 
посредством «переключателей» генов, контролирую-
щих это развитие [5]. 

Биологические задатки играют определенную роль 
в окончательном формировании человека и не пред-
определяют реально достигаемый уровень развития 
качеств и способностей, а тем более  приобретение 
знаний, умений и навыков. Решающую роль в этом 
играют «генетическая память», практический опыт, 
активная деятельность, физическое воспитание, воз-
можность практически безграничных взаимодействий 
со средой и творческого преобразования её в воспи-
тательное пространство. Социально-экологическая 
программа индивидуального развития формируется в 
решающей мере социальными запросами общества к 
человеку как члену этого общества.
© Вовк Л.В., 2011

Проблема факторов, влияющих на здоровье человека, 
особенно важна для теории и практики педагогики и фи-
зического воспитания, объектом исследования и воздей-
ствия для которых является система «человек – среда».

Поэтому нам представляется необходимым до-
полнить изучение психического здоровья студентов 
специальной медицинской группы (СМГ) анали-
зом влияния биологических факторов на состояние 
нервно-психического здоровья, описанием донозо-
логических форм нервно-психических отклонений и 
процесса формирования культуры здорового образа 
жизни личности студента[7,8].

Работа выполнена согласно плана НИР Восточно-
украинского национального университета имени Вла-
димира Даля.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать научно-

методическую литературу и обобщить опыт ученых ис-
следующих проблемы влияния биологических факторов 
на здоровье человека. Во время проведения 4-х летнего 
мониторинга нами  решались следующие задачи:

проанализировать состояние здоровья студентов спе-• 
циальной медицинской группы ВНУ имени В.Даля 
по результатам диспансерного обследования;
разработать специальную анкету для опроса сту-• 
дентов и их родителей об условиях жизни в семье, 
школе, вузе, о воспитании, физическом развитии ре-
бенка и его заболеваемости.

Методы и организация исследования:
изучение и анализ научно-методической и специ-• 
альной литературы;
педагогические методы (наблюдение, опрос, • 
эксперимент, беседы);
методы математической статистики.• 

Для решения поставленных задач было организовано 
4 группы, одна группа контрольная студенты здоровые 
основного отделения и три группы студенты специаль-
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ной медицинской группы. Мы проводили мониторинг в 
течении 4 лет в котором приняли участие 64 студента.

Результаты исследований.
В качестве рабочей гипотезы, позволяющей оце-

нить состояние здоровья студентов СМГ и квалифи-
цировать имеющуюся симптоматику как отражение 
определённого состояния здоровья, рядом авторов 
была использована адаптационная теория, успешно 
применённая при анализе соматического здоровья 
[2,3]. В выделенных авторами стадиях оптимального 
функционирования, напряжения, перенапряжения и 
срыва адаптационных механизмов мы разделили сту-
дентов СМГ на три группы по состоянию здоровья. 
При оценке состояния здоровья учитывались следую-
щие критерии: 

наличие или отсутствие жалоб и объективных симп-• 
томов или организация симптомов в синдром;
непосредственная связь нарушений с ситуацией или • 
выход за её пределы;
наличие положительной или отрицательной тенден-• 
ции в динамике;
стабильность или динамичность симптомов;• 
наличие или отсутствие признаков социальной де-• 
задаптации;
донозологический уровень нарушений или доста-• 
точность признаков для постановки диагноза.

 Анализ этих признаков с учетом перечисленных 
критериев их оценки, группировки и теоретических 
поло жений о разных уровнях адаптации организма 
позволил разделить всех обследованных студентов 
на 4 группы: первая группа 15 студентов совершен-
но здоровые и оптимально адаптированные; вторая 
группа 14 студентов с легкими функциональными 
нарушениями; третья группа 17 студентов с до-
клиническими состояниями, астеноневротическим 
синдромом и клиническими формами в стадии ком-
пенсации; четвертая группа 18 студентов с клини-
ческими формами в стадии субкомпенсации.

Анализ показал, что данное деление на группы, 
с одной стороны, объективно отражает разные уров-
ни тяжести донозологических нарушений нервно-
психического здоровья, а с другой – свидетельствует 
об относительной неспецифичности донозологичес-
ких отклонений: одни и те же симптомы могут встре-
чаться у студентов разных групп, и оценка тяжести 
состояния может быть только комплексной.

У студентов второй группы наблюдаются 
жалобы на повышенную утомляемость, усталость 
после учебных занятий. Часто отмечаются наруше-
ния сна в виде трудности засыпания, двигательно-
го беспокойства во время сна, нередки сновидения. 
Наблюдаются ситуационно обусловленные колеба-
ния настроения с внешними проявлениями в виде 
обидчивости, плаксивости, капризности. В поведе-
нии студентов обращает на себя внимание излишняя 
моторность. При обследовании часто констатиру-
ются повышенная склон ность к покраснению или 
побледнению даже во время обычной беседы. Все 
симптомы указывают на снижение порога чувстви-
тельности и устойчивости нервной системы, появ-
ление первых нарушений ритмических процессов в 
виде затруднения смены одного состояния другим 
(сон) или его неустойчивости (настроение).

Для студентов третей группы характерно, кроме 
расширения спектра жалоб, усиление нарушений 
естественных биоритмов – появление пароксиз-
мальности и смены уровней функционирования. 
Грубо нарушается не только засыпание, но и течение 
сна: студент начинает разговаривать во сне, ходить, 
часто просыпается ночью, испытывает приступы 
страха, нередко связанных с неясным, иллюзорным 
восприятием элементов окружающей обстановки – 
конфигурации предметов, светотеней. У таких сту-
дентов отмечается много жалоб на головные боли, 
приступы головокружений и тошноты, особенно 
при нагрузках (в душной атмосфере, транспор-
те, при увеличении количества учебных заданий). 
Иногда отмечаются полуобморочные состояния, 
нередко связанные с ортостатическим механизмом, 
эпизодически объективно констатируются колеба-
ния кровяного давления. Часты жалобы на пери-
одические аллергические проявления. Утомление 
возникает не только как реакция на конкретную на-
грузку в отдельные дни, а принимает характер пе-
риодического снижения работоспособности в конце 
недели, месяца, семестра не исчезая полностью по-
сле отдыха, т. е. реакции сменяются определенными 
состояниями, а симптомы складываются в астено-
невротический синдром.

В жалобах студента находят отражение измене-
ния его личности, затрудняющие социальную адап-
тацию. Дети и их родители жалуются на присущие 
ребенку черты – тревожность, мнительность, неуве-
ренность, замкнутость и др. Затруднения социаль-
ной адаптации проявляются и в виде объективного 
снижения работоспособности.

О значении нарушений свидетельствуют такие 
часто наблюдаемые симптомы, как недостаточная 
координация, асимметрия рефлексов. Все эти явле-
ния весьма нередко отмечаются на фоне (а иногда 
вслед ствие) соматической ослабленности.

Таким образом, для студентов третей группы здо-
ровья характерны тенденция к переходу реакций в 
состояния, смена отдельных симптомов астенонев-
ротическим синдромом, появление субъективной 
и объективной социальной дезадаптации. Данные 
явления у студентов второй и третей групп здоро-
вья можно расценить как со стояния напряжения и 
перенапряжения адаптационных механизмов разной 
степени выраженности, захватывающие в большей 
или меньшей мере функциональные системы.

Для четвертой группы здоровья обследованных 
студентов были характерны тенденции структуриро-
вания симптомов в нозологически очерченные формы 
и оформление личностных изменений в склонные к 
стабильности реагирования, появление четких акцен-
туаций характера (наряду с неспецифическим реаги-
рованием предшествующих стадий или вместо него) 
с обязательным присутствием элементов социальной 
дезадаптации. У студентов этой группы наблюдались 
тики, стертые формы заикания и психоорганического 
синдрома вследствие перенесенных травм головы или 
тяжелой вирусной инфекции, минимальные проявления 
мозговой недостаточности и легкая задержка темпов 
интеллектуального развития, а в подростковом возрас-
те — нерезко выраженные неврозы и достаточно четко 
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сформированные акцентуации характера по неустойчи-
вому, эпилептоидному, истероидному или (реже) шизо-
идному типу с затруднениями социализации. На значе-
ние органической почвы указывают, кроме этих данных, 
часто отмечаемые у таких студентов нару шения конвер-
генции, неустойчивость в позе Ромберга.

Напряжение и перенапряжение адаптационных 
механизмов, наблюдаемые у студентов II и III групп, 
сменяются у представителей IV группы их срывом. Та-
кой срыв может захватывать отдельные, в силу разных 
причин ослабленные системы организма или касаться 
каких-то общих фундаментальных основ и выра жаться 
в измененном функционировании многих систем (на-
пример, в изменении типа поведения личности).

Срыв – это новое состояние, качественный скачок 
в характеристиках функций организма, клинически 
проявляющийся возникновением заболевания.

По наблюдениям медицинских специалистов, 
различные трудные ситуации легко приводят к на-
рушениям в тех случаях, когда они переживаются 
впервые и нет соответствующего опыта, отсутству-
ет природная и культурная защита, т. е. создаются 
условия, часто имеющие место именно в детском и 
подростковом возрасте [6].

 Влияние биологических факторов на состояние 
нервно-психического здоровья студентов может быть 
прослежено по (табл. 1).

Конечно, это отрицательное влияние не должно 
рассматриваться как непосредственное. Очевидно, у 
детей, воспитывавшихся в круглосуточных детских 
учреждениях, массивный и длительно действующий 
комплекс многих отрицательных факторов коррелиру-
ет с их воспитанием в таких учреждениях, но возможно 
и доминирующее влияние психоэмоциональной депри-
вации в сенситивном в этом отношении возрасте.

У студентов ранние отрицательные биологические 
факторы меняют реактивность организма: процент 
диатезов и аллергических реакций у II-IV групп коле-
бался от 28 до 43, тогда как у обследованных здоровых 

студентов такие состояния не отмечались (табл.2). 
Токсикоз во второй половине беременности, 

различные неблагоприятные факторы в период бере-
менности, приводящие к необходимости определения 
в стационарное отделение больницы с целью сохра-
нения плода, асфиксия плода, родовые травмы, пере-
ношенность часто отмечались в анамнезе у студентов 
II-IV групп здоровья и практически не встречались у 
здоровых студентов.

  Из хронических инфекций, часто встречавшихся 
в анамнезе у студентов с отклонениями в состоянии 
нервно-психического здоровья, необходимо отметить 
отит, хронический тонзиллит, повторные случаи ди-
зентерии, а также болезнь Боткина.

Эти заболевания наблюдались главным образом 
у обследованных III и IV групп, что дает основание 
рассматривать их как один из факторов риска возник-
новения нарушений нервно-психического здоровья и 
уделять им соответствующее внимание в плане пред-
упреждения их астенизирующего влияния.

Действие отрицательных биологических факторов 
в этом возрасте продолжается в качестве резидуально-
органического фона во всех группах, кроме I, о чем сви-
детельствует увеличение их количества во II группе и 
примерно одинаковая частота в III-IV группах здоровья.

Граница действия отрицательных психологичес-
ких факторов проходит между II и III группой здоро-
вья, что указывает на повышение роли определенных 
личностных особенностей как компонента комплекса 
отрицательных факторов, затрудняющего социальную 
адаптацию студентов III и IV групп.

Поскольку в подростковый период возрастают 
социальные требования, увеличивается информа-
ционная нагрузка, часто возникает необходимость 
выбора профессии и поиска своего места в жизни, 
следует учитывать, что эти трудности могут вызвать 
дезадаптацию, нарастающую от группы к группе.

Наш мониторинг проводился с позиций теории 
физического воспитания и психологии.

Таблица 1
Частота биологических факторов, влияющих на здоровье обследованных студентов (по группам здоровья)

Биологические факторы
Частота, %

I группа II группа III группа IV группа
Возраст матери более 35 лет  (к моменту родов)
Возраст отца более 35 лет
Токсикоз в первой половине беременности
Токсикоз во второй половине беременности
Инфекции, травмы и т.п. в период беременности
Стационарное лечение матери с целью  
сохранения беременности
Неблагоприятное течение родов
Хирургическое вмешательство при родах
Асфиксия, родовая травма
Недоношенность и низкая масса тела 
при рождении
Масса тела при рождении больше 4000 г
Ускоренное развитие статических  
функций (в анамнезе)
Замедленное развитие статических и речевых
функций в раннем детстве

-
-

28
-
-
8

8

-

6
-
-
-
-
-

11
11
22
39
-

23

18

-
28
-
-
-
-

11
17

-
14
36
33
10
28

36

-
43
14
7
7
13
19
25

15
18
40
34
11
26

33

5
37
13
22
14
29
26
30
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Нас интересовали донозологические состояния раз-
ной степени выраженности как таковые, ставилась за-
дача дать им психогигиеническую оценку в плане вли-
яния на организм, его адаптационные возможности, на 
процесс здорового образа жизни личности студента. 

Действие неблагоприятных биологических фак-
торов в этот период приводит к структурным и 
функциональным изменениям мозга. Конечно, такой 
мозг впоследствии оказывается менее устойчивым к 
действию отрицательных факторов, даже если оно не 
сопровождается относительно грубыми морфологи-
ческими изменениями, как это наблюдается при трав-
мах и инфекциях.

Наши наблюдения показывают, что под влиянием 
неблагоприятных биологических факторов изменяет-
ся не только психическое реагирование организма, но 
и общая, неспецифическая реактивность организма. 
Подтверждение этому мы видим в большей частоте 
аллергических состояний у студентов с донозологи-
ческими нарушениями здоровья и в склонности таких 
индивидов к соматическим хроническим заболевани-
ям. Не случайно на ранних стадиях и сами психичес-
кие нарушения выражаются в основном признаками 
неспецифического астеноневротического реагиро-
вания. Оценивая суммарно степень отягощенности 
отрицательными факторами у студентов в каждой 
группе здоровья (табл. 2.), можно отметить четко 
выраженную тенденцию к ее повышению от II к IV 
группе (в IV группе в 1,5 раза чаще, чем в I).

Выводы. 
1. Главный вывод, вытекающий из нашего исследо-

вания, состоит в результатах показывающих, что 
недостаточно рассматривать влияние неблагопри-
ятных биологических факторов только в плане 
оценки их как факторов риска возникновения вы-
раженных нервно-психических заболеваний. Их 
отрицательное влияние проявляется очень рано (на 
ступенях II и III групп здоровья) и шире, чем пред-
полагалось. Оказалось, что даже легкие донозоло-
гические состояния, коль скоро они относительно 
продолжительны, изменяют общую реактивность 
организма, ограничивают работоспособность из-за 
астенических явлений и тонких нарушений интел-
лектуальных функций, искажают процесс формиро-
вания личности студента, влияя на всю ее структу-
ру на коммуникативные функции, тем самым резко 
затрудняя социальную адаптацию.

2. Действие неблагоприятных биологических фак-
торов в этот период приводит к структурным и 
функциональным изменениям мозга. Такой мозг 
впоследствии оказывается менее устойчивым к 
действию отрицательных факторов, даже если оно 
не сопровождается относительно грубыми морфо-
логическими изменениями, как это наблюдается 
при травмах и инфекциях.
Нервно-психические нарушения далеко не всегда 

достигают клинически выраженного уровня, они го-
раздо чаще проявляются в донозологических формах, 
но, как показывают полученные результаты, такие до-
нозологические нарушения значительно затрудняют 
социальную адаптацию обследуемых.
3. Результаты проведенного мониторинга наглядно 

показывают влияние этих факторов на здоровый 
образ жизни студентов СМГ, демонстрируя частую 
актуализацию симптоматики и снижение уровня 
нервно-психического здоровья в это время. Чрез-
вычайно важно иметь не только исчерпывающие 
сведения о биологических факторах риска, но и 
правильно оценить функциональное состояние сту-
дента в конкретной жизненной ситуации. 
Дальнейшие исследования планируется направить 

на изучение влияния других факторов на процесс фор-
мирования здорового образа жизни студентов СМГ.

Литература:
Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья / 1. 
Н.М. Амосов. – Донецк: Сталкер, 2002.-590 с.
Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, 2. 
Л.А. Попова. – Ростов-на-Дону: Феникс, Киев: Здоровье, 2000. 
– 248 с.
Баевский Р.М. Оценка адаптационного потенциала системы кро-3. 
вообращения при массовых профилактических обследованиях 
населения / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, Н.Р. Палеев. - М.: 
ВНИИМИ, 1987. - № 10. - С. 1-19. 
Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. - 4. 
М.: Теор.и практ.физ.культ, 2000. – 275 с. 
Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии 5. 
активности / Н.А. Бернштейн. - М.: Медицина, - 1966. – 166 с.
Божович Л.И. Устойчивость личности, процессы и условия её 6. 
формирования / Л.И. Божович //Труды ХVIII межд.психол.кон-
грес. – М., 1966. – Том 1. - С. 297-298.
Виленский М.Я. Социально-педагогические детерминанты фор-7. 
мирования здорового образа жизни / М.Я. Виленский //Теория и 
практика физической культуры. – 1994. - № 9. – С. 9.
Троценко В.В. Вплив рухової активності на формування стійких на-8. 
вичок здорового способу  життя студентів вищих навчальних закладів 
/ В.В.Троценко //Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле-
ми  фізичного виховання і спорту. - 2010. - № 8. – С. 93-95.

Поступила в редакцию 24.02.2011 г.
Вовк Лариса Викторовна

chervika@mail.ru

Таблица 2
Частота заболеваний и патологических состояний у обследованных студентов (по группам здоровья)

Заболевание, патологическое состояние
Частота, %

I группа II группа III группа IV группа
Диатез
Сотрясение мозга
Общий наркоз по разным поводам
Врожденные дефекты (кривошея, порок сердца и др.)
Отит
Хронический тонзиллит
Дизентерия
Пневмония
Болезнь Боткина

-
9
8
-

23
-
8
14
–

28
6
7
-

17
13
28
17
–

20
7
10
-

36
29
27
21
14

43
17
8
10
40
7
34
40
6
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Вплив засобів лижної підготовки  
на фізичний стан підлітків 11–12 років

Ворона В.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Анотації:
Визначено показники фізичного 
стану молодших підлітків. Про-
аналізовано динаміку та при-
ріст досліджуваних показників 
в процесі лижної підготовки в 
системі урочних занять з фізич-
ної культури школярів. У екс-
перименті приймали участь 156 
підлітків 11–12 років. Доведено 
позитивний вплив засобів лиж-
ної підготовки на фізичний стан 
досліджуваних учнів. Виявлено 
достовірний взаємозв’язок між 
пересуванням на лижах та по-
казниками фізичного стану, що 
характеризують роботу серцево-
судинної системи.

Ворона В.В. Влияние средств лыжной 
подготовки на физическое состояние 
подростков 11–12 лет. Определены по-
казатели физического состояния младших 
подростков. Проанализировано динамику 
и прирост исследуемых показателей в про-
цессе лыжной подготовки в системе урочных 
занятий физической культурой школьников. 
В эксперименте принимали участие 156 по-
дростков 11-12 лет. Доказано положитель-
ное влияние средств лыжной подготовки на 
физическое состояние исследуемых учени-
ков. Выявлена достоверная взаимосвязь 
между передвижением на лыжах и показа-
телями физического состояния, которые ха-
рактеризуют работу сердечно-сосудистой 
системы.

Vorona V.V. Influence of facilities of ski 
preparation on the bodily condition of 
teenagers 11–12 years. The indexes of bodily 
condition of teenagers were determined. 
A dynamics and increase of the explored 
indexes were analyzed in the process of ski 
preparation in the system of lessons of the 
physical culture of schoolchildren. The 156 
teenagers at the age 11-12 years old took 
part in the experiment. The positive effect 
of ski training in the bodily condition of the 
investigated teenagers is proved. Reliable 
intercommunication was determined 
between the ski movements and indexes of 
bodily condition, which characterize work of 
the cardiovascular system.

Ключові слова:
фізичний стан, підлітки, лижна 
підготовка.

физическое состояние, подростки, лыжная 
подготовка.

bodily condition, teenagers, ski preparation.

Вступ.1

Стан здоров’я населення України, а особливо 
дітей, вже не один рік демонструє негативні тенденції. 
Так, згідно з офіційними даними дитяча смертність в 
Україні в 2 рази вища, ніж в Японії і Швеції, у 1,5 рази 
– ніж у США. 80% дітей шкільного віку мають різні 
відхилення у здоров’ї [8]. 

Фахівцями сфери фізичної культури вже не 
один рік ведеться пошук найефективніших засобів 
покращення фізичного стану школярів. Розроблена 
значна кількість фізкультурно-оздоровчих програм на 
основі новітніх технологій [2, 5, 13].

В той же час засобам лижної підготовки, які мають 
найбільший порівняно з іншими засобами оздоровчий 
ефект і є загальнодоступними у любому віці не залеж-
но від рівня фізичної підготовленості [8, 12], вітчиз-
няні науковці майже не приділяють увагу.

Натомість зарубіжними вченими в останні роки 
була підтверджена ефективність використання засо-
бів лижної підготовки в навчальному процесі учнів 
молодших [11] та старших [1] класів. 

Саме тому ми вважаємо за потрібне дати оцінку 
оздоровчого впливу засобів лижної підготовки на ор-
ганізм учнів середнього шкільного віку. 

Робота виконується відповідно із зведеним планом 
науково-дослідної роботи СумДПУ ім. А.С. Макаренка 
і Міністерства освіти і науки України на 2007-2011 рр. 
за темою “Оптимізація процесу навчання та виховання 
різних груп населення засобами фізичної культури”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити вплив засобів лиж-

ної підготовки на фізичний стан підлітків 11–12 років
Завдання:

Проаналізувати дані літературних джерел з пробле-• 
ми визначення і оцінки фізичного стану.
Визначити вплив засобів лижної підготовки на•  по-
казники фізичного розвитку учнів 11–12 років в 
системі урочних занять з фізичної культури.
Оцінити взаємозв’язок між результатом подолання • 

© Ворона В.В., 2011

дистанції на лижах та показниками фізичного стану 
підлітків.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури; антропометричні, фізіологічні методи до-
слідження; методи математичної статистики.

Дослідження проводились на базі ЗОШ № 12 м. 
Шостки та Краснопільскої ЗОШ Сумської області. 
156 учні 5–6 класів (11–12 років) протягом 8 тижнів 
займались лижною підготовкою за експерименталь-
ним варіативним модулям „Лижна підготовка”.

Результати дослідження.
За визначенням Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ), фізичний стан – це комплексна оцінка 
рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості, ста-
ну здоров’я, фізичної працездатності, функціональних 
можливостей серцево-судинної та дихальної систем. 

Як відомо, основні засоби лижної підготовки, най-
більше впливають на розвиток аеробних можливостей 
організму [4, 12], які визначаються функціональним 
станом провідних систем організму людини. Тому у 
ході експерименту, перш за все, нами були досліджені 
такі показники фізичного стану, що характеризують 
функціональні можливості серцево-судинної і 
дихальної системи [3, 6, 7, 8, 10], та їх динаміку в 
процесі занять з лижної підготовки.

 Важливим функціональним показником є життєва 
ємність легенів (ЖЄЛ). Особливого значення вона 
набуває при заняттях лижною підготовкою. Як відомо 
[4, 10], саме лижники мають найбільші показники ЖЄЛ. 
За результатами нашого дослідження ми встановили, що 
за час експерименту достовірні зміни показника ЖЄЛ 
відбулись у всіх підлітків 11–12 років. Приріс склав у 
хлопчиків – 10,6% і в дівчат – 8,8% (табл. 1 і 2). 

Велике значення при виконанні вправ аеробного 
характеру мають функціональні можливості дихальної 
системи, які визначалися нами за допомогою проб 
Штанге і Генчи. Проведені дослідження дозволили 
встановити, що у хлопчиків  динаміка даних показників 
перебуває на більш високому рівні порівняно з 
дівчатами. Приріст результатів за показниками даних 
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проб у хлопців склав 34,2% і 16%, у дівчат 24,5% і 
4,1% відповідно. 

Одним із самих інформативних тестів для оцінки 
впливу занять фізичними вправами на функціональний 
стан серцево-судинної системи (ССС) є проба Руф’є.

Достовірний приріст показника індексу Руф’є спо-
стерігався у хлопчиків на 14,2%,а у дівчаток на 10,1%. 
Це свідчить про збільшення працездатності досліджу-
ваних підлітків.

Про більш економічну роботу серця після занять 
на лижах свідчить достовірне зниження частоти сер-
цевих скорочень (ЧСС) у спокої як у хлопців, так і ді-
вчат на 3,8% та 3,6% відповідно.

Як відомо [6], показники артеріального тиску (АТ) 
характеризують функціональний стан ССС і є важливи-
ми для профілактики серцево-судинних захворювань. 
У досліджуваних учнів середні показники артеріаль-
ного тиску майже не змінилися і залишилися в межах 
віково-статевої норми для підлітків 11–12 років [7].

Дані індексу Кердо і коефіцієнту економізації кро-
вообігу (КЕК), як показників додаткової оцінки функ-
ціонального стану ССС, свідчать про позитивні зміни, 
що відбулись в організмі молодших підлітків. Індекс 
Кердо збільшився у хлопців на 3,1%, у дівчат – на 
1,3%. КЕК зріс в учнів на 5,6%, а в учениць на 10,8%. 

Такі антропометричні показники як зріст і вага 
тіла за час вивчення навчального модуля зазнали не-
значних змін, найвірогідніше пов’язаних з фізіологіч-
ними процесами росту підлітків.

Результати педагогічного експерименту свідчать 
про зміни у фізичному стані підлітків які відбулись 
внаслідок занять лижами. В той же час оцінка впливу 

засобів лижної підготовки на організм передбачає ви-
вчення не тільки змін параметрів фізичного стану, але 
і взаємозв’язок і взаємодію даних показників. 

Тому у ході проведення початкового етапу експери-
менту з метою виявлення взаємозв’язків між результа-
тами в подоланні дистанції на лижах та показниками 
фізичного розвитку, фізичної підготовленості молод-
ших підлітків нами проводився парний кореляційний 
аналіз (табл. 3). 

Аналіз коефіцієнтів кореляції між пересуванням 
на лижах та показниками фізичного стану підлітків 
11–12 років визначив їх найбільшу кількість на рівні 
р<0,05 - р<0,001  у хлопчиків (6 співвідношень з 11). 
Цей взаємозв’язок стосується ваги тіла (r=-0,290), по-
казників систолічного (r=-0,335) і діастолічного  (r=-
0,252) тиску, ЧСС у спокої (r=-0,571), індексу Руф’є 
(r=-0,581), КЕК (r=-0,347).

У досліджуваних учениць зафіксовано значимий 
взаємозв’язок лише у 4 випадках кореляційних співвідно-
шень. Це показник ЧСС у спокої  (r=-0,613), індекс Руф’є 
(r=-0,73), індекс Кердо (r=-0,35) та КЕК (r=-0,312).

Слід відмітити, що статично достовірний коре-
ляційний зв’язок  зафіксовано у більшості випадках 
з показниками, що характеризують функціональний 
стан ССС досліджуваних школярів.

Сильний кореляційний зв’язок спостерігається 
як у хлопчиків (r=0,704) так і у дівчат (r=0,675) між 
загальним рівнем фізичного здоров’я та подоланням 
дистанції на лижах на рівні р<0,001. 

Результат у пересуванні на лижах також має певний 
кореляційний зв’язок з більшістю показників, що харак-
теризують рівень фізичної підготовленості підлітків. 

Таблиця 1
Морфофункціональні показники фізичного розвитку хлопчиків 11–12 років до і після експерименту

Показники фізичного розвитку n=81
До (х±σ) Після (х±σ) p %

ЖЄЛ, мл 1874±219 2073±215,1 <0,001 10,6
Проба Штанге, с 34,9±9,75 46,8±11,89 <0,001 34,2
Проба Генчи, с 23,1±8,51 26,8±9,43 <0,001 16
Індекс Руф’є, у. о. 10±2,38 8,6±2,2 <0,001 14,2
ЧСС у спокої, уд. хв. 85,4±5,86 82,1±5,84 <0,001 3,8

АТ, мм. рт. ст. сист. 99,9±10 98,8±7,61 <0,05 1,1
діастол. 62,9±7,29 62,3±4,12 >0,05 0,9

Індекс Кердо, у. о. 0,74±0,088 0,76±0,058 <0,01 3,1
КЕК, у. о. 3172±802,4 2994±538,6 <0,001 5,6
Зріст, см 145,4±6,79 146,1±6,62 <0,001 0,5
Вага, кг 37,8±7,86 38,1±7,25 <0,01 0,9

Таблиця 2
Морфофункціональні показники фізичного розвитку дівчаток 11–12 років до і після експерименту

Показники  фізичного розвитку
n=75

До (х±σ) Після (х±σ) р %
ЖЄЛ, мл 1796±242,4 1953±244 <0,001 8,8
Проба Штанге, с 29,5±9,91 36,8±10,44 <0,001 24,5
Проба Генчи, с 20,3±8,19 21,1±7,76 >0,05 4,1
Індекс Руф’є, у. о. 9±2,59 8,1±2,05 <0,001 10,1
ЧСС у спокої, уд. хв. 83,9±7 82,1±6,78 <0,001 3,6

АТ, мм. рт. ст. сист. 99,6±8,63 95,9±6,86 <0,001 2,1
діастол. 63±6,45 62,5±4,7 >0,05 0,8

Індекс Кердо, у. о. 0,75±0,09 0,76±0,067 <0,001 1,3
КЕК, у. о. 3082±790,7 2748±450,9 <0,001 10,8
Зріст, см 146,8±7,6 147,6±7,13 <0,001 0,8
Вага, кг 38,3±8,18 38,4±7,74 >0,05 0,1
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Таблиця 3
Взаємозв’язок між результатом у пересуванні на лижах і показниками фізичного стану молодших підлітків

№ 
п/п Показники Пересування на лижах без врахування часу, м 

Хлопчики Дівчата
Зріст, см 0,062 0,017
Вага, кг -0,29** -0,209
ЖЄЛ, мл 0,052 0,098
АТ сист. -0,335** -0,217
АТ діастол. -0,252* -0,144
ЧСС у спокої -0,571*** -0,613***
Проба Штанге, с 0,123 -0,209
Проба Генчи, с 0,195 -0,037
Індекс Руф’є, у. о. -0,581*** -0,73***
Індекс Кердо, у. о. 0,172 0,35**
КЕК, у. о. -0,347** -0,312**
Загальний рівень здоров’я (бали) 0,704*** 0,675***
Гнучкість (нахил тулуба вперед з положення 
сидячи, см) 0,056 -0,045

Вибухова сила (стрибок у довжину з місця, см) 0,279* 0,201
Швидкість (біг 60 м, с) -0,453*** -0,49***
Силова витривалість тулуба (піднімання тулуба 
з положення лежачи протягом 30 с, раз) 0,251* 0,332**
Силова витривалість рук (згинання рук в упорі 
лежачі, раз) 0,246* 0,168
Спритність (човниковий біг 4х9 м, с) -0,28** -0,507***
Випадків захворювань, раз -0,04 -0,149
Тривалість хвороби, днів -0,019 -0,036

Примітка: * – р< 0,05; ** – р< 0,01; *** – р< 0,001.

Нами зафіксовано достовірний взаємозв’язок між ре-
зультатом у пересуванні на лижах і 5 показниками фізич-
ної підготовленості у хлопців – зі швидкістю (r=-0,453), 
вибуховою силою (r=0,279), силовою витривалістю ту-
луба (r=0,251) і м’язів рук  (r=0,246),  спритністю (r=-
0,280), та 3 – у дівчат – зі швидкістю (r=-0,49), силовою 
витривалістю тулуба (r=0,332) і  спритністю (r=-0,507).

За твердженнями авторів [9, 10, 13] рівень загальної 
витривалості має кореляційний зв’язок з кількістю 
випадків захворюваності і їх тривалістю, натомість у 
нашому дослідженню достовірного зв’язку між цими 
показниками не виявлено. Можливо це пов’язано зі 
специфікою занять лижною підготовкою, або віковими 
особливостями розвитку організму підлітків. Так, за 
даними досліджень О. Андрєєвої [2], саме в учнів 6 
класу спостерігається найбільша кількість пропусків 
занять через хворобу.

Висновки.
1. Результати дослідження свідчать про оздоровчий 

вплив засобів лижної підготовки на фізичний стан 
підлітків в системі урочних занять. Більш суттєві 
зміни стосувались показників, що характеризують 
рівень працездатності і роботу дихальної системи.

2. Згідно з отриманими результатами кореляційного 
аналізу, пересування на лижах без урахування часу 
має найбільший ступень взаємозв’язку у підлітків 
11–12 років з ЧСС у спокої, індексом Руф’є і загаль-
ним рівнем здоров’я. Це свідчить про можливість 
за допомогою розробки спеціальних фізкультурно-
оздоровчих програм з використанням засобів 
лижної підготовки активно впливати на фізичне 
здоров’я молодших підлітків.
Наступні дослідження будуть присвячені вивченню 

оздоровчого ефекту засобів лижної підготовки в системі 
урочних занять для учнів з різним рівнем здоров’я. 
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Возможности формирования навыков плавания  
в процессе физического воспитания и спорта  
у курсантов вуза с учетом гендерных отличий

Ганчар А.И. 
Одесская национальная морская академия

Анотации:
Цель исследования: выявить уровень 
и степень формирования навыков 
плавания у курсантов-юношей и 
курсантов-девушек по результатам 
достижения ими разной плаватель-
ной подготовленности в процессе 
физического воспитания и спорта. 
Выявлены различные возможности 
формирования навыков плавания 
вольным стилем у представителей 
курсантской молодёжи разного пола 
в зависимости от их исходного уров-
ня и степени плавательной подготов-
ленности на основе разного количе-
ства посещаемых обязательных и 
факультативных занятий на 1-2 го-
дах профессионального обучения.

Ганчар А.І. Можливості формування 
навичок плавання в процесі фізично-
го виховання й спорту у курсантів ВНЗ 
з урахуванням гендерних відміннос-
тей. Ціль дослідження: виявити рівень і 
ступінь формування навичок плавання в 
курсантів-юнаків і курсантів-дівчат за ре-
зультатами досягнення ними різної пла-
вальної підготовленості в процесі фізич-
ного виховання й спорту. Виявлені різні 
можливості формування навичок пла-
вання вільним стилем у представників 
курсантської молоді різної статі залежно 
від їхнього вихідного рівня й ступеня пла-
вальної підготовленості на основі різної 
кількості відвідуваних обов’язкових і фа-
культативних занять на 1-2 роках профе-
сійного навчання.

Ganchar A.I. Possibilities of swimming 
skills developing in the process of phys-
ical education and sports at high school 
students taking into account gender dif-
ferences. The aim of an article: to reveal 
level and degree of swimming skills devel-
opment at male and female cadets by the 
level of swimming skills they have attained 
in the course of physical training and sports. 
Article discusses divergent possibilities 
of freestyle swimming skills development 
at the representatives of different gender 
cadets depending on their initial level and 
degree of swimming readiness on the ba-
sis of different quantity of visited obligatory 
and facultative studies during 1st-2nd years 
of professional education.

Ключевые слова:
навыки плавания, этапы формиро-
вания, результат обучения, юноши, 
девушки, параметры плавания.

навички плавання, етапи формування, ре-
зультат навчання, юнаки, дівчата, пара-
метри плавання.

swimming skills, stages of formation, edu-
cation result, youth, girl, swimming param-
eters.

Введение.1

Уровень и степень формирования прикладных 
навыков плавания среди различных слоев населения 
Украины на современном этапе развития системы фи-
зического воспитания характеризуется различной воз-
можностью преемственного улучшения ими своих ре-
зультатов, начиная от первоначальных этапов обучения 
плаванию до возможного совершенствования своих ре-
зультатов при выполнении ими массовых спортивных 
разрядов. Исходя из объективной необходимости всячес-
кого поощрения проведения профилактической работы 
в данном направлении, всё большую информативность 
и значимость для специалистов по физическому воспи-
танию и спорту приобретают реальные и  достоверные 
сведения о существующих возможностях достижения 
более высоких результатов представителями различно-
го пола, возраста и подготовленности при обучении и 
дальнейшем совершенствовании у них двигательных 
навыков плавания [1, 2, 3, 4, 5]. 

Поэтому интересы многих ученых и специалистов  
направлены на дальнейшее обоснование и разработку 
более эффективных технологий обучения и совершен-
ствования навыков плавания в разных возрастных груп-
пах с учетом гендерного подхода на основе объективных 
критериев оценивания достижения ими определенного 
уровня их формирования в процессе профессионально-
го обучения и совершенствования в различных звеньях 
существующей системы народного образования. 

Проводя теоретический анализ и обобщение 
литературных источников, представляющих разработ-
ки отечественных и зарубежных авторов, касающих-
ся вопросов развития и совершенствования навыков 
плавания, следует отметить, что доминирующее вни-
мание уделяется главным образом: начальному осво-
ению свойств водной среды, оптимальному выбору 
© Ганчар А.И., 2011

обучения тому или иному способу плавания,  опред-
елению эффективности используемых методик на-
чального обучения, направленного проведения этапов 
спортивного отбора для начальной тренировки плов-
цов различной квалификации в разных возрастных 
группах, с переходом на многолетние этапы их подго-
товки. 

Наряду с этим, каких-либо конкретных и достоверных 
сведений о реальных возможностях формирования 
прикладных навыков плавания среди разных групп на-
селения в существующих публикациях по теории и ме-
тодике физического воспитания и спорта практически 
не детализируется [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17]. Однако имеются только отдельные публикации 
по особенностям тренировки в женском плавании, как 
отечественных авторов [18, 19], так и в зарубежной печа-
ти [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Поэтому для специалистов 
и любителей плавания, наибольший интерес представ-
ляют особенности проявления существующих отличий 
в динамике формирования навыков плавания у лиц  
разного пола и возраста по объективным критериям до-
стижения ими определенных уровней плавательной по-
дготовленности, изложенных в Государственных тестах 
и нормативах оценки физической подготовленности на-
селения Украины при  выполнении типовой программы 
физического воспитания студентами вузов  [27, 28, 29, 
30].

Направленность данной темы исследования связана 
с планом НИР ОНМА и МОН Украины на 2008-2010 гг., 
регистрационный № 0108U001487.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Изучая эту достаточно актуальную проблему, нами 

избран соответствующий объект исследования: состоя-
ние плавательной подготовленности курсантов разного 
пола и возраста на первоначальных этапах формирова-
ния навыков  плавания. 
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Предмет исследования: особенности проявления 
сходства и различий формирования уровня и степени 
формирования навыков плавания у курсантов разного 
пола и возраста при выполнении типовой программы 
физического воспитания курсантами вуза на первых го-
дах обучения. 

Цель исследования: определить должный уровень и 
степень формирования навыков плавания у лиц мужско-
го и женского пола на разных дистанциях по результатам 
достижения ими разной плавательной подготовленнос-
ти при выполнении типовой программы физического 
воспитания курсантами вуза на первых годах професси-
онального обучения. 

Основными задачами явились: а) выявление сходства 
и отличий формирования навыков плавательной подго-
товленности у курсантов-юношей и курсантов-девушек 
на дистанциях плавания вольным стилем по требовани-
ям выполнения типовой программы физического вос-
питания в вузе; б) внедрение наиболее существенных 
результатов проведенного исследования в практику 
физического воспитания и спорта для возможного улуч-
шения показателей плавательной подготовленности в 
разных возрастных группах на различных дистанциях.

Основными методами проведения исследования 
явились: теоретический анализ литературных источни-
ков, обобщение документальных материалов, математи-
ческая статистика.

Результаты исследований. 
Теоретический анализ и обобщение существую-

щих ранее и ныне действующих типовых программ по 
физическому воспитанию для средних школ (1993) и 
вузов (2006), а также требований Государственных тес-
тов (1996) и Закона Украины о физической культуре и 
спорте (1993) показывает, что их выполнение в какой-то 
мере может обеспечить начальное обучение плаванию 
школьников и студентов, формируя и совершенствуя 
прикладные навыки передвижения на воде, поэтому 
специалистам крайне необходима их коррекция и даль-
нейшая разработка. С учетом этого, нами обоснована и 
разработана сокращенная программа изучения плавания 
курсантами ОНМА 1-2-го курса (1-2 семестры), а также 
их начального и углубленного совершенствования (3-4 
семестры) на обязательных и факультативных занятиях.

Этап начального и дальнейшего обучения навыкам 
плавания (для курсантов 1-го курса на 8 обязательных и 
8 факультативных занятиях доминирующей направлен-
ности – 1 семестр, предусмотрено начальное освоение 
водной среды и выполнение специальных упражнений 
на суше и в воде, начальное и дальнейшее обучение 
плаванию кролем на спине и на груди, на боку, плава-
ние брассом на спине и на груди, баттерфляем, овладе-
ние элементами комплексного плавания, контрольное 
плавание отрезков дистанции одним из способов пла-
вания на 25-50 м). 

Этап детального и углубленного обучения навыкам 
плавания (для курсантов 1-го курса на 8 обязательных 
и 8 факультативных занятиях доминирующей направ-
ленности – 2 семестр, предусматривал дальнейшее 
освоение специальных упражнений на суше и в воде, 
детальное и углубленное последовательное обучение 

плаванию кролем на спине, на груди, на боку, плавание 
брассом на спине и на груди, баттерфляем, комплексным 
плаванием, контрольное плавание избранным спосо-
бом и дополнительным отрезков дистанции по 25-50-
75 м).

Этапы начального и дальнейшего совершенство-
вания навыков плавания (для курсантов 2-го курса на 
8 обязательных и 8 факультативных занятиях домини-
рующей направленности – 3 семестр, предусматри-
вал дальнейшее освоение специальных упражнений 
на суше и в воде, начальное и дальнейшее совершен-
ствование плаванию кролем на спине, на груди, на 
боку, плавание брассом на спине и на груди, баттерф-
ляем, комплексным плаванием, контрольное плавание 
избранным способом и дополнительными по 25-50-75-
100 м).

Этап детального и углубленного совершенствова-
ния навыков плавания (для курсантов 2-го курса на 8 
обязательных и 8 факультативных занятиях домини-
рующей направленности – 4 семестр, предусматри-
вал детальное и углубленное освоение специальных 
упражнений на суше и в воде, дальнейшее совершен-
ствование плаванию кролем на спине, на груди, на 
боку, плавание брассом на спине и на груди, баттерф-
ляем, комплексным плаванием, контрольное плавание 
избранным способом и дополнительными по 25-50-75-
100 м).

При изучении возможностей формирования навыков 
плавания крайне необходимы сведения, которые 
раскрывают исходные уровни физического состояния 
студенческой молодёжи по овладению прикладными 
навыками плавания, которые могут быть получены с 
помощью практического тестирования в процессе физи-
ческого воспитания, а также при опросе первокурсников 
вуза по интересующим вопросам в области физического 
воспитания (табл. 1). 

Полученные данные показывают, что большин-
ство 55 % курсантов умеют плавать, хотя 30 % плава-
ют слабо, а 15 % практически плавать не умеют.  При 
этом 42 % научились плавать самостоятельно, 33 % 
овладели навыком плавания с помощью родителей 
или близких людей и только 25 % научились плавать 
на уроках физической культуры в школе. Кроме того, 
45 % владеют вольным стилем плавания, на спине 35 
% и только 20 % плавают брассом. Между тем, 48 % 
предпочитают плавать на короткие дистанции, хотя 32 
% отдают предпочтение средним дистанциям и только 
20 %  с удовольствием преодолевают длинные дистан-
ции. 

При этом, большинство курсантов до 56 % обычно 
плавали до сих пор без учета времени, а 26 % только 
иногда плавали с учетом времени и 18 % практически с 
учетом времени до сих пор не плавали. Кроме того, до 
44 % применяли плавание в виде отдыха на воде, а 36 % 
курсантов больше всего использовали прикладное пла-
вание и только 20 % занимались плаванием, преследуя 
спортивные цели. Большинство курсантов до 40 % хо-
тели посещать бассейн 2 раза в неделю, а 33 % желают 
посещать бассейн 3 раза и только 27 % предпочитают 
только разовые занятия в неделю (табл. 2).



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

48

Таким образом, курсантов-юношей ОНМА в боль-
шей мере характеризует то, что большинство из них до 
55 %  умеют хорошо плавать, 42 % научились плавать 
самостоятельно, избрали способ плавания вольным 
стилем до 45 % и 48 % предпочитают плавать на ко-
роткие дистанции, хотя до сих пор 56 % плавали без 
учета времени, отдавая предпочтение плаванию до 44 
%, как виду отдыха на воде, при этом до 40 % хотели 
бы посещать бассейн до 2 раз в неделю для улучше-
ния формирования своих навыков плавания. 

Приведенные данные свидетельствуют, что большин-
ство 40 % курсантов-девушек умеют плавать, хотя 35 % 
плавают слабо, а 25 % практически плавать не умеют.  
При этом 27 % научились плавать самостоятельно, 38 % 
овладели навыком плавания с помощью родителей или 
близких людей и только 35 % научились плавать на уро-
ках физической культуры в школе. Кроме того, 25 % вла-
деют вольным стилем плавания, на спине 45 % и только 
30 % плавают брассом. 

Между тем, 28 % предпочитают плавать на короткие 
дистанции, хотя 42 % отдают предпочтение средним дис-
танциям и только 30 %  с удовольствием преодолевают 
длинные дистанции. При этом большинство курсантов до 
54 % обычно плавали до сих пор без учета времени, а 36 
% только иногда плавали с учетом времени и 10 % прак-
тически плавали до этого с учетом времени. Кроме того, 
до 46 % применяли плавание в виде отдыха на воде, а 42 
% курсантов больше всего до сих пор использовали при-
кладное плавание и только 12 %  занимались плаванием, 
преследуя спортивные цели. Наряду с этим, большинство 
курсантов 57 % хотят посещать бассейн 1 раз в неделю, а 
30 % хотят посещать бассейн 2 раза и только 13 % пред-
почитают 3-х разовые занятия в неделю.

Таким образом, курсантов-девушек ОНМА в большей 
мере характеризует то, что большинство из них до 40 %  
умеют хорошо плавать, а 38 % научились плавать с помо-
щью родителей или близких людей, большинство избрали 
способ плавания на спине до 45 % и 42 % предпочитают 
плавать на средние дистанции, хотя до сих пор 54 % пла-
вали без учета времени, отдавая предпочтение плаванию, 
как виду отдыха на воде 46 %, при этом до 57 % хотели бы 
посещать бассейн до 1 раз в неделю для улучшения своей 
плавательной подготовленности в процессе обучения на 
1-2 курсах. 

Для проверки эффекта влияния предложенной 
программы по сокращенному формированию навыков 
плавания среди курсантов ОНМА было проведено на 1 
курсе 16 обязательных и 16 факультативных занятий, на 
2 курсе также 16 и 16 занятий соответственно. Курсанты, 
посетившие 16 обязательных и факультативных за-
нятий по плаванию, наряду с другими видами физи-
ческих упражнений по курсу физического воспитания 
(спортивные игры, гребля, легкая атлетика) на 1-2 кур-
сах составили 2 контрольные группы (юноши - КГ-1 и 
девушки - КГ-2) . 

Курсанты, которые на 1-2 курсах осущест-
вляли формирование навыков плавания на 32 
обязательных и факультативных занятиях, составили 2 
экспериментальные группы (юноши - ЭГ-1 и девушки 
- ЭГ-2). Кроме того, курсанты (юноши), посетившие 64 

обязательные и факультативные занятия наряду с дру-
гими видами физических упражнений по физическому 
воспитанию (спортивные игры, гребля, легкая атлетика) 
на 1-2 курсах, имеющие лучшие результаты, составили 
сборную команду Одесской национальной морской ака-
демии (ОНМА) - ЭГ-3 (табл. 3). 

Это способствовало более прочному формированию 
навыков плавания у курсантов вуза, как и других пока-
зателей физического воспитания по результатам сдачи 
ими существующих Государственных тестов (1996) и 
требований типовой программы физического воспита-
ния (1993).

Исходные данные на дистанции 50 м вольным 
стилем, у юношей КГ-1 и ЭГ-1 почти не отличались 
(0,55 и 0,57 = 0,2 с), хотя на 100 м отличия оказались 
более высокие (2,24 и 2,05 = 0,19 с). У девушек КГ-2 
и ЭГ-2 эти отличия были менее существенны на 50 м 
(1,16 и 1,15 = 0,01 с), хотя на 100 м оказались более 
значительны (3,16 и 2,50 = 0,26 с). У юношей, соста-
вивших контингент экспериментальной группы ЭГ-3, 
исходные результаты оказались более высокими, как 
на 50 м (0,40 с), так и на 100 м (1,33 с). После того, 
как испытуемые избрали различные двигательные 
режимы в процессе физического воспитания при 
формировании навыков плавания, с помощью раз-
ного количества посещаемых, соответственно 16, 32 
и 64 учебных занятий, результаты оказались более 
существенны. 

Так итоговые данные, представляющих юношей 
КГ-1 в плавании на 50 м вольным стилем улучшились 
на 8 с (от 0,55 до 0,47 с), а у юношей ЭГ-1, эти отличия 
оказались более существенны на 18 с (от 0,57 до 0,39 
с). Среди девушек, характеризующих КГ-2 итоговые 
результаты улучшились более существенно на 16 с (от 
1,16 до 1,00  с), хотя у испытуемых девушек, пред-
ставляющих ЭГ-2 улучшение более существенны 
на 23 с (от 1,15 с до 0,52 с). Между тем, у юношей 
ЭГ-3, исходные результаты которых были наиболее 
высокими, итоговые данные улучшились примерно, 
как и у контрольной группе юношей КГ-1, хотя на бо-
лее значительно высоком уровне, но только на 9 с (от 
0,40 до 0,31 с).  

Аналогичные данные получены при характеристи-
ке преодоления дистанции 100 м вольным стилем. Та-
ким образом, полученные данные показали более про-
чное формирование навыков плавания у курсантов, 
сочетающих, как обязательные, так и факультативные 
занятия в процессе профессионального обучения в 
условиях вуза. При этом, количество посещаемых 
курсантами обязательных и факультативных заня-
тий, способствуют более прочному формированию 
навыков плавания, по результатам сдачи ими норма-
тивов по плаванию в существующих Государственных 
тестах (1996) и типовой программе физического вос-
питания студентов вузов (1996).   

Выводы.
а) результаты исследования показали, что курсантов-

юношей ОНМА в большей мере характеризует то, что 
большинство из них до 55 %  умеют хорошо плавать, а 
15 % всё таки плавать не умеют, при этом 42 % научи-
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лись плавать самостоятельно, избрали способ плавания 
вольным стилем до 45 % и 48 % предпочитают плавать 
на короткие дистанции, хотя до сих пор 56 % плавали без 
учета времени, отдавая предпочтение плаванию до 44 %, 
как виду отдыха на воде, при этом до 40 % хотели посе-
щать бассейн до 2 раз в неделю для улучшения формиро-
вания навыков плавания. 

 б) наряду с этим, курсантов-девушек ОНМА в боль-
шей мере характеризует то, что большинство из них до 
40 %  умеют хорошо плавать, а 25 % всё таки не владеют 

навыками плавания, хотя 38 % научились плавать с по-
мощью родителей или близких людей, большинство из 
них избрали способ плавания на спине до 45 % и 42 % 
предпочитают плавать на средние дистанции, хотя до сих 
пор 54 % плавали без учета времени, отдавая предпочте-
ние плаванию, как виду отдыха на воде 46 %, при этом до 
57 % хотели бы посещать бассейн до 1 раз в неделю для 
улучшения своей плавательной подготовленности в про-
цессе обучения на 1-2 курсах. 

в) исходные данные по состоянию навыков пла-

Таблица 1
Результаты опроса по наличию формирования навыков плавания у юношей ОНМА (1 курс)

Вопросы опроса курсантской молодёжи по наличию навыков плавания – юн. градация ответов всего

Умеете ли Вы плавать: да – слабо – не умею, в % 55 30 15 100

Научились плавать: с помощью, на уроках в школе, самостоятельно, в % 33 25 42 100

Владеете народными или спортивными способами в/с, брасс, на спине, в % 45 20 35 100

Предпочитаете плавать на короткие, средние или длинные дистанции, в % 48 32 20 100

Доводилось ли Вам плавать с учетом времени, всегда, иногда, нет, в % 18 26 56 100

Вас интересует плавание: вид отдыха, прикладной, занятий спортом, в % 44 36 20 100

Сколько раз в неделю Вы хотите посещать бассейн: 1, 2, 3, в % 27 40 33 100

Таблица 2
Результаты опроса по наличию формирования навыков плавания у девушек ОНМА (1 курс)

Вопросы опроса курсантской молодёжи по наличию навыков плавания – дев. градация ответов всего

Умеете ли Вы плавать: да – слабо – не умею, в % 40 35 25 100

Научились плавать: с помощью, на уроках в школе, самостоятельно, в % 38 35 27 100

Владеете народными или спортивными способами в/с, брасс, на спине, в % 25 30 45 100

Предпочитаете плавать на короткие, средние или длинные дистанции, в % 28 42 30 100

Доводилось ли Вам плавать с учетом времени, всегда, иногда, нет, в % 10 36 54 100

Вас интересует плавание: вид отдыха, прикладной, занятий спортом, в % 46 42 12 100

Сколько раз в неделю Вы хотите посещать бассейн: 1, 2, 3, в % 57 30 13 100

Таблица 3
Результаты формирования навыков плавания у курсантов на 1-2 годах обучения 

(на примере плавания вольным стилем 50 и 100 м и средней скорости плавания - с/с)

Испытуе-
мые n Исходные данные Заня-

тия Итоговые данные Параметры отличия данных, с/с, р

КГ-1 юн. 15 50-100м, 0,55-2,24 с 16 50-100м, 0,47-2,05 с 50-100м, 8-19 с, 1,06-
0,80 р=0,05

ЭГ-1 юн. 15 50-100м, 0,57-2,05 с 32 50-100м, 0,39-1,33 с 50-100м, 18-32 с, 1,28-
1,07 р=0,05

КГ-2 дев. 15 50-100м, 1,16-3,16 с 16 50-100м, 0,60-2,44 с 50-100м, 16-32 с, 1,00-
0,60 р=0,05

ЭГ-2 дев. 15 50-100м, 1,15-2,50 с 32 50-100м, 0,52-2,21 с 50-100м, 23-29 с, 0,96-
0,70 р=0,05

ЭГ-3 юн. 15 50-100м, 0,40-1,33 с 64 50-100м, 0,31-1,06 с 50-100м, 9-27 с, 1,61-
1,52 р=0,05
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вания среди курсантов вуза показывают, что на дис-
танции 50 м вольным стилем, у юношей контрольной 
и экспериментальной групп они почти не отличаются 
(0,55 и 0,57 = 0,2 с), хотя на 100 м отличия оказываются 
более существенные (2,24 и 2,05 = 0,19 с). У девушек 
контрольной и экспериментальной групп эти отличия 
также менее существенны на 50 м (1,16 и 1,15 = 0,01 с), 
хотя на 100 м оказались более значительны (3,16 и 2,50 
= 0,26 с). При этом, у юношей, составивших контингент 
экспериментальной группы ЭГ-3, исходные результаты 
оказались более высокими, как на 50 м (0,40 с), так и на 
100 м (1,33 с). 

г) итоговые данные, представляющих юношей КГ-1 в 
плавании на 50 м вольным стилем улучшились на 8 с (от 
0,55 до 0,47 с), а у юношей ЭГ-1, эти отличия оказались 
более существенны на 18 с (от 0,57 до 0,39 с) в результате 
посещения ими соответственно 16 и 32 учебных занятий 
по плаванию. Среди девушек, характеризующих КГ-2 
итоговые результаты улучшились более существенно на 
16 с (от 1,16 до 1,00  с), хотя у испытуемых девушек, пред-
ставляющих ЭГ-2 улучшение более существенны на 23 с 
(от 1,15 с до 0,52 с) в результате посещения ими соответ-
ственно 16 и 32 учебных занятий по плаванию. Между 
тем, у юношей ЭГ-3, исходные результаты которых были 
наиболее высокими, итоговые данные улучшились при-
мерно, как и у контрольной группе юношей КГ-1, хотя на 
более значительно высоком уровне, но только на 9 с (от 
0,40 до 0,31 с). Таким образом, различные двигательные 
режимы в процессе физического воспитания при обуче-
нии навыков плавания, с помощью разного количества 
посещаемых, соответственно 16, 32 и 64 учебных за-
нятий, способствуют и более высокому определенному 
уровню их проявления, как у юношей, так и особенно 
у девушек, что ещё раз подчеркивает их значимость в 
обеспечении более высокой степени их формирования на 
первых годах обучения с учетом исходных данных и пола 
испытуемых. 

Дальнейшие исследования в избранном направ-
лении следует сконцентрировать на изучении осо-
бенностей проявления гендерного фактора среди кур-
сантов на более старших годах обучения и на момент 
завершения профессионального обучения в вузе, что 
будет способствовать выяснению уровня формирова-
ния некоторых сторон их профессиональной пригод-
ности к предстоящей деятельности на водных аквато-
риях. 
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Оптимізація змісту рукопашного бою  
для офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки

Глазунов С.І.
Національний університет оборони України

Анотації:
Розглянуто вимоги професійної 
діяльності офіцерів оперативно-
тактичного рівня підготовки до їх 
підготовленості з рукопашного 
бою. Проаналізовано дані анке-
тування офіцерів з питань місця 
та змісту розділу “Рукопашний 
бій” для офіцерів у системі фі-
зичної підготовки військовос-
лужбовців. Наведено аналіз пу-
блікацій фахівців з єдиноборств 
з питання змісту підготовки вій-
ськовослужбовців до рукопаш-
ного бою. Встановлено доціль-
ність перегляду змісту занять з 
рукопашного бою для офіцерів 
та потребу у вдосконаленні 
контролю рукопашної підготов-
леності військовослужбовців.

Глазунов С.И. Оптимизация содержа-
ния рукопашного боя для офицеров 
оперативно-тактического уровня по-
дготовки. Рассмотрены требования про-
фессиональной деятельности офицеров 
оперативно-тактического уровня подготовки 
к их подготовленности по рукопашному бою. 
Проанализированы данные анкетирования 
офицеров по вопросам места и содержания 
раздела “Рукопашный бой” для офицеров в 
системе физической подготовки военнослу-
жащих. Приведен анализ публикаций спе-
циалистов по единоборствам по вопросам 
содержания подготовки военнослужащих к 
рукопашному бою. Установлена целесоо-
бразность пересмотра содержания занятий 
по рукопашному бою для офицеров и необхо-
димость в совершенствовании контроля руко-
пашной подготовленности военнослужащих.

Glazunov S.I. Optimization of main-
tenance of hand-to-hand fight for the 
officers of operatively tactical level of 
preparation. The requirements of profes-
sional activity of officers are considered op-
eratively tactical level of preparation to their 
preparedness from a hand-to-hand fight. 
These questionnaires of officers are analysed 
on the questions of place and maintenance of 
section “Нand-to-hand fight” for officers in the 
systems of physical preparation of service-
men. The analysis of publications of specialists 
is resulted on hand-to-hand fight on question 
maintenance of preparation of servicemen to 
the hand-to-hand fight. Expedience of revision 
of maintenance of employments from a hand-
to-hand fight for officers and requirement is 
set in perfection of control of hand-to-hand 
preparedness of servicemen.

Ключові слова:
рукопашний бій, професійна ді-
яльність, фізична підготовка.

рукопашный бой, профессиональная дея-
тельность, физическая подготовка.

hand-to-hand fight, professional activity, phys-
ical training.

Вступ.1

Головним елементом, який забезпечує функці-
онування Збройних Сил (ЗС) України, є офіцери, 
підготовка яких передбачає багаторівневий процес. 
Однією зі складових підготовки, яка супроводжує 
офіцера протягом усієї його служби, є фізична під-
готовка (ФП). Її важливість полягає у тому, що вона 
спрямована на забезпечення фізичної готовності офі-
церів, їх здоров’я та активного професійного довго-
ліття. Від рівня методичної підготовленості офіцерів 
у питаннях фізичного вдосконалення військовослуж-
бовців залежить стан здоров’я та рівень фізичної під-
готовленості підпорядкованого особового складу. Так-
тичний рівень підготовки офіцерів дає їм можливість 
управляти ФП на рівні підрозділів в усіх її формах. 
Одним з найбільш складних прикладних розділів ФП 
є рукопашний бій (РБ). Він відноситься до змішаних 
єдиноборств та являє собою вид бойової діяльності 
військовослужбовців та підрозділів у ближньому бою 
з метою знищення або пошкодження противника шля-
хом застосування особистої зброї, підручних засобів 
та боротьби без зброї [7]. Більшість наукових робіт 
останнього часу спрямована переважно на досліджен-
ня спортивного РБ (Ознобишин Н.Н., 1998; Мунтян 
В.С., 2007; Абашин А.І., Конаков А.В., 2009) та РБ 
особового складу правоохоронних органів (Плато-
нов Ю.П., 2001; Антоненко С.А., 2005; Хацаюк О.В., 
2006). Підвищується також інтерес до розвитку РБ 
військовослужбовців. Дослідники акцентують увагу 
на проблемі різних видів забезпечення РБ військовос-
лужбовців [6]. РБ розглядається як засіб формування 
психоемоційної стійкості військовослужбовців (Хагай 
В.С., 2008). З появою небезпеки морського тероризму 
(піратства) актуальною для Військово-Морських Сил 
ЗС України постала потреба у відповідній підготовці 
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особового складу корабельних партій (груп) з пропо-
зицією включення у програму РБ таких специфічних 
прийомів та дій, як супроводження (конвоювання, 
охорона), надягання наручників, навички впливу на 
больові точки, навички застосування розсувної зброї 
(Номеровський С.В., Попадьїн В.В, 2011) [6]. 

Білуха В.М., Сурін О.М., Коваль В.В., Шишкін 
В.С. акцентують увагу на специфіці організації занять 
з РБ у Повітряних Силах ЗС України через постійне 
бойове чергування особового складу, розосередже-
ність розміщення підрозділів та їх віддаленість один 
від одного. Пропонують під час тренувань з РБ вико-
ристовувати засоби імітації реального бою [6].

Молоков О.В. пропонує такі напрямки реалізації 
основних завдань щодо розвитку рукопашної під-
готовки військовослужбовців: систематизація дис-
ципліни та її навчального процесу, кадрова політи-
ка, науково-методична діяльність, спортивно-масова 
складова, всебічне забезпечення [6]. 

Заняття з РБ з офіцерами, що перебувають у систе-
мі військової післядипломної освіти, Жембровський 
С.М. пропонує проводити у системі командирської 
(професійної) підготовки з урахуванням категорій, 
віку, статі офіцерів [6]. Такій підхід передбачає уточ-
нення змісту РБ для офіцерів різного рівня підготов-
ки. Після отримання тактичного рівня підготовки ті 
офіцери, які перебувають на командних посадах, по-
винні бути спроможні проводити різни форми ФП, у 
тому числі і заняття з РБ. Значно менше стикаються з 
вдосконаленням навичок РБ офіцери, які перебувають 
на адміністративних, інженерних та технічних поса-
дах. Перебуваючи у військах, вони віддано виконують 
свої професійні обов’язки, незважаючи на усі трудно-
щі, які їх супроводжують. При цьому ці труднощі не 
дозволяють офіцерам у повному обсязі на належно-
му рівні підтримувати рівень знань та умінь, які вони 
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отримали під час навчання на тактичному рівні. Реа-
лії системи підготовки офіцерів вказують на те, що до 
отримання оперативно-тактичного рівня підготовки 
переважна більшість з них повністю забуває не тільки 
прийоми РБ, але й зміст розділу РБ, якій викладений у 
настанові з ФП (НФП – 2009). Це підтверджують пер-
ші практичні заняття з РБ. Вочевидь, причиною тако-
го стану є відсутність мотивації офіцерів до процесу 
вдосконалення навичок РБ, а також систематично ор-
ганізованих практичних занять цієї спрямованості. 

Таким чином, постає проблема з обсягом та змістом 
вивчення РБ слухачами вищих військових навчальних 
закладів (ВВНЗ) оперативно-тактичного рівня (ОТР) з 
врахуванням специфіки проходження служби, вікових 
особливостей офіцерів та вимог їх майбутньої профе-
сійної діяльності (ПД).

Дослідження проводилось у рамках НДР “Фізична 
підготовка офіцерів в умовах комплектування ЗС Укра-
їни на контрактній основі”, шифр “Боєць – 2011”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження є уточнення зміс-

ту занять з рукопашного бою для слухачів ВВНЗ 
оперативно-тактичного рівня навчання. 

Методи, організація досліджень. Під час до-
слідження використовувались такі методи: аналіз 
науково-методичної і спеціальної літератури, анкету-
вання, опитування, порівняння. Для вивчення питання 
були проаналізовані керівні документи з організації 
РБ та організації ФП військовослужбовців ЗС провід-
них країн світу. 

Результати дослідження.
Зміст навчання розділу РБ для військовослужбов-

ців повинен визначатися характером їх майбутньої 
професійної діяльності, точніше вірогідністю РБ в їх 
військово-професійної діяльності [1]. Повсякденна 
ПД офіцерів ОТР підготовки відноситься переважно 
до управлінсько-адміністративного типу, не перед-
бачає підвищених вимог до рівня їх фізичної підго-
товленості та необхідності застосування РБ під час 
виконання службових обов’язків. Ця категорія офі-
церського складу повинна вміти управляти фізичною 
підготовкою згідно з посадовим призначенням та ви-
конувати державні тести та нормативи з ФП. Серед 
інших, такі вимоги передбачають уміння офіцерів 
залежно від вікової групи, категорії, статі виконувати 
від 7 до 31 різних фізичних вправ, у тому числі вправи 
РБ: №45 – прийоми бою з ножем, №46 – прийоми бою 
без зброї, №47 – больові прийоми [5]. Такій зміст РБ є 
ефективним засобом вдосконалення координаційних 
здібностей офіцерів, формування у них навичок РБ та 
виховання вольових якостей. За результатами анкету-
вання, серед 72 офіцерів університету ОТР навчання, 
які після закінчення ВВНЗ проходили службу на різ-
них посадах до начальника штабу частини включно, 
лише 2 були учасниками бойових дій, і жоден з них 
ні разу не застосовував прийоми РБ під час виконан-
ня службових обов’язків. Лише 1 офіцер застосовував 
прийоми РБ для самозахисту від агресивних дій на-
падників у позаслужбовий час і впевнений, що саме 

володіння навиками РБ дозволило йому захистити 
себе та дати відсіч нападникам. Як бачимо, відсоток 
випадків застосування навичок РБ офіцерами під час 
професійної діяльності дуже малий, й ці навички час-
тіше допомагають на побутовому рівні. Така ситуація 
спрямовує наші дослідження на вивчення досвіду за-
стосовування прийомів РБ військовослужбовцями тих 
країн, які беруть участь у війнах, збройних конфлік-
тах та мають певний особистий досвід ведення проти-
борств. 

Моделювання характеру діяльності офіцерів ОТР в 
умовах бойових дій дозволяє прогнозувати, що окрім 
інтенсифікації управлінських функцій, зміст цієї діяль-
ності майже не зміниться, але з’явиться низка чинників, 
які будуть суттєво впливати на цю діяльність: порушен-
ня добової періодики фізіологічних функцій, психічної 
активності, наростання реакції бойового стресу, страху 
та стану невизначеності, підвищення відповідальності 
за рішення та їх виконання, вплив псіхотравмуючих та 
інших неблагоприємних факторів [2]. Для того, щоб 
офіцер був спроможний виконувати професійну ді-
яльність під впливом таких факторів, у нього повинні 
бути на належному рівні сформовані певні морально-
вольові якості. Ще Наполеон Бонапарт вважав, що “...
на війні моральний фактор відноситься до фізичного, 
як 3:1…”. Провідні фахівці відмічають важливе значен-
ня та унікальність саме РБ для морально-психологічної 
підготовки військовослужбовців [4, 8]. Засобом фор-
мування цих якостей є самі вправи РБ, починаючи з їх 
ідеомоторного осмислення та закінчуючи виконанням 
у бойовому темпі, а також спаринги з одним або декіль-
кома партнерами [9].

Під час бойової діяльності зазначена категорія офі-
церів повинна бути готовою до того, що проти органів 
управління ОТР не виключена вірогідність дій під-
розділів Сил спеціальних операцій з відповідним за-
вданням, підготовкою та озброєнням [3]. У разі безпо-
середнього зіткнення із противником офіцер повинен 
бути готовим не тільки застосовувати штатну зброю, 
але й при необхідності прийоми РБ. За досвідом ве-
дення бойових дій останнього часу спостерігається 
тенденція ведення бойових дій в умовах обмеженого 
простору, поганої видимості та наявності цивільного 
населення. Це суттєво впливає на можливості без-
думного застосування військовослужбовцями зброї та 
змушує їх все частіше застосовувати прийоми РБ для 
ефективного, успішного виконання завдань та само-
захисту [9]. Проблемним постає питання змісту РБ та 
підготовки інструкторів. 

Фахівці РБ армії США стверджують, що більша 
частина прийомів РБ, яким навчають військовослуж-
бовців не відповідає тому, що солдати з відповід-
ною екіпіровкою та озброєнням повинні робити на 
сучасному полі бою. Замість навчання рукопашному 
протиборству вони вивчають бойові мистецтва [11]. 
Інструкторами РБ у частинах є військовослужбовці, 
які володіють певними бойовими мистецтвами, але 
вони не можуть адаптувати свої бойові мистецтва 
під вимоги тих, хто займається, але не має базової 
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рукопашної підготовки. Російські фахівці відміча-
ють, що сама методика тренування ґрунтується на 
спортивному підході та спортивній психології, де на 
рівні підсвідомості превалюють правила спортивних 
єдиноборств [4].

Модернізація РБ відповідно до вимог останніх 
тенденції ведення бойових дій призвела до оновлення 
сучасної програми армійського РБ армії США (MACP 
– Modern Army Combatives Program), що викладе-
на у керівництві з РБ (FM 3-25. 150) У цій програмі 
увага зосереджена на простих, ефективних вправах, 
що легко повторюються, в яких ті, хто займається, 
швидко б впізнавали декілька поєднаних прийомів. 
Підкреслюється актуальність курсів РБ для офіцерів 
під час їх навчання [10]. У настанові британської 
армії наданий опис 23 прийомів, у рамках вивчення 
техніки виконання яких допускаються різні варіанти 
із застосуванням агресивності та жорстокості  у діях.

Основними групами прийомів зарубіжні фахівці 
вважають способи тримання зброї, удари прикладом, 
удари гoлoвою, способи звільнення лінії ведення 
вогню від цивільного персоналу (тих, хто не бере 
безпосередньої участі у бойових діях), прості блоки, 
удари та способи збивання з ніг. Звертається також 
увага на вміння тримати дистанцію та змушувати 
противника діяти з обмеженнями [11].

Аналізуючи зміст РБ у НФП-2009 для офіцерів 
ОТР підготовки, потрібно відмітити, що обґрунтова-
но відсутні атакуючі дії та прийоми захисту автома-
том, піхотною лопаткою, оскільки для офіцерів ОТР 
не передбачена така штатна зброя. При цьому, на наш 
погляд, офіцерам доцільно вивчати  прийоми захисту 
від стрілецької та холодної зброї, оскільки існує віро-
гідність рукопашної сутички з відповідно озброєним 
противником. Поряд з відпрацюванням техніки відби-
вів ударів, їх блокування, уходів від ударів необхідно 
передбачити реалізацію техніки обертання тулуба для 
відходу з лінії атаки при загрозі нападу противника 
зі зброєю. Потрібним також є під час протиборства з 
противником в умовах обмеженого простору уміння 
офіцерів ефективно наносити удари різними части-
нами тіла, уникати або захищатися від ударів, у тому 
числі штурмовою зброєю, звільнятися від захоплень, 
застосовувати прийоми, які призводять, як мінімум, 
до втрати противником свідомості, каліцтва або за-
гибелі. Спірним питанням є наявність в програмі РБ 
для офіцерів прийомів, що включають в себе кидки. 
Ці прийоми призначені для офіцерів аеромобільних 
військ, морської піхоти, спеціального призначення та 
розвідувальних частин. При можливому рукопашному 
протиборстві офіцерам ОТР для відсічі нападу, на наш 
погляд, ефективніше застосовувати такі кидки, які не пе-
редбачають піднімання або підкидання противника. Їм 
потрібно  володіти технікою збивання з ніг, навичками 
виконання кидка через стегно та підсічкам. 

Відпрацьовувати техніку РБ доцільно лише в умов-
но контактному режимі у зв’язку з травмонебезпекою 
застосування цих прийомів. Ефективне засвоєння та 
вдосконалення техніки самозахисту у подальшому 

можливе лише під час реалізації бойових дій парт-
нерів у режимі протиборств [8]. Саме така практика 
сприяє вихованню в офіцерів “бійцівського духу” та 
впевненості у власних силах, формуванню тактичного 
мислення під час ведення рукопашних сутичок. Таке 
наповнення занять з РБ передбачає відповідне захис-
не спорядження, екіпіровку та обладнання. Належне 
забезпечення РБ дозволить зменшити травматизм вій-
ськовослужбовців під час тренувань та контрольних 
поєдинків, зробить тренування більш цікавим, дозво-
лить підвищити ефективність навчання, розширить 
варіативність дій бійців. 

Окремо слід звернути увагу на зміст контролю 
підготовленості офіцерів ОТР з РБ, який передбачає 
перевірку лише їх технічної підготовленості. Цього 
достатньо для виконання управлінських функцій за-
значеної категорії офіцерів. Але готовність до ведення 
рукопашної схватки можна визначити лише під час 
необумовленого спарингу. Наявність захисного спо-
рядження на партнерах під час поєдинку дозволяє 
визначити їх навченість та підвищує інформативність 
й надійність контролю рукопашної підготовленос-
ті офіцерів ОТР. Реально оцінюючи сучасний стан 
функціонування системи ФП військовослужбовців, 
реалізація викладених положень можлива при наяв-
ності професійних інструкторів з армійського РБ, ви-
могливості вищого керівництва ЗС України до цього 
виду підготовки, необхідного матеріально-технічного 
забезпечення. Мотиваційним стимулом для вдоскона-
лення рукопашної підготовленості офіцерів може бути 
нагородження їх спеціальним значком за певну кількість 
перемог.

Висновки. 
Система професійного вдосконалення офіцерів на 

сьогодні не забезпечує підтримання належного рівня 
розвитку у них навичок рукопашного бою.

Характер повсякденної діяльності офіцерів ОТР 
підготовки не передбачає використання прийомів ру-
копашного бою під час виконання ними службових 
обов’язків, але вони повинні бути готовими до засто-
сування прийомів рукопашного бою для самозахисту 
проти дій особового складу підрозділів Сил спеціаль-
них операцій в особливий період.

Зміст розділу “Рукопашний бій” для офіцерів під 
час їх навчання повинен передбачати окрім вивчення 
техніки виконання вправ рукопашного бою, оволодін-
ня навичками ефективного нанесення ударів різними 
частинами тіла, уникнення або захисту від ударів, у 
тому числі штурмовою зброєю, звільнення від захо-
плень, а також застосування прийомів, які призводять 
до нейтралізації або загибелі противника.

Готовність до рукопашного бою офіцерів можна 
визначити лише під час необумовленого спарингу, 
який доцільно проводити у захисному спорядженні.

Подальші дослідження з питання, що розглядало-
ся, слід проводити у напрямку пошуку шляхів, які під-
вищують мотивацію кожного офіцера щодо постійно-
го підтримання та вдосконалення навичок рукопашної 
підготовленості.
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Процес інтеріорізації, ідентифікації, інтерналізації  
як складова частина психолого-педагогічного механізму 

вивчення східних бойових мистецтв серед студентської молоді
Горбенко О.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Висвітлюються теоретичні пи-
тання сутності складових частин 
психолого-педагогічного меха-
нізму вивчення східних бойових 
мистецтв серед студентської мо-
лоді. Проведена коротка харак-
теристика процесу інтеріоризації, 
ідентифікації, інтерналізації осо-
бистості. Актуалізовані питання 
аналізу науково-педагогічної і 
науково-психологічної літерату-
ри, що дали підставу розглянути 
та обґрунтувати процеси, які є 
невід`ємною частиною при ви-
вченні культури Сходу. Важливий 
фактором, який визначає стій-
кий інтерес студентської молоді 
до бойових мистецтв Сходу, є 
привабливість для них сучас-
ної молодої людини культурно-
історичних традицій, в який 
органічно закладені ціннісні орі-
єнтації на об`єднання фізичного і 
духовного розвитку у людині.

Горбенко. Е. В. Процес интериоризации, 
идентификации, интернализации, как со-
ставная часть психолого-педагогического 
механизма изучения восточных боевых 
искусств среди студенческой молодежи. 
Освещаются теоретические вопросы сущности 
составных частей психолого-педагогического 
механизма изучения восточных боевых ис-
кусств среди студенческой молодежи. Прове-
дена краткая характеристика процесса инте-
риоризации, идентификации, интернализации 
личности. Актуализированы вопросы анализа 
научно педагогической и научно психологи-
ческой литературы, которые дали основание 
рассмотреть и обосновать процессы, являю-
щиеся неотъемлемой частью при изучении 
культуры Востока. Важный фактором, который 
определяет стойкий интерес студенческой 
молодежи к боевым искусствам Востока, есть 
привлекательность для них современного че-
ловека культурно-исторических традиций, в 
который органически заложены ценностные 
ориентации на объединение физического и 
духовного развития в человеке.

Gorbenko Å.V. Process of interioriza-
tion, authentication, internalization, as 
component psychological-educational 
mechanism of study of eastern martial 
arts among student youngsters. This 
article deals with the theoretical questions 
of essence of component parts of psycho-
logical-educational mechanism of study of 
eastern martial arts among student young-
sters. Short description of process of inte-
riorization, authentication, internalization 
of personality is conducted. The ques-
tions of analysis acturelizied scientifically 
pedagogical and scientifically psychologi-
cal literatures, which make it possible to 
consider and ground processes being in-
tegral part during study of the East culture. 
Important factor which determines stable 
interest of student youngsters people to 
the martial arts of the East is an attractive-
ness for them of modern man of cultural 
and historical traditions, in which the val-
ued orientations are organically set up on 
the amalgation of physical and spiritual 
development of a man.

Ключові слова:
особистість, інтеріоризація, 
ідентифікація, інтерналізація, 
процес, студентська молодь.

личность, интериоризация, идентифика-
ция, интернализация, процесс, студенчес-
кая молодежь.

personality, interiorization, authentication, 
internalization, process, student young-
ster.

Вступ. 1

Сучасна система цінностей, незважаючи на 
реальний зв’язок з ідеями попередніх періодів, має свій 
специфічний характер. Її особливості детерміновані 
суспільним буттям, основою якого є: «інформаційне 
суспільство», «віртуальна реальність», тенденції 
глобалізації, постмодерністські реалії та інші 
нововведення, які стосуються студентства взагалі. 
У цій ситуації збереження і відродження цілісної 
гуманістичної культури, що має загальнолюдське 
значення і незмінну цінність для всіх верств 
суспільства, - особливо для студентської молоді, як 
ніколи актуальні.

В ситуації соціальної і особистісної невизначеності 
сучасну молодь дедалі частіше приваблює мало 
відомі вчення Сходу, зокрема звертається до 
духовного потенціалу і практичних занять східними 
єдиноборствами.

У контексті діалогу культур «Схід - Захід» значне 
місце займають бойові мистецтва Сходу, заняття якими 
дозволяє сформувати особливу стійкість до стресових 
ситуацій в соціумі, що дає можливість займатися 
діяльністю, пов’язаною з ризиком, сприяють розвитку 
ініціативи і творчості. 

Так як криза в Україні погіршила соціальне 
положення молоді, тому масовою стала поява 
ризику нереалізованих можливостей, невизначеність 
майбутнього, непередбачуваність індивідуального 
життєвого шляху, проблематичність самореалізації 
більшості молоді і тому подібне. У цьому контексті 
© Горбенко О.В., 2011

інтерес до східних єдиноборствам не випадковий.
Основним змістом духовних інтересів і ціннісних 

орієнтацій особистості виступають її світоглядні, 
моральні, політичні переконання. Духовні інтереси 
і ціннісні орієнтації як елементи саморегуляції 
поведінки особистості, є об’єктом виховання і 
самовиховання. І як це у своїх дослідження розглядає 
Г. Грибан [3], актуальність дослідження проблеми 
духовного розвитку особистості студента в проце-
сі фізичного виховання, а в нашому дослідженні за-
няття студентською молоддю східними бойовими 
мистецтвами, визначається, з одного боку, соціальни-
ми умовами в яких знаходиться студент, а з другого 
– сучасними вимогами психологічної та педагогічної 
наук, для яких безперечно важливим є виділення ха-
рактеристик духовності, визначення внутрішніх та зо-
внішніх детермінант духовного розвитку особистості, 
критеріїв та показників цього процесу.

У східних бойових мистецтвах значну увагу при-
діляти розвитку «внутрішнього світу» для того, щоб 
зрозуміти ще більшу його глибину. 

Узагальнюючи багаточисельні публікації з про-
блеми формування світобачення особистості, ми 
з`ясували, що одним із механізмів формування цін-
нісних орієнтацій являється механізм соціокультурної 
ідентифікації, яка допоможе нам обґрунтувати питання 
стосовно складових частин психолого-педагогічного 
механізму вивчення культури Сходу серед студент-
ської молоді.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження є обґрунтування про-

цесу інтеріоризації, ідентифікації, інтерналізації як 
складової частини психолого-педагогічного механіз-
му вивчення східних бойових мистецтв серед студент-
ської молоді

Методи дослідження:
теоретичний аналіз, систематизація і узагальнення • 
наукової літератури;
педагогічне спостереження; • 

Результати дослідження. 
Ми передбачали, що займаючись східними бо-

йовими мистецтвами, індивід, перш за все, відчу-
ває потребу в соціальній і культурній ідентифікації, 
«вмонтованості» людини у визначене соціокультурне 
суспільство, а при заняттях, скажемо, бігом, штангою, 
тенісом цього не відбувається. Прагнення ототожню-
вати себе на рівні самосвідомості з цілісною культу-
рою, увібрати її норми, традиції або зрозуміти через 
них культуру своєї держави і призводять до потроєння 
визначеної структури ціннісних орієнтацій, до форму-
вання специфічних систем цінностей, позицій світо-
бачення і відповідних форм поведінки.

Формування ціннісно-сенсових орієнтацій склад-
ний процес. Він реалізується, на думку О.В. Сєрого 
[8], за допомогою різних психологічних механізмів: 
інтеріорізації, ідентифікації, інтерналізації 

Різні дослідники розглядають ідентифікацію як 
механізм прояву і ствердження суб’єктивності, спо-
сіб самозахисту індивідуальності. На думку Л.С. Ви-
готського [2], ідентифікація є «царство довільності, 
свободи і уявлення», в якому моделюються «вигадані 
ситуації», відбувається «ілюзорна реалізація нереалі-
зованих бажань».

М.С. Яницький і О.В. Сєрий стверджують [8], що 
існує доволі широкий спектр тлумачень понять соці-
альної ідентичності особистості, зв’язаних з наукови-
ми школами різноманітних орієнтацій. Принципово їх 
можна розділити на два напрями, які мають традиції 
теоретичного осмислення і емпіричних досліджень: 
особистісна ідентичність і соціальна ідентичність.

Б.Г. Ананьєв відзначає, що «формування особис-
тості шляхом інтеріорізації – присвоєння продуктів 
суспільного досвіду і культури в процесі виховання 
і навчання – є разом з тим освоєння певних позицій, 
ролей і функцій, сукупність яких характеризує її со-
ціальну структуру. Всі сфери мотивації і цінностей 
детерміновані саме цим суспільним становленням 
особистості.

На думку О.М.  Леонтьєва [6], весь психічний роз-
виток людини соціально детермінований процесом за-
своєння індивідом суспільного досвіду, накопиченого 
людством, знань і способів діяльності. 

Таким чином, інтеріорізація – є перетворення 
структури предметної діяльності в структуру вну-
трішнього плану свідомості.

І.Ф. Клименко вважає [9], що інтеріорізація сус-
пільно значних цінностей проходить через засвоєння 
соціальних нормативів, як у вербальному, так і в по-
ведінковому плані .

На думку Б.С. Круглова [5], інтеріорізація цін-
ностей є усвідомленим процесом, він передбачає на-
явність у людини здатності виділити з безлічі явищ 
ті, які представляють для нього деяку цінність ( задо-
вольняють його потреби і інтереси), а потім перетво-
рити їх на певну структуру залежно від умов існуван-
ня, ближніх і дальніх цілей свого життя, можливостей 
їх реалізації. Така здатність може реалізуватися лише 
при достатньо високому рівні особистісного розви-
тку, що включає певний ступінь сформованості ви-
щих психологічних функцій свідомості і соціально-
психологічної зрілості .

Засвоєння соціальних цінностей відбувається та-
кож у процесі ідентифікації і тому В.Г.Леонтьєв [7] 
відзначає, що базовим компонентом механізму іденти-
фікації є переживання значущих для людини ціннос-
тей, і розвиток особи відбувається через специфічне 
наслідування і засвоєння особистісних сенсів. 

Аайкрофт Ч. [1] стверджує: складним механізмом 
процесу ухвалення і освоєння цінностей є інтерна-
лізация. У психоаналітичній традиції інтерналізация 
трактується як процес за допомогою якого об'єкти зо-
внішнього світу отримують постійне психічне пред-
ставництво, тобто за допомогою сприйняття пере-
творюються на образи, що формують частину нашого 
психічного вмісту і структури.

По суті своїй, це визначення схоже з визначенням 
ідентифікації.

Інтерналізация – більш складніший процес, що 
припускає свідоме і активне сприйняття навколиш-
нього світу, а також активне (сприйняття) відтворення 
прийнятих норм і цінностей у своїй діяльності. Крім 
того, інтрерналізація припускає прийняття відпо-
відальності, інтерпретацію подій як результат своєї 
власної діяльності [4].

Бойові мистецтва Сходу забезпечують процеси 
розвитку особистості спортсменів, і разом з тим, є од-
ним із дієвих методів збереження культурних тради-
цій та їх безперервних трансляцій. Розповсюдження 
серед слов`янських народів у цілому і в українській 
культурі, зокрема східних традицій – детермінує роз-
ширення процесу міжкультурних взаємодій, а також 
значно збагачує моральну (ціннісну) свідомість осо-
бистості спортсмена, впливає на відношення до себе, 
на особисті якості і професійну майстерність спортс-
менів.

Розширення процесів міжкультурної комунікації 
України і Сходу, робить суспільство сприйнятливим 
до нових моделей сучасного суспільного життя. Да-
ний процес детермінує, і зміни у свідомості сучасної 
молоді, - збагачують її системою нових знань і прак-
тичної діяльності, які пов’язані із східними традиція-
ми. Взагалі, все це проявляється у масовому зацікав-
ленні традицією бойових мистецтв Сходу, які стали 
відомими і займають помітне місце серед інших ін-
тересів сучасної молоді.

Головним фактором, який визначає стійкий інтер-
ес студентської молоді до бойових мистецтв Сходу, 
є привабливість для них сучасної молодої людини 
культурно-історичних традицій, в який органічно за-
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кладені ціннісні орієнтації на об`єднання фізичного і 
духовного розвитку у людині.

У контексті нашого дослідження ідентифікація 
розглядається як самоцінний процес особистісного 
розвитку студентської молоді. У зв’язку з цим цінності 
і традиції східних бойових мистецтв можна розгляну-
ти як об’єкт ідентифікації особистості, а процес спор-
тивного тренування – як структуру, систему відносин 
«людина-світ», що опосередкована і побудована.

Висновки.
Саме тому щоб подолати глобальні зміни в світі, 

які відбуваються у сфері розвитку діяльності студент-
ської молоді під впливом різних факторів, необхідно 
бути сильним, впевненим у собі, самостійним, ініці-
ативним і впевнено йти до своєї мети. А саме тому 
заняття східними бойовими мистецтвами сприяють 
формуванню особистості та її самореалізації. Голов-
ною метою східних єдиноборств є досягнення гармо-
нії між тілом і духом, оволодіння прийомами з позиції 
взаємопереходу протилежностей.

Бойові практики взяті в чистому вигляді, тобто в 
якості вправ для тіла, були націлені на тренування духу 
і волі людини, на вміння переносити неприємності і 
труднощі. Індивід привчається слідувати відданим ці-
лям, а не потурати своїм бажанням, бути терпеливим, 
витривалим, впевнено і наполегливо долати труднощі. 
У східних єдиноборствах вимагається не лише турбо-
та про силу і спритність тіла, але і прагнення осягну-
ти сенс тих або інших дій. Так, правильно поставлене 
дихання включає індивіда у світ природності, дозво-
ляє набути гармонію у відчуттях і рухах. Вправи, які 
застосовуються у східних єдиноборствах є засобом 
виховання характеру, а також формують сильну волю. 
Фізичне виховання доповнюється формуванням до-
брочесності, витривалості, терпіння, спокою, толе-
рантності. Саме ці психологічні якості так необхідні 

людині для орієнтації у світі цінностей сучасного 
складного і динамічного соціуму. Заняття східними 
єдиноборствами створює передумови для формування 
вміння володіти собою, своїми емоціями, керувати во-
лею, зосереджуватись на головному, сприймати суть 
речей. Людину можна підготувати до споглядання, 
допомогти вгамувати емоції, налаштувати на уважне 
осягнення суті буття, що неминуче відобразиться на 
процесі формування ціннісних орієнтацій.

Перспективними для подальшого вивчення є пи-
тання аналізу умов розвитку професійних цінностей у 
студентів при заняттях східними бойовими мистецтва 
і віддаючи перевагу духовно-моральному вихованню 
молоді.
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Ефективність фізичної реабілітації  
при хронічному гастродуоденіті у дітей

Григус І.М.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука

Анотації:
Розглянуто запропоновану спеці-
альну програму фізичної реабілі-
тації, що включає модифіковані 
методи лікувальної фізичної куль-
тури, масаж та вживання мінераль-
ної води «Червона калина», для 
реабілітації хворих на хронічний 
гастродуоденіт на фоні медика-
ментозного лікування в стаціонарі. 
Застосування фізичної реабілітації 
в комплексній терапії хронічного 
гастродуоденіту у дітей призводи-
ло до нормалізації кислотоутво-
рюючої функції шлунка, сприяло 
більш швидкому регресу клінічних 
проявів захворювання, підвищува-
ло рівень фізичного здоров’я.

Григус И.М. Эффективность физичес-
кой реабилитации при хроническом 
гастродуодените у детей. Рассмотрено 
предложенную специальную программу 
физической реабилитации, что включает 
модифицированные методы лечебной фи-
зической культуры, массаж и употребле-
ние минеральной воды «Красная калина», 
для реабилитации больных хроническим 
гастродуоденитом на фоне медикаментоз-
ного лечения в стационаре. Применение 
физической реабилитации в комплексной 
терапии хронического гастродуоденита у 
детей приводило к нормализации кислотоо-
бразующей функции желудка, содействова-
ло более быстрому регрессу клинических 
проявлений болезни, повышало уровень 
физического здоровья.

Grygus I.М. Efficiency of physical reha-
bilitation at chronic gastroduodenit for 
children. For the rehabilitation of patients 
chronic gastroduodenit on a background 
medicinal treatment the special program 
of physical rehabilitation is offered in 
permanent establishment that includes 
the modified methods of medical physi-
cal culture, massage and use of mineral 
water of «Red viburnum». Application of 
physical rehabilitation in complex therapy 
of chronic gastroduodenit for children 
resulted in normalization of acidogenic 
function of stomach, assisted to more 
rapid regress of clinical displays of illness, 
promoted a physical health level.
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Вступ.1

За останніми даними, захворюваність на хроніч-
ний гастрит та дуоденіт у 2009 р. становила 422,4 на 
100 000 населення, що на 3,1% більше, ніж у 2008 р. 
Небезпека цього захворювання зумовлена, насампе-
ред, його роллю як попередника виразкової хвороби. 
В останні роки його пов’язують і з виникненням раку 
шлунка, особливо атрофічні форми [3, 5].

Гастродуоденіт вважають найбільш частою га-
строентерологічною патологією дитячого віку. Зрозу-
міло, що ефективне лікування хронічного гастродуо-
деніту передбачає не лише усунення симптомів, а й 
обов’язкову ерадикацію H.pylori. Загальноприйняті 
схеми терапії включають застосування не менше двох 
антибактеріальних засобів, тому, природно, при цьому 
досить часто виникають побічні реакції, насамперед 
дисбактеріоз кишечнику. Частіше спостерігають не 
виникнення дисбактеріозу, а поглиблення вже існую-
чого, який часто супроводжує хронічні захворювання 
травної системи [2, 4].

Робота виконана згідно теми: «Ефективність фі-
зичної реабілітації осіб різного віку при порушенні 
функціонування систем організму» (номер державної 
реєстрації 0109U003032).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: проаналізувати ефективність 

застосування програм лікування та фізичної реабілі-
тації дітей, хворих на гастродуоденіт.

Організація дослідження. Дослідження проводили-
ся на базі Рівненської міської об’єднаної дитячої лікар-
ні (педіатричне відділення). Під наглядом знаходилося 
42 дітей віком від 7 до 15 років з діагнозом: Хронічний 
гастродуоденіт. Всі обстежені діти, що знаходились на 
стаціонарному лікуванні, отримували базову терапію, 
до складу якої входила дієтотерапія, прокінетики, репа-
ранти, за потребою ерадикаційні засоби. 

© Григус І.М., 2011

Хворі були розподілені на 2 репрезентативні гру-
пи. До першої групи включено 28 дітей (основна гру-
па), які в комплексній терапії отримували додатково 
фізичну реабілітацію, що включала застосування мі-
неральної води, масаж і ЛФК. У другу (контрольну) 
групу увійшло 14 хворих, які отримували лише базис-
ну терапію. Під час проведеного дослідження стиму-
люючих секреторну активність шлунка засобів ліку-
вання діти не отримували. 

Клінічна ефективність лікування та фізичної ре-
абілітації оцінювалася в динаміці за больовим абдо-
мінальним, диспептичним і астеновегетативним син-
дромами, а також динамікою нутритивного статусу та 
рівнем фізичного здоров’я [1]. Порівняльна клінічна 
оцінка ефективності терапії проводилася на проміж-
ному етапі спостереження (на 7 день) і після лікуван-
ня (на 14 день).

Результати дослідження.
При аналізі отриманих даних визначено, що 

впродовж лікування і фізичної реабілітації у всіх 
досліджуваних хворих відмічено позитивні клініч-
ні зміни з боку первинних симптомів захворювання 
(табл. 1). На початку дослідження в основній групі у 
25 (89,29%) дітей та у 12 (85,71%) контрольної був 
виражений больовий абдомінальний синдром. Од-
нак, зворотній розвиток симптомів був вірогідно ва-
гоміший в основній групі обстежених. І хоча больо-
вий синдром поступово зникав в обох групах хворих, 
все ж при застосуванні фізичної реабілітації вже на 
7-му добу він зменшився майже втричі. В той же час 
у групі співставлення більше ніж половина дітей, по 
зрівнянні з початком спостереження, продовжувала 
відмічати больові відчуття (42,86%). По закінченню 
лікування означений синдром діагностовано лише у 
2 (7,14%) дітей основної і у 5 (35,71%) хворих контр-
ольної групи, тобто порівняльне перевершення скла-
дало біля 5 разів.
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Диспепсичний синдром у вигляді нудоти, яка ви-
значалася в 18 (64,29%) дітей з основної групи на 
початку лікування, на 7 добу зберігався лише в 5 
(17,86%) випадках, тоді як у групи хворих співстав-
лення фіксувався майже в 3 рази частіше. До 14 доби 
симптом нудоти в основній групі дітей не фіксувався 
зовсім. У групі контролю на 14 добу нудота утримува-
лася в 3 (21,43%) дітей, значно перевищуючи показ-
ники основної групи.

Здуття кишківника в середині обстеження за-
лишалось в обох групах хворих (у 10 (35,71%) та у 
6 (42,86%) відповідно). Але після закінчення терапії 
цей симптом при застосуванні фізичної реабілітації 
втричі менше турбував хворих дітей основної групи, 
складаючи 7,14% та 28,57% відповідно.

На цьому фоні астеновегетативні прояви більш 
порівняно динамічно зникали у дітей основної групи 
(17,86% та 3,57% на 7 і 14 дні відповідно). В групі 
хворих, що не отримували додатково фізичну реабі-
літацію, означений синдромокомплекс залишався ві-
рогідно високим, як через  тиждень (35,71%), так і на-
прикінці спостереження (28,57%). 

На початку дослідження копрологічні синдроми 
зустрічались з однаковою частотою в обох групах 
хворих, вказуючи на порушення процесів травлення. 
Після завершення лікування і фізичної реабілітації 
порівняння цих показників показало, що в основній 
групі вірогідно зменшилися явища креатореї (100% і  
7,14 % відповідно), амілореї (57,14% і 14,29%) та сте-
атореї II типу (53,57% і 0,00%). У дітей з контрольної 
групи динаміка копрологічних синдромів була менш 
значущою, і наприкінці спостереження їхня питома 
вага вірогідно перевищувала аналогічні показники 
попередніх пацієнтів. Первинними даними встанов-
лено, що у всіх обстежених дітей визначалось зни-
ження кислотопродукуючої функції. Значення рН тіла 
шлунка складало в середньому 3,2±0,6 проти 1,6–2,2 
в нормі.

Ще одним підтвердженням ефективності про-
веденої фізичної реабілітації дітей були показники 

фізичного здоров’я (експрес-оцінка загального рівня 
фізичного здоров’я за Г.Л. Апанасенком), як одного з 
критеріїв тренованості кардіореспіраторної системи.

На початку дослідження у контрольній групі за ін-
дексом маси тіла 3 (21,43%) хворих дітей мали рівень 
фізичного здоров’я нижче середнього, 10 (71,43%) – 
середній, 1 (7,14%) – вище середнього. За життєвим 
індексом: 2 (14,29%) хворих мали низький рівень, 5 
(35,71%) – нижче середнього, 7 (50,00%) – середній. 
Під час визначення силового індексу: 1 (7,14%) хво-
рий мав рівень нижче середнього, 9 (64,29%) – вище 
середнього, 4 (28,57%) – високий рівень. Індекс Ро-
бінсона зафіксував у 12 (85,71%) хворих рівень вище 
середнього та у 2 (14,29%) – високий. Час відновлення 
ЧСС після присідань показав, що у 9 (64,29%) хворих 
дітей рівень фізичного здоров’я нижче середнього та 
у 5 (35,71%) – середній. В основній групі на початку 
дослідження за індексом маси тіла 5 (17,86%) хворих 
мали низький рівень фізичного здоров’я, 1 (3,57%) – 
нижче середнього, 17 (60,71%) – середній, 2 (7,14%) 
– вище середнього, 3 (10,71%) – високий рівень. За 
життєвим індексом: 2 (7,14%) хворих мали низький 
рівень, 2 (7,14%) – нижче середнього, 18 (64,29%) – 
середній, 6 (21,43%) – вище середнього. Під час ви-
значення силового індексу: 1 (3,57%) хворий мав 
рівень нижче середнього, 3 (10,71%) – середній, 12 
(42,86%) – вище середнього, 12 (42,86%) – високий 
рівень. Індекс Робінсона зафіксував у 25 (89,29%) хво-
рих рівень вище середнього та у 3 (10,71%) – високий. 
Час відновлення ЧСС після присідань показав, що у 2 
(7,14%) хворих дітей рівень фізичного здоров’я низь-
кий, у 18 (64,29%) – нижче середнього та у 8 (28,57%) 
– середній.

Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я (сума 
балів) хворих дітей на хронічний гастродуоденіт ви-
явилася такою: у 4 (28,57%) хворих контрольної гру-
пи рівень здоров’я нижче середнього та у 10 (71,43%) 
– середній. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я 
(сума балів) хворих дітей на хронічний гастродуоде-
ніт основної групи виявилася такою: у 9 (32,14%) хво-

Таблиця 1
Динаміка клінічних симптомів у обстежених хворих до, під час і після лікування (п=42)

Клінічні
показники

0 день 7 день 14 день
Основна 
група, %

Контрольна 
група, %

Основна 
група, %

Контрольна 
група, %

Основна 
група, %

Контрольна 
група, %

Больовий
абдомінальний
синдром

89,29 85,71 35,71 42,86 7,14 35,71

Диспепсичний
синдром:
- нудота
- метеоризм

64,29
78,57

64,29
78,57

17,86
35,71

42,86
42,86

0,00
7,14

21,43
28,57

Астено-
вегетативний
синдром

75,00 71,43 17,86 35,71 3,57 28,57
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рих рівень здоров’я нижче середнього, у 18 (64,29%) 
– середній та у 1 (3,57%) – вище середнього.

Отже, на початку дослідження загальний рівень фі-
зичного здоров’я хворих дітей на хронічний гастродуо-
деніт обох груп був ідентичним. У хворих дітей контр-
ольної групи загальний рівень фізичного здоров’я на 
початку дослідження був 7,36±0,48, у хворих основної 
групи – 7,14±0,31, що відповідає середньому рівню. 
Наприкінці дослідження у хворих дітей контрольної 
групи за індексом маси тіла і силовим індексом показ-
ники не змінилися. За життєвим індексом: 5 (35,71%) 
хворих мали рівень нижче середнього, 9 (64,29%) – се-
редній. Індекс Робінсона зафіксував у 11 (78,51%) хво-
рих рівень вище середнього та у 3 (21,43%) – високий. 
Час відновлення ЧСС після 20 присідань показав, що у 
7 (50,00%) хворих рівень здоров’я нижче середнього та 
у 7 (50,00%) – середній. 

Наприкінці дослідження у хворих основної групи, 
завдяки застосуванню у них додатково до загально-
прийнятого лікування фізичної реабілітації, показни-
ки рівня фізичного здоров’я виявилися значно вищи-
ми. За індексом маси тіла лише у 1 (3,57%) хворого 
залишився низький рівень, у 4 (14,29%) став нижче 
середнього, у 19 (67,86%) – середній, у 4 (14,29%) – 
вище середнього. За життєвим індексом: 9 (32,14%) 
(р<0,05) хворих мали середній рівень, 19 (67,86%) 
(р<0,05) – вище середнього. Під час визначення си-
лового індексу: 4 (14,29%) (р<0,05) хворих дітей мали 
рівень вище середнього та 24 (85,71%) (р<0,05) – висо-
кий рівень. Індекс Робінсона зафіксував у 24 (85,71%) 
хворих рівень вище середнього та у 4 (14,29%) – ви-
сокий. Час відновлення ЧСС після присідань показав, 
що у 2 (7,14%) (р<0,05) хворих рівень здоров’я нижче 
середнього, у 23 (82,14%) – середній (р<0,05) та у 3 
(10,71%) (р<0,05) – вище середнього. 

Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я (сума ба-
лів) хворих дітей контрольної групи виявилася такою ж, 
як на початку дослідження. Загальна оцінка рівня фізич-
ного здоров’я (сума балів) хворих основної групи значно 
зросла: у 23 (82,14%) хворих рівень здоров’я став серед-
нім та у 5 (17,86%) (р<0,05) – вище середнього.

Загальний рівень фізичного здоров’я (сума балів) 
хворих на хронічний гастродуоденіт обох груп напри-
кінці дослідження змінився. У хворих контрольної 
групи загальний рівень фізичного здоров’я напри-
кінці дослідження став 7,93±0,47, тобто зростання 
було незначним. У хворих основної групи загальний 
рівень фізичного здоров’я зріс до 10,57±0,21 (р<0,05) 
за рахунок підвищення життєвого індексу (з 0,96±0,14 
до 1,68±0,09 (р<0,05)) і часу відновлення ЧСС (з 
1,24±0,24 с до 3,08±0,16 с (р<0,05)), що пояснюєть-
ся покращенням функціонального стану дихальної і 
серцево-судинної систем за рахунок правильно дібра-
ної програми фізичної реабілітації. Толерантність до 
фізичної реабілітації була доброю, побічних ефектів 
не спостерігалося.

Ми бачимо позитивну динаміку в дітей основної 
групи за больовим абдомінальним, диспепсичним і 
астеновегетативним синдромами. ЛФК сприяла більш 
швидкому відновленню фізичного стану хворих, за-

побігала ряду патологічних процесів, які розвивали-
ся внаслідок недостатньої фізичної активності. Після 
проведеного курсу лікування і фізичної реабілітації 
відмічено, що в основній групі дітей помітно норма-
лізувалася активність кислотопродукуючої функції 
шлунка, у порівнянні з групою контролю. При до-
датковому застосуванні фізичної реабілітації  рівень 
рН нормалізувався і становив 1,9±0,3. У той час, як 
у дітей групи контролю значення рН практично не 
змінилися (2,8±0,2). Відновлення кислотоутворення 
при застосуванні фізичної реабілітації, з найбільшою 
вірогідністю, пов’язано з впливом складових ком-
понентів програми (мінеральна вода, ЛФК, масаж). 
Спроможність фізичної реабілітації нормалізувати 
функціонально-секреторну здатність шлунку воче-
видь усуває одну з причин травної недостатності. 

Також відбулися певні позитивні зміни з боку 
олужнюючої функції шлунку в обох групах обстежен-
ня. Первинними даними визначено, що спроможність 
до кислотонейтралізації знаходилася в декомпенсо-
ваному (різниця між показниками рН тіла та антрума 
становила менше одиниці) стані. Після лікування стан 
олужнення розцінювався, як субкомпенсований (різ-
ниця становила майже 2 одиниці). Однак, приймаючи 
до уваги весь комплекс ліків, що отримували діти, го-
ворити про ймовірний вплив саме фізичної реабіліта-
ції на цю функцію не є можливим. За час лікування 
відмічено покращення апетиту та збільшення маси 
тіла, більш вагоме в основній групі дітей. Об'єктивним 
проявом покращення нутритивного статусу став віро-
гідно більший приріст ваги, який склав під кінець лі-
кування 300,0±25,0 г, проти 90,5±20,5 г у контролі.

Висновки.
Застосування фізичної реабілітації в комплексній 

терапії хронічного гастродуоденіту у дітей призво-
дить до усунення явищ стеатореї, креатореї, аміло-
реї, нормалізує кислотоутворюючу функцію шлунка, 
сприяє більш швидкому регресу клінічних проявів 
захворювання, підвищує рівень фізичного здоров’я, 
забезпечує приріст маси тіла, покращує нутритивний 
статус хворих. 

Проведене дослідження доводить необхідність 
включення фізичної реабілітації в процес відновного 
лікування хворих на хронічний гастродуоденіт та пер-
спективи подальших досліджень в післялікарняному 
періоді.
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Роль фізичної підготовки у вирішенні  
завдань психологічної підготовки  військовослужбовців

Гусак О.Д., Романчук С.В.
Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету 

Академія сухопутних військ

Анотації:
Розкрито особливості застосування 
форм фізичної підготовки з метою 
формування психологічної готов-
ності військовослужбовців до дій 
в навчально-бойовій обстановці. 
Проаналізовано педагогічну, пси-
хологічну та спеціальну літературу, 
проведено аналіз особливостей 
професійної діяльності військовос-
лужбовців аеромобільних військ 
та запропоновано напрямки засто-
сування занять з подолання пере-
шкод для формування психологіч-
ної готовності військовослужбовців.

Гусак А.Д., Романчук С.В. Роль физической 
подготовки в решении задач психологичес-
кой подготовки военнослужащих. Раскрыты 
особенности применения форм физической по-
дготовки с целью формирования психологичес-
кой готовности военнослужащих к действиям в 
учебно-боевой обстановке. Проанализировано 
педагогическую, психологическую и специаль-
ную литературу, проведен анализ особеннос-
тей профессиональной деятельности военнос-
лужащих аэромобильных войск и предложены 
направления применения занятий по преод-
олению препятствий для формирования психо-
логической готовности военнослужащих.

Gusak O.D., Romanchuk S.V. Place 
of physical training in the task psy-
chological training of servicemen. 
The article exposed the use of forms 
of physical training for the formation of 
psychological readiness to act in mili-
tary training and battlefield. Analysis of 
pedagogical, psychological and spe-
cial literature, the analysis features of 
professional military airborne troops, 
and suggested areas of application 
of lessons on overcoming obstacles 
to the formation of the psychological 
readiness of military personnel.
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фізична підготовка, психологічна 
підготовка, подолання перешкод, 
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Вступ.
Зміни характеру військових дій призвели до нових 

вимог до бойової готовності військовослужбовців, яка 
стала показником не тільки підготовки військ до без-
посередній участі до військових дій, а й ефективності 
в різних видах військової праці, в тому числі й у фі-
зичній підготовці. 

Згідно НФП фізична підготовка спрямована на 
формування фізичної готовності військовослужбовців 
до виконання навчальних і бойових завдань, а саме: 
розвиває фізичні якості, формує військово-прикладні 
навички, зміцнює здоров’я, підвищує стійкості орга-
нізму до дії різних несприятливих чинників бойової 
діяльності та вирішує завдання психологічної підго-
товки [3]. 

Фізична підготовка розглядається як єдиний, ці-
лісний процес, який спрямований на вдосконалення 
фізичної природи людини та її психіки. Це визначає 
особливу роль і можливості фізичної підготовки у ви-
рішенні завдань психологічної підготовки військ.

Чисельні наукові роботи та практика бойової під-
готовки військ свідчить про те, що подолання пере-
шкод, один з розділів фізичної підготовки, який спря-
мований на розвиток у військовослужбовців важливих 
фізичних і психологічних якостей, цілеспрямовано і 
ефективно вирішує завдання, як загальної так і спеці-
альної фізичної підготовки [5, 9, 10 та ін..].

Нажаль, розділ «Подолання перешкод», на сьо-
годнішній день, не використовується у повному об-
сязі для формування фізичної та психологічної го-
товності військовослужбовців. Відсутність науково 
обґрунтованих праць, недостатній рівень методичної 
підготовленості керівників форм фізичної підготовки, 
застаріла навчально-матеріальна база не дозволяють 
стверджувати про ефективність проведення занять на 
смуга перешкод.

Дослідження виконане згідно з планом НДР управ-
ління фізичної підготовки Збройних Сил України за 
темою «Психофізіологічна готовність курсантів ВВНЗ 

до дій у екстремальних ситуаціях», шифр «Стрес».
У роботах Ю.А. Бородіна, С.В. Романчука, дове-

дено, що результати цілеспрямованої фізичної підго-
товки підвищують тренованість організму, що спри-
ятливо впливає на вдосконалення різних функцій 
організму, в тому числі і психічних [2, ].

М.С. Корольчук прийшов до обґрунтованих висно-
вків про значимість фізичного тренування: для збере-
ження сталості внутрішнього середовища організму; 
для розвитку та підтримки стійкості психічних проце-
сів у складних умовах праці та спортивної боротьби; 
для адаптації рухових навичок і якостей до нових не-
звичайних умов [6].

Г.В. Ложкін, П.П. Криворучко розглядали фізичну 
підготовку, як ефективний засіб психологічної підго-
товки воїнів. У сучасних умовах її специфічна роль 
відчувається ще більш чітко, а діапазон завдань, які 
вирішуються, значно розширюється [7, 8].

У численних досліджень припускається, що пси-
хологічна підготовка в процесі занять з подолання 
перешкод полягає в удосконаленні психічних компо-
нентів стійкості до впливу небезпечної і складної об-
становки бойової діяльності; у розвитку загальної та 
нервово-психічної витривалості та здатності витри-
мати всі фізичні і нервово-психічні навантаження су-
часного бою; у придбанні досвіду емоційно-вольової 
поведінки; в активізації необхідних процесів, станів і 
властивостей особистості для певного виду військо-
вого праці і діяльності; формуванні фізичної та пси-
хологічної готовності перемогти супротивника і у ви-
хованні вольових якостей [1, 4, 11 та ін.].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити напрямки застосу-

вання занять з подолання перешкод для вдосконален-
ня психологічної готовності військовослужбовців.

Завдання: проаналізувати спеціальну літературу та 
наукові дослідження з питань психологічної підготов-
ки військовослужбовців; обґрунтувати зміст занять з 
подолання перешкод.
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Результати дослідження.
За результатами дослідження особливостей 

навчально-бойової діяльності, змісту чинної систе-
ми фізичної підготовки підрозділів аеромобільних 
військ, аналізу впливу занять на смугах перешкод на 
психологічну готовність військовослужбовців нами 
було запропоновано рекомендації щодо організації 
форм фізичної підготовки та визначені напрямки по-
дальшого вдосконалення навчального процесу з подо-
лання перешкод. 

Для вирішення завдань психологічної підготовки 
заняття фізичними вправами повинна організовува-
тися з урахуванням особливостей нервово-психічних 
навантажень, що виникають в ході бойової діяльнос-
ті, психофізіологічних реакцій на обстановку бою та 
властивостей особистості.

«Подолання перешкод» є розділом фізичної підго-
товки, який, завдяки своїй військово-прикладної спря-
мованості допомагає вирішенню багатьох завдань 
психологічної підготовки військовослужбовців. 

На заняттях з подолання перешкод рішення задач 
психологічної підготовки має здійснюватися за допо-
могою наступних методичних рекомендацій (табл. 1):
1. Підвищення психологічної активності 

військовослужбовців забезпечувати за допомогою 
зовнішніх впливів (різної обстановки занять) і 
різноманітних методів педагогічного стимулювання 
(створенням підвищеної зацікавленості у виконанні 
вправ і дій, тактичної націленістю використовува-
них засобів, військовими і рухливими іграми, зма-
ганнями тощо), а також стимулювати індивідуальні 
(внутрішні) зусилля. 

2. Застосовувати вправи, які містять елементи новиз-
ни, небезпеки, що вимагають прояву ризику, з по-
ступовим ускладненням умов виконання; багатора-
зовим виконанням вправ з великими та тривалими 
фізичними і психічними навантаженнями, а також 
вправ, пов'язаних з необхідністю точно діяти в умо-
вах фізичних і психічних навантажень. 

3. Підвищити тренувальну спрямованість практичних 
занять та проводити їх на позитивному емоційному 
фоні.

4. Посилити вимогливості до військовослужбовців у 
прояві певних психологічних якостей, аж до засто-
сування категоричних вимог (наказ, команда), при 
виконанні небезпечних дій і вправ; 

5. Проводити комплексні і спеціальні заняття з 
психологічного загартування військовослужбовців.
Раціональний підбір фізичних вправ також відіграє 

важливу роль у вирішенні завдань психологічної під-
готовки. Виділити якісь особливі вправи, які постійно 
виховують військовослужбовців не можна. Нами роз-
роблено комплекси вправ за принципом їх впливу на 
психологічну сферу військовослужбовців. 

Наші дослідження довели, що для вирішення кон-
кретних завдань психологічної підготовки рекоменду-
ється переважно використовувати такі засоби: 

загальну і нервово-психічну витривалість•  удо-
сконалювати вправами з великими і тривалими 
фізичними навантаженнями, до відмови; вправа-

ми з великим фізичним навантаженням в умовах 
нервово-психічної напруги; вправами, що вимага-
ють високої точності та координації рухів, особливо 
на тлі фізичного стомлення; комплексними вправа-
ми на смугах перешкод; участю в змаганнях; 
психічні компоненти стійкості до впливу небезпеч-• 
ної, складної обстановки і формування емоційно-
вольової поведінки набувати у процесі виконання 
військово-прикладних вправ, особливо під час дій 
у бойовому спорядженні, в засобах індивідуального 
захисту, в погану погоду, в темний час доби, на різ-
номанітній місцевості, з застосуванням імітаційних 
засобів, бойових шумів, димів і вогнищ; вправ, що 
містять елементи новизни, небезпеки та вимагають 
ризикованих дій при зміні та ускладненні умов їх 
виконання; вправ, пов'язаних з необхідністю, ді-
яти точно та вправно в умовах фізичних і нервово-
психічних навантажень; дій за раптовими сигналами 
та командами; участі в єдиноборствах і змаганнях; 
активізацію необхідних психічних процесів, станів • 
і властивостей особистості до військового діяль-
ності підвищувати військово-прикладними вправа-
ми та діями у різноманітних умовах із спеціально 
підібраними коригуючими вправами, за допомогою 
яких формувати і удосконалювати необхідні якості; 
фізичну та психологічну готовність перемогти про-• 
тивника формувати за допомогою вправ, що розвива-
ють силу, швидкість у діях, спритність і витривалість; 
військово-прикладних вправ; прийомів рукопашного 
бою; єдиноборств та участі в змаганнях; 
вольові якості•  виховувати: рішучість і сміливість - 
вправами, що містять елементи новизни, небезпеки, 
ризику, при зміні та ускладненні умов їх виконан-
ня; ініціативу та винахідливість - різними видами 
єдиноборств, виконанням вправ і дій за раптовими 
командами і сигналами; наполегливість і завзятість 
- багаторазовим виконанням вправ з великими та 
тривалими фізичними навантаженнями, на мак-
симальну кількість разів і до відмови; витримку - 
вправами, пов'язаними з необхідністю діяти точно 
і вправно в умовах фізичних і нервово-психічних 
навантажень. 

Звичайно, такий розподіл вправ є умовним. Фі-
зичні вправи, що сприяють удосконаленню фізичної 
природи людини також вдосконалюють його психі-
ку, так як розвиток фізичних якостей знаходиться у 
взаємозв'язку з вихованням психологічних якостей. 
Тому першочергове значення у вирішенні завдань 
психологічної підготовки має загальна фізична під-
готовленість і міцне здоров'я, наявність яких зміцнює 
моральний дух і формує у свідомість військовослуж-
бовців упевненість у своїй здатності витримати всі 
труднощі бойової діяльності. 

У проведених нами дослідженнях було визначено 
напрямки подальшого вдосконалення навчального 
процесу з подолання перешкод. 

Перший напрямок включає в себе покращення ор-
ганізації та методики проведення практичних занять. 

Заняття повинні носити тренувальну спрямова-
ність. На них застосовуються вправи та методичні 
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Таблиця 1
Застосування форм фізичної підготовки з метою рішення завдань психологічної підготовки 

військовослужбовців 

№ Форми фізичної підготовки 
Види психологічної підготовки 

загальна спеціальна безпосередня завчасна 

1

Навчальні заняття
а) заняття з подолання перешкод;
б) комплексні заняття з подолання пере-

шкод, метання гранат, рукопашного бою 
та прискореного пересування;

в) комплексні заняття з подолання пере-
шкод, метання гранат, рукопашного бою 
та пересуванню на місцевості;

г) заняття з подолання перешкод з застосу-
ванням імітаційних засобів, очагів пожеж 
та бойових шумів;

д) заняття з подолання перешкод в темну 
пору доби.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

2 Супутнє фізичне тренування Х Х Х Х
3 Ранкова фізична зарядка Х Х

4
Спортивно-масова робота:
а) масові змагання 
б) військово-спортивні змагання

Х
Х

Х
Х

Х Х
Х

прийоми, які вимагають військовослужбовців значних 
фізичних і вольових зусиль. 

З цією метою підготовчу частину занять необхідно 
насичувати військово-прикладними діями, емоційни-
ми вправами і виконувати їх на тактичному фоні осно-
вної частини. Тренування, слід проводити з великими 
фізичними і психічними навантаженнями на тлі вто-
ми, доцільно створювати обстановку, яка містить еле-
менти новизни, небезпеки та ризику. 

Комплексне тренування проводити з урахуванням 
особливостей професійної діяльності та в засобах ін-
дивідуального захисту, приділяти більше уваги єди-
ноборствам та організації різних змагань, особливо 
групових. Заняття на смузі перешкод доцільно комбі-
нувати з прискореним пересуванням на місцевості та 
рукопашним боєм. 

Задача психологічної підготовки повинна вирі-
шуватися в процесі спеціально організованих занять, 
основною метою яких є психологічна готовність вій-
ськовослужбовців, які повинні проводитися в умовах, 
максимально наближених до бойової діяльності, на-
самперед заняття на місцевості, в темний час доби, в 
погану погоду та заняття з використанням імітаційних 
засобів, вогнищ і бойових шумів (рис. 1). Завдяки ним 
реалізується принцип - «вчити воїнів того, що необ-
хідно на війні». 

Другий напрямок полягає в широкому викорис-
танні всіх форм фізичної підготовки, де використо-
вуються вправи з подолання перешкод. Це - супутнє 
фізичне тренування, навчально-тренувальні заняття з 
видів спорту, військово-спортивні змагання, а також 
ранкова фізична зарядка. Вони повинні повною мірою 
використовуватися з метою психологічної підготовки 
військовослужбовців (див. табл. 1). 

Третій напрям полягає в подальшому удоскона-
ленні навчально-матеріальної бази. Це переслідує дві 

основні мети: подальшу інтенсифікацію навчального 
процесу і рішення деяких питань психологічної готов-
ності військовослужбовців. 

Для досягнення першої мети слід додатково до 
існуючих смуг перешкод створювати різні перенос-
ні споруди та перешкоди: паркани, стінки, рогатки, 
їжаки, огорожі з колючого дроту, опудала для уколів 
багнетом, ударів прикладом, ножем тощо. На смугах 
перешкод потрібно з'єднувати деякі перешкоди (пар-
кан, зруйнована сходи, лабіринт, цегляна стінка), що 
дозволить пристосувати їх до групових дій. 

Завдяки цьому збільшиться пропускна здатність 
місць занять під час навчання тим чи іншим прийомам 
і діям, підвищиться щільність заняття, з'явиться мож-
ливість урізноманітнити умови в процесі тренування, 
усувати монотонність і одноманітність в заняттях. 
Дані заходи будуть сприяти підвищенню тренуваль-
ної спрямованості занять та їх емоційності. 

Четвертий напрямок полягає в подальшому вдо-
сконаленні системи перевірки та оцінки військовос-
лужбовців з подолання перешкод. Оцінка повинна 
відображати не тільки здатність швидко та вправно 
виконувати контрольні вправи, але й уміння впевнено 
діяти в напружених умовах, виявляти взаємодопомогу, 
колективізм, товариство, тобто морально-психологічну 
підготовленість. У цьому напрямку необхідно зосе-
редити увагу на розробці групових контрольних вправ 
на спеціальних смугах перешкод, вправ на різноманіт-
ній місцевості, в погану погоду, в темний час доби, а 
також в обстановці застосування імітаційних і вогне-
вих засобів. 

Висновки.
Таким чином, для вирішення завдань психологіч-

ної підготовки доцільно уніфікувати існуючий погляд 
на навчальний процес підготовки військовослужбовців 
з подолання перешкод. Замикати його тільки в рамках 
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смуг перешкод та існуючих контрольних вправ - значить 
недооцінювати важливість засобу психологічної підго-
товки військовослужбовця до сучасного бою. Очевидно, 
існує різниця між напруженою фізичною підготовкою та 
підготовкою до умов, наближених до бойової обстанов-
ки. Перша є основою останньої, а друга психологічно 
загартовує військовослужбовця, вселяє впевненість у 
своїх силах і зміцнює моральний дух. 

У подальших дослідженнях ми плануємо розроби-
ти та перевірити ефективність програми формування 
психологічної готовності військовослужбовців аеро-
мобільних військ до навчально-бойової діяльності.
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Використання інформаційних технологій  
в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної 

культури як передумова професійного розвитку  
в умовах інформатизації вищої освіти

Драгнєв Ю.В.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Наголошується на тому, що 
саме застосування інформа-
ційних технологій у фаховій 
підготовці повинно відповіда-
ти сучасним світовим стан-
дартам професійного роз-
витку майбутнього вчителя 
фізичної культури в умовах 
інформаційно-освітнього про-
стору. Вказується, що в даний 
час у зв’язку з ґрунтовними 
змінами у вищій фізкультурній 
освіті, що відбуваються в на-
ший країні, підіймаються пи-
тання, пов’язані з професійним 
самовизначенням особистості 
майбутнього вчителя фізичної 
культури; визначаються шляхи 
його самореалізацією в май-
бутній професійній діяльності. 

Драгнев Ю.В. Использование информа-
ционных технологий в процессе профес-
сиональной подготовки будущего учителя 
физической культуры как предпосылка 
профессионального развития в услови-
ях информатизации высшего образова-
ния. Отмечается, что именно применение 
информационных технологий в профессиональ-
ной подготовке должно отвечать современным 
мировым стандартам профессионального раз-
вития будущего учителя физической культуры 
в условиях информационно-образовательного 
пространства. Указывается, что в настоящее 
время в связи с основательными изменени-
ями в высшем физкультурном образовании, 
которые происходят в нашей стране, поднима-
ются вопросы, связанные с профессиональным 
самоопределением личности будущего учителя 
физической культуры; определяются пути его 
самореализацией в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Dragnev Y.V. Use of information tech-
nologies in the process of profes-
sional preparation of future teacher 
of physical culture as pre-condition 
of professional development in the 
conditions of informatization of higher 
education. It is marked that exactly ap-
plication of information technologies in 
professional preparation must answer the 
modern world standards of professional 
development of future teacher of physical 
culture in the conditions of informatively-
educational space. Specified, that pres-
ently in connection with sound changes 
in higher athletic education, which take 
place in sew on to the country, questions, 
related to professional self-determination 
of personality of future teacher of physi-
cal culture, rise; ways are determined by 
his self-realization in future professional 
activity. 

Ключові слова:
професійний розвиток, май-
бутні вчителі фізичної куль-
тури, інформатизації вищої 
освіти, фахова підготовка.

профессиональное развитие, будущие учите-
ля физической культуры, информатизации 
высшего образования, профессиональная по-
дготовка.

professional development, future teach-
ers of physical culture, informatizations of 
higher education, professional prepara-
tion.

Вступ.1

Проблеми, що стосуються професійного розви-
тку майбутнього вчителя фізичної культури, постій-
но знаходяться в центрі уваги педагогів, фахівців з 
фізичного виховання і спорту та інших вчених. В 
даний час у зв’язку з ґрунтовними змінами у вищій 
фізкультурній освіті, що відбуваються в наший кра-
їні, підіймаються питання, пов’язані з професійним 
самовизначенням особистості майбутнього вчителя 
фізичної культури; визначаються шляхи його само-
реалізацією в майбутній професійній діяльності. Ці 
питання придбали особливу актуальність в інформа-
ційному суспільстві, де інформатизації освіти постає 
майже на першому місці. 

У професійному розвитку людини природне і сус-
пільне, біологічне і соціальне є перш за все передумо-
вами, з яких людина сама будує своє життя в професії 
[8]. Це твердження, на нашу думку, повинно стосува-
тися й інформатизації освіти, де майбутній вчитель 
фізичної культури повинен сам будувати своє май-
бутнє професійне життя у сучасному інформаційному 
суспільстві.

Р. Клопов наголошує: „нині процес інформатизації 
освіти набуває актуальності на тлі світової тенденції 
інформатизації суспільства. Пріоритетність цього на-
прямку серед інших у суспільному житті незаперечна, 
оскільки в освітній сфері формуються соціальні, пси-
хологічні, загальнокультурні та професійні передумо-
ви цього процесу в суспільстві” [3, с. 73]. Ми погоджу-
ємося з думкою вченого, що процес інформатизації 
освіти набуває актуальності на тлі світової тенденції 
© Драгнєв Ю.В., 2011

інформатизації суспільства. За рахунок цього фахова 
підготовка майбутнього вчителя фізичної культури по-
винна бути зорієнтована на світові тенденції, що від-
буваються у вищій освіті. Саме застосування інфор-
маційних технологій у фаховій підготовці допоможе 
відповідати сучасним світовим стандартам професій-
ного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури 
в умовах інформаційно-освітнього простору.

Інформаційні технології є найбільш важливою 
складовою процесу використання інформаційних ре-
сурсів суспільства. До сьогодні вони пройшли кілька 
еволюційних етапів, зміна яких визначалася головним 
чином розвитком науково-технічного прогресу, по-
явою нових технічних засобів переробки інформації. 
У сучасному суспільстві основним технічним засобом 
технології переробки інформації служить комп’ютер, 
що істотно вплинув як на концепцію побудови й ви-
користання технологічних процесів, так і на якість ре-
зультуючої інформації. Впровадження персонального 
комп’ютера в інформаційну сферу й застосування теле-
комунікаційних засобів зв’язку визначили новий етап 
розвитку інформаційної технології і, як наслідок, змі-
ну її назви за рахунок приєднання одного із синонімів: 
„нова”, „комп’ютерна” чи „сучасна” [6]. З цього при-
воду дуже вдало вказує на актуальність застосування 
комп’ютера, як засобу технології переробки інформа-
ції В. Волков, наголошуючи на тому, що комп’ютерні 
технології, як частина інформаційних технологій, 
формують принципово відмінний стиль роботи, 
який виявляється більш психологічно прийнятним, 
комфортним, що мобілізує творчі можливості і 
інтелектуальний потенціал людини [1]. Такі думки 
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надають підстави підіймати питання про підвищення 
рівня комп’ютерної грамотності та інформаційної 
культури майбутнього вчителя фізичної культури в 
інформаційному суспільстві. 

Слід вказати, що основи інформаційної культури 
закладаються не тільки при освоєнні фахівцями 
інформаційних технологій, які розроблені за допомогою 
досягнень комп’ютерної і телекомунікаційної техніки, 
хоча вони найближчими роками стануть основою 
ефективності управління навчальним і тренувальним 
процесами в сферах фізичного виховання, 
масового і елітного спорту. Застосування сучасних 
інформаційних технологій дозволяє раціонально 
змінити стиль роботи, прискорити виконання часто 
повторюваних дій, забезпечити швидкий доступ до 
різноманітної інформації тощо [4]. Ми погоджуємося 
з такою думкою, що основи інформаційної культури 
повинні закладатися не тільки при освоєнні майбутнім 
вчителем фізичної культури інформаційних технологій, 
але й активного включення у процес їх розробки, а 
саме розробки програмно-методичного забезпечення 
майбутньої професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, 
що розгляду комп’ютерних технологій у фізичній 
культурі й освітньому процесі присвячено досліджен-
ня таких учених (В. Волков, Л. Заневська,  Р. Клопов 
та ін.) [1; 5]. Професійному розвитку особистості 
(І. Волощук, А. Суворова та ін.) [2; 3; 9]. 

Стаття виконана в руслі досліджуваної в Інституті 
фізичного виховання і спорту Луганського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка теми „Теорія 
і методика застосування інформаційних технологій у 
професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної 
культури і основ здоров’я в умовах неперервної осві-
ти” (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в тому, щоб розкрити вико-

ристання інформаційних технологій в процесі фахової 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури як 
передумова професійного розвитку в умовах інформа-
тизації вищої освіти.

Результати дослідження. 
Однією з тенденцій розвитку сучасної фізкультур-

ної освіти є її інформатизація та комп’ютеризація. В 
даний час ми є свідками впровадження інформацій-
них технологій у галузь знань „Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини”. Розвиток фізичної культури 
і спорту в Україні є одним з найважливіших аспектів 
роботи Міністерства освіти і науки нашої держави 
та інших керівних органів влади. У системі фізич-
ного виховання найважливішим елементом є вчите-
лі фізичної культури, компетентність яких залежить 
від якості здобутої ними вищої фізкультурної освіти. 
Тому впровадження інформаційних технологій у фа-
хову підготовку майбутнього вчителя фізичної куль-
тури набуває особливої актуальності, оскільки від їх 
рівня інформаційної культури залежить ідеологічний 
розвиток системи фізичного виховання в інформацій-
ному суспільстві. Саме застосування інформаційних 
технологій у фаховій підготовці майбутнього вчителя 

фізичної культури виведе українську систему фізич-
ного виховання до Європейських стандартів вищої 
освіти. 

Л. Заневська вказує на те, що інформаційні 
комп’ютерні технології дедалі ширше використову-
ються у фізичному вихованні, спорті та туризмі. Ви-
вчення та творче використання відповідного досвіду, 
здобутків, напрацювань українських та зарубіжних 
вчених у підготовці кваліфікованих спеціалістів та 
впровадження цього досвіду у процес підготовки 
фахівців фізичного виховання….стає важливим за-
вданням ВНЗ фізкультурного профілю [5]. Така думка 
відповідає актуальності нашого дослідження. Вчена 
вказує, що інформаційні комп’ютерні технології деда-
лі ширше використовуються у фізичному вихованні. 
Виходячи з цього треба звернути увагу на те, що не 
у всіх ВНЗ, де є факультети або Інститути фізично-
го виховання застосовуються інформаційні техноло-
гії. Це пов’язано з тим, що бракую ще необхідного 
матеріально-технічного забезпечення.

Слід наголосити, що інформаційна технологія 
– процес, що використовує сукупність засобів і ме-
тодів збору, обробки й передачі даних (первинної 
інформації) для одержання інформації нової якості 
про стан об’єкта, процесу чи явища (інформаційного 
продукту)… Інформаційна технологія – сукупність 
чітко визначених цілеспрямованих дій персоналу по 
переробці інформації на комп’ютері [6]. Інформаційні 
технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології 
(Information and Communication Technologies, ICT) – 
сукупність методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, 
обробки, зберігання, розповсюдження, відображення 
і використання інформації в інтересах її користувачів. 
Інформаційна технологія — це сукупність методів, 
виробничих процесів та програмно-технічних засо-
бів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що за-
безпечує виконання інформаційних процесів з метою 
підвищення їхньої надійності та оперативності і зни-
ження трудомісткості ходу використання інформацій-
ного ресурсу [7]. Такі визначення дають можливість 
зрозуміти та усвідомити, що таке інформаційні техно-
логії, і відповідно їх використовувати у фаховій під-
готовці майбутнього вчителя фізичної культури, що 
буде позитивно впливати на їх професійний розвиток 
в умовах інформаційно-освітнього простору.

А. Суворова вказує, що професійний розвиток є 
продуктом і результатом діяльності самої людини. 
Найважливішою властивістю цієї теоретичної ідеї ви-
ступає можливість зрозуміти, як відбувається „ство-
рення”, „конструювання” бракуючих функціональних 
органів, свого роду новоутворень, які в принципі не-
можливо редукувати до тих або інших компонентів 
початкової системи. Професійний розвиток може ро-
зумітися і як негативна зміна особистості в процесі іс-
нування індивіда в професійному середовищі, засво-
єння професійного досвіду, оволодіння стандартами і 
цінностями професійного співтовариства; як процес 
реалізації негативних аспектів накопиченого про-
фесійного досвіду, в якому різні типи деструктивної 
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поведінки виявляються, не тільки як підпорядкування 
зовнішнім вимогам, а швидше як вибір оптимально 
для керівника поведінкового рішення, як відтворен-
ня стереотипних соціальних комунікацій в процесі 
управлінської діяльності [9]. Ми погоджуємося з дум-
кою вченої, що професійний розвиток може розумі-
тися і як негативна зміна особистості в процесі існу-
вання індивіда в професійному середовищі. Виходячи 
з цього професійний розвиток майбутнього вчителя 
фізичної культури повинен відповідати позитивним 
змінам особистості, застосовуючи інформаційні тех-
нології у фаховій підготовці.

Але використання інформаційних технологій у 
процесі професійного розвитку в умовах інформати-
зації вищої освіти стосується й тренерів з відповід-
ного виду спорту. Для забезпечення високої ефектив-
ності організаційної роботи тренера є багато шляхів, 
проте з сучасних методів найбільш ефективним є ви-
користання комп’ютерної техніки. Уміння працювати 
з різноманітними комп’ютерними програмами дозво-
лять викладачу і тренеру знайомитися з новітньою ін-
формацією через систему Інтернет. У свою чергу, Ін-
тернет розкриває свої можливості за умови хорошого 
володіння іноземною мовою [4]. Саме такий підхід, де 
для забезпечення високої ефективності організаційної 
роботи тренера найбільш ефективним є використання 
комп’ютерної техніки, є перспективним і актуальним 
у сучасних умовах інформатизації освіти. 

Висновки.
Розглядання проблеми використання інформацій-

них технологій в процесі фахової підготовки майбут-
нього вчителя фізичної культури як передумови про-
фесійного розвитку в умовах інформатизації вищої 
освіти надало можливість визначити, що саме засто-
сування інформаційних технологій у фаховій підго-
товці повинно відповідати сучасним світовим стан-
дартам професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього 
простору.  

У ході теоретичного аналізу було з’ясовано, що в 
даний час у зв’язку з ґрунтовними змінами у вищій 
фізкультурній освіті, необхідно підіймати питання, 
пов’язані з професійним самовизначенням особистос-
ті майбутнього вчителя фізичної культури; визначати 
шляхи його самореалізації в майбутній професійній 
діяльності. 

У перспективі планується приділити увагу ін-
формаційній культурі майбутнього вчителя фізичної 
культури у процесі професійного розвитку в умовах 
інформаційно-освітнього простору.
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Готовність підлітків до вольових напружень  
і педагогічні умови її формування  

у процесі фізичного виховання в загальноосвітній школі
Дудник І.О.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Анотації:
Розглянуто основні компонен-
ти в структурі готовності учнів 
загальноосвітньої школи до во-
льових напружень: когнітивний, 
мотиваційно-емоційний, діяль-
нісний. У експерименті брали 
участь 318 учнів середнього 
шкільного віку, за результатами 
констатувального експеримен-
ту всі учні були розділені на три 
умовні групи: з високим, з серед-
нім і з низьким рівнями готов-
ності до вольових напружень. 
Доведено ефективність запро-
понованих педагогічних умов і 
розроблені моделі формування 
у підлітків готовності до вольо-
вих напружень у процесі фізич-
ного виховання в загальноосвіт-
ній школі. 

Дудник И.О. Готовность подростков к 
волевым напряжениям и педагогические 
условия ее формирования в процессе 
физического воспитания в общеобразо-
вательной школе. Рассмотрены основные 
компоненты в структуре готовности учени-
ков общеобразовательной школы к волевым 
напряжениям: когнитивный, мотивационно-
эмоциональный, деятельный. В эксперименте 
принимали участие 318 учеников среднего 
школьного возраста, по результатам кон-
статирующего эксперимента все ученики 
были разделены на три условных группы: с 
высоким, со средним и с низким уровнями го-
товности к волевым напряжениям. Доказана 
эффективность предложенных педагогичес-
ких условий и разработаны модели форми-
рования у подростков готовности к волевым 
напряжениям в процессе физического воспи-
тания в общеобразовательной школе.

Dudnik I.O. Readiness of teenagers to 
will pressures and pedagogical con-
ditions of their training in the course 
of physical training at comprehen-
sive school. The main components in 
the structure of general school students’ 
readiness to the will pressures, such as 
cognitive, motivational-emotional, active 
are considered. 318 students f the middle 
school age took part in the experiment. 
As a result of certifying experiment all the 
students were nominally divided into tree 
groups: with high, middle and law levels 
of readiness to the will pressures. The ef-
fectiveness of the proposed pedagogical 
conditions was proved as well as readi-
ness to the will pressures training models 
for teenagers in the process of physical 
education at comprehensive school were 
developed.
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вольові напруження, компонен-
ти, рівні, формування, педаго-
гічні умови.

волевые напряжения, компоненты, уровни, 
формирование, педагогические условия. 

volitional tensions, components, levels, 
training, pedagogical terms.

Вступ.1

Зацікавленість суспільства у розробці науково 
обґрунтованої системи формування особистості по-
требує поглиблених досліджень теоретичних і мето-
дичних проблем волі, розробки методів діагностики 
прояву вольових напружень [5, 9, 11]. В даний час 
визнати рівень дослідження проблеми волі у сучасній 
психолого-педагогічній науці таким, що відповідає за-
вданням, які поставило суспільство, не є можливим.

Недостатня увага до проблеми формування волі та 
її слабка розробка зазначалися в роботах А. Артюшен-
ка, К. Бабаяна, І. Беха, Є. Ільїна, А. Пуні, Є.Щеобакова, 
В. Іваннікова та ін. Між тим, звернення до люд-
ського фактора як до одного з резервів соціально-
економічного розвитку країни визначає практичну 
актуальність подальших досліджень вольової сфери 
особистості і закономірностей її формування, оскіль-
ки здатність до вольової регуляції є високозначущою 
для багатьох видів професійної діяльності і суспільно 
активної поведінки (В. Калін, Р. Шайхтдінов, Т. Шуль-
га та ін.)

У системі понять теорії волі В. Калін визначає: 
1) вихідне поняття, яке відображає єдність усієї те-
орії – вольова регуляція; 2) центральне поняття, яке 
відображає сутність – вольове напруження (зусилля); 
3) завершальне поняття, зміст якого розкриває фор-
му прояву сутності – індивідуальний стиль вольової 
регуляції. Ми погоджуємось із В. Каліним, який до 
сутнісних характеристик вольового напруження від-
носить: психофізіологічну природу феномена „вольо-
ве напруження”, свідомо-активний характер і органіч-
ний зв’язок з цільовою функцією вольової регуляції в 
конкретній діяльності [6, 7, 8].

© Дудник І.О., 2011

Визнання центрального положення й питання про 
вольове напруження в проблемі волі має місце в ба-
гатьох роботах (В. Воронін, В. Калін, В. Комогоркін, 
Р. Шайхтдінов та інші). Вольове напруження вважа-
ється основною ознакою волі [1, 3, 12]. Рівень прояву 
вольових напружень пов’язується з впливом факторів 
зовнішньої стимуляції (В. Пуни).

Вивчення стану проблеми в освітній практиці 
загальноосвітньої школи показало, що процес фор-
мування в учнів готовності до прояву вольових на-
пружень можна характеризувати як безсистемний і 
некерований з боку педагогів.

Аналіз психолого-педагогічної літератури за те-
мою дослідження дозволяє констатувати, що до цьо-
го часу не вивчені й не визначені педагогічні умови 
формування в учнів готовності до прояву вольових 
напружень [2,4]. Не обґрунтовані також зміст, форми і 
методи формування вольової сфери підлітків у проце-
сі фізичного виховання. Усе це вказує на актуальність 
обраної теми дослідження.

Дана робота є складовою частиною теми: «Педаго-
гічні основи фізичного і військово-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді в сучасних умовах», держав-
ний реєстраційний номер 0198U008173 і входить до 
тематичного плану НДР Інституту проблем виховання 
АПН України. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – вивчити компоненти готовнос-

ті учнів до вольових напружень, визначити й експе-
риментально перевірити ефективність педагогічних 
умов її формування. 

З метою вивчення рівнів сформованості у підлітків 
готовності до прояву вольових напружень, був прове-
дений констатувальний експеримент. Усього ним було 
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охоплено 318 учнів загальноосвітніх шкіл. Експери-
мент проводився на базі Черкаської ЗОШ № 6. У про-
цесі дослідження, крім аналізу психолого-педагогічної 
літератури були використані: метод експертної оцінки 
у процесі педагогічного спостереження, метод кіль-
кісної обробки отриманих даних. 

Для перевірки ефективності запропонованих педа-
гогічних умов формування у підлітків готовності до 
вольових напружень був проведений дворічний фор-
мувальний педагогічний експеримент.

Результати дослідження.
У результаті аналізу психолого-педагогічної літе-

ратури в структурі  вольових напружень були виділені 
три компоненти: когнітивний, мотиваційно-емоційний 
і діяльнісний. До кожного з цих компонентів визна-
чені показники для оцінювання рівнів сформованості 
вольових напружень у підлітків. Когнітивний компо-
нент проявлявся в системі знань теоретичних питань 
фізичного виховання відповідно до навчальної про-
грами з фізичної культури в загальноосвітніх школах. 
Показниками наявності когнітивного компонента в 
підлітків були повнота і міцність знань про сутність 
і значущість фізичного вдосконалення. Мотиваційно-
емоційний компонент відображав мотиви, потребу в 
фізичному та вольовому вдосконаленні підлітків, ін-
терес до занять фізичними вправами. Показниками 
сформованості мотиваційно-емоційного компонента 
були: сила і стійкість мотивів, інтерес до фізичного 
вдосконалення, усвідомлена потреба та навчально-
пізнавальна активність. Діяльнісний компонент відо-
бражав вольові напруження. Сформованість цього 
компонента у підлітків визначалася за показниками 
вольових напружень у процесі виконання тестових 
фізичних вправ і завдань. Для оцінки вольових на-
пружень за основу була взята методика В. Каліна, а 
також спеціально розроблені тестові вправи. В якості 
критерія для оцінки вольових напружень у підлітків 
нами була використана вольова складова у відсотках 
від загального результату виконання тестових фізич-
них вправ, а також ступінь поліпшення початкових ре-
зультатів у наступних спробах під впливом прийомів 
стимуляції вольових напружень (у відсотках). 

Означені структурні компоненти та показники ста-
ли передумовою для визначення високого, середнього 
і низького рівнів сформованості вольових напружень 
підлітків експериментальних і контрольних класів.

Високий рівень характеризується: повнотою знань 
про сутність і значущість занять фізичними вправами 
з метою укріплення здоров’я і підвищення загальної 
працездатності; стійким інтересом, високим рівнем 
усвідомленої потреби і пізнавальної активності на 
уроках фізичної культури; відповідальністю і готов-
ністю до свідомого виконання поставлених завдань 
різного рівня складності; високим рівнем показників 
вольових напружень у процесі виконання тестових фі-
зичних вправ і завдань.

Середній рівень характеризується: недостатньою 
повнотою знань про сутність і значущість занять фізич-
ними вправами; стійким інтересом і мотивами тільки 
до цікавих завдань, які не вимагають значних зусиль; 

розумінням позитивного впливу занять фізичною 
культурою, але небажанням систематично займатися 
самостійно; слабким бажанням проявляти пізнаваль-
ну активність у процесі виконання завдань; середнім 
рівнем показників вольових напружень у процесі ви-
конання тестових фізичних вправ і завдань.

Низький рівень характеризується: відсутністю сис-
тематизованих знань і не розумінням позитивного 
впливу занять фізичними вправами; відсутністю усві-
домленої потреби, інтересу і низьким рівнем пізна-
вальної активності на уроках фізичної культури; низь-
ким рівнем показників вольових напружень у процесі 
виконання тестових фізичних вправ і завдань.

Узагальнення та систематизація отриманих ре-
зультатів констатувального етапу експерименту за-
свідчили, що 15,7 % учнів експериментальних і 16,3% 
контрольних класів мали високий рівень прояву 
вольових напружень, відповідно 58,4 % і 58,5 % 
– середній, 26,0 % і 26,0 % – низький. Результати 
розподілу підлітків за рівнями сформованості основних 
структурних складових (компонентів) вольових 
напружень на констатувальному етапі дослідження 
дали підстави для висновку про те, що в процесі 
фізичного виховання в загальноосвітніх школах 
формуванню вольової сфери учнів приділяється 
недостатня увага. Не відпрацьована методика, 
не визначені і не обґрунтовані педагогічні умови 
формування вольових напружень у процесі фізичного 
виховання учнів у загальноосвітніх школах.

Ефективність розробленої експериментальної 
методики формування у підлітків готовності до прояву 
вольових напружень у процесі фізичного виховання 
перевірялася під час формувального педагогічного 
експерименту, який проводився протягом двох років. 
У ньому брали участь 188 (92 експериментальна 
і 96 контрольна групи) підлітків, які на початку 
експерименту навчались у шостому класі. 

У процесі реалізації завдань експериментальної 
роботи було розроблено модель формування у під-
літків вольових напружень у процесі фізичного вихо-
вання (рис. 1), яка забезпечила комплексний підхід до 
розв’язання поставленої проблеми. 

В основу моделі була закладена структура проце-
су фізичного виховання з вирішенням обов’язкових 
завдань оздоровчої, виховної й освітньої спрямова-
ності, а також психолого-педагогічні умови форму-
вання вольових напружень. До основних психолого-
педагогічних умов віднесено: наявність активної, 
напруженої і успішної діяльності при систематично-
му і поступовому збільшенні труднощів, узгодженість 
процесу формування вольових напружень з розвитком 
фізичних здібностей, рухових умінь і навичок, готов-
ність учнів до активної діяльності. В свою чергу фор-
мування в учнів готовності до активної діяльності пе-
редбачає комплекс умов, які забезпечують теоретичну, 
практичну й психологічну готовність. На нашу думку, 
саме від психологічної готовності до активної діяль-
ності залежить успішність всього процесу навчання.  

Розроблені методичні прийоми для спрямованого 
формування у підлітків вольової активності у процесі 
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Рис. 1. Модель формування у підлітків готовності до вольових напружень  
у процесі фізичного виховання

фізичного виховання передбачали відповідні рекомен-
дації із стимулювання й самостимулювання вольових 
напружень при виконанні фізичних вправ різного ха-
рактеру. Виходячи з вихідного рівня вольової і фізич-
ної підготовленості учням експериментальної групи 
пропонувалися індивідуальні завдання на покращен-
ня свого особистого результату. Саме намагання по-
кращити особисті досягнення, а не виконання загаль-
ного для всіх нормативу, оцінювалося вчителем як 
головний результат навчальної  діяльності.

Методичні прийоми і рекомендації для підвищення 
рівня прояву вольових напружень у процесі розвитку 
фізичних здібностей (сили, швидкості, витривалості, 
прудкості, гнучкості), були розроблені з урахуванням 
того факту, що специфіка фізичних вправ при їх ви-
конанні потребує прояву відповідних специфічних во-
льових напружень.

Встановлено, що за показниками когнітивного, 
мотиваційно-емоційного і діяльнісного компонентів 
на початку дослідження суттєвих відмінностей між 

Мета: формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі фізичного 
виховання

Когнітивний компонент
Показники: повнота і

міцність знань про
сутність та значущість

фізичного вдосконалення

Діяльнісний компонент
Показники: рівень прояву 

вольових напружень

Мотиваційно-емоційний 
компонент

Показники:сила і стійкість 
мотива, інтерес, усвідомлена 

потреба, пізнавальна 
активність

Педагогічні  умови формування готовності до вольових  напружень

Організація активної, напруженої діяльності при систематичному і поступовому збільшенні 
труднощів

Забезпечення узгодженості процесу формування готовності до вольових напружень зі 
специфікою фізичних вправ

Формування готовності учнів до активної діяльності (теоретичної, психологічної, фізичної)

Розвиток позитивного ставлення і мотивації до фізичного вдосконалення

Формування чіткого усвідомлення мети і завдань на найближчу і віддалену перспективу

Розвиток свідомого прагнення до самовдосконалення, впевненості у власних силах

Становлення готовності до уявлень і до самостимуляції вольових напружень

Формування здатності до самооцінки, самоаналізу і самоконтролю

Форми роботи: уроки фізичної культури; самостійні заняття; участь у змаганнях і 
фізкультурно-спортивних святах; заняття в спортивних секціях

Засоби: фізичні вправи різного характеру, спрямовані на формування готовності до вольових 
напружень

Методи і методичні прийоми: пояснення, показ, осмислення, опробування, обговорення, 
повідомлення просторових (часових) орієнтирів; ускладнення (полегшення) вправ, заохочен-
ня, включення додаткових перешкод, ускладнення завдання, критичний аналіз та самоаналіз 
виправлення помилок; пошук шляхів самовдосконалення; методичні прийоми для формуван-
ня рухових умінь і розвитку фізичних здібностей, прийоми стимуляції і самостимуляції во-
льових напружень
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підлітками експериментальної і контрольної груп не 
було (табл. 1).

Результати формувального експерименту свід-
чать про суттєві позитивні зрушення цих показників 
у підлітків експериментальної групи. Загалом за всі-
ма компонентами найбільш суттєві зміни відбулися 
в групах з високим і низьким рівнем сформованос-
ті структурних компонентів вольових напружень. 
У групі з високим рівнем кількість підлітків за пе-
ріод експерименту збільшилася на 12,7 % і склала 
28,3 %, а з низьким, навпаки, зменшилась на 10,2 % 
і склала 15,8 %. Показники учнів контрольної групи 
характеризувалися меншою позитивною динамікою. 
Порівняльний аналіз результатів обстежень засвідчує, 
що в кінці експерименту різниця в показниках 
сформованості структурних складових (компонентів) 
вольових напружень підлітків експериментальних і 
контрольних класів стала дуже помітною.

Таким чином, результати експериментального до-
слідження свідчать про досить високу ефективність 
запропонованих педагогічних умов і методики форму-
вання у підлітків готовності до вольових напружень у 
процесі фізичного виховання.

Висновки.
1. В структурі вольових напружень виділені ком-

поненти, які були використані для оцінки рівня 
їхньої сформованості: когнітивний, мотиваційно-
емоційний, діяльнісний. Показниками когнітивного 
компонента у підлітків були повнота і міцність 
знань про сутність і значущість фізичного вдоско-
налення. Показниками сформованості мотиваційно-
емоційного компонента були сила і стійкість 
мотивів, інтерес до фізичного вдосконалення, 
усвідомлена потреба та навчально-пізнавальна 
активність. Сформованість діяльнісного компонен-
та у підлітків визначалася за показниками вольових 

напружень у процесі виконання тестових фізичних 
вправ і завдань.
За результатами констатувального експерименту 

був проведений умовний розподіл учнів на три групи 
залежно від рівнів сформованості в них готовності до 
вольових напружень. До першої групи увійшли учні 
з високим рівнем готовності до прояву вольових на-
пружень; до другої – із середнім рівнем; до третьої 
– з низьким. Кожна із цих груп учнів відрізнялася 
характерними проявами показників сформованості 
вольових напружень у процесі фізичного виховання. 
Результати констатувального експерименту свідчать 
про істотні зміни показників вольових напружень в 
учнів під впливом прийомів зовнішньої стимуляції. 
Додатковий стимул у вигляді термінової інформації 
істотно позначається на здатності до збільшення во-
льового напруження (до 67,0 % у порівнянні з вихід-
ним рівнем) у процесі повторного виконання тестових 
фізичних вправ.

Зміни вольових напружень під впливом зовніш-
ньої стимуляції з боку педагога перебувають у певній 
залежності від рівня сформованості компонентів во-
льових напружень і від рівня фізичної підготовленос-
ті. Так, в учнів з високим рівнем показників фізичних 
здібностей приріст вольових напружень становить до 
72,0 %. Учні з відносно низьким рівнем фізичної під-
готовленості відрізняються значно меншими змінами 
вольових напружень при їхній зовнішній стимуляції 
(до 22,0 %).

Вплив прийомів самостимуляції на показники во-
льових напружень також суттєвим чином залежить 
від рівня фізичної підготовленості підлітків. При цьо-
му дана тенденція чітко проглядається, незалежно від 
віку учнів (11, 12, 13 років).
2. Експериментальна робота підтвердила ефективність 

розробленої моделі формування у підлітків 

Таблиця 1
Динаміка рівнів сформованості структурних складових (компонентів) вольових напружень підлітків за період 

педагогічного експерименту (%)

Компоненти

гр
уп

и Рівні сформованості компонентів вольових напружень
низький середній високий

до після зміни до після зміни до   після зміни

Когнітивний
Е 25,5 12,2 -13,9 60,9 59,4 -1,5 13,6 28,4 +15,4

К 25,4 24,9 -0,5 61,6 60,9 -0,7 13,0 14,2 +1,2

Мотиваційно-
емоційний

Е 29,1 21,3 -7,8 50,6 51,1 +0,5 20,3 27,6 +7,3

К 28,6 27,2 -1,4 49,2 50,3 +1,1 22,2 22,5 +0,3

Діяльнісний
Е 22,8 13,6 -9,2 63,9 57,3 -6,6 13,3 29,1 +15,8

К 22,3 20,9 -1,4 64,8 62,4 -2,4 12,9 16,7 +3,8

Загалом за всіма 
компонентами

Е 26,0 15,8 -10,2 58,4 55,9 -2,5 15,6 28,3 +12,7

К 26,0 24,3 -1,7 58,5 57,8 -0,7 16,3 17,8 +2,4
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загальноосвітньої школи готовності до вольових 
напружень у процесі фізичного виховання. В осно-
ву педагогічної моделі закладена структура проце-
су фізичного виховання в загальноосвітній школі 
з вирішенням обов’язкових завдань оздоровчої, 
виховної та освітньої спрямованості, що передбачає 
створення педагогічних умов, які забезпечують:
змістову й організаційну складові навчального про-• 
цесу з наявністю активної, напруженої діяльнос-
ті при систематичному і поступовому збільшенні 
труднощів;
узгодженість процесу формування готовності до во-• 
льових напружень зі специфікою фізичних вправ;
готовність учнів до активної діяльності (теоретичну, • 
практичну, психологічну, що, у свою чергу, передба-
чає: позитивне ставлення і мотивацію до фізичного 
вдосконалення, чітке усвідомлення мети і завдань 
на найближчу і віддалену перспективу, впевненість 
у власних силах, свідоме прагнення до самовдоско-
налення, здатність до уявлення і до самостимуляції 
вольових напружень, здатність до самооцінки і са-
моконтролю).

3. Результати підсумкових контрольних зрізів за роз-
робленими показниками засвідчили, що кількість 
учнів експериментальних класів з високим і 
середнім рівнями готовності до вольових напру-
жень зросла, а з низьким – зменшилася. Так, в ек-
спериментальних класах у групі з високим рівнем 
сформованості вольових напружень кількість 
підлітків за період експерименту збільшилась на 
12,7 % і склала 28,3 %, а з низьким, навпаки, змен-
шилась на 10,2 % і склала 15,8 %. У контрольних 
класах досліджувані показники характеризувалися 
меншою позитивною динамікою. Все це підтверджує 
ефективність запропонованих нами педагогічних 
умов і моделі формування у підлітків готовності до 
вольових напружень у процесі фізичного виховання 
в загальноосвітній школі.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми формування у підлітків готовності до 
вольових напружень у процесі занять фізичною 
культурою. Перспективною є подальша розробка 
методики оцінювання вольових напружень, а також 
визначення педагогічних умов, змісту і методик 
формування вольової сфери в учнів загальноосвітньої 
школи. 
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Анотації:
Розглядається можливість викорис-
тання засобів настільного тенісу в 
навчальних заняттях студентів з фі-
зичного виховання. Авторами роз-
робляється та експериментально 
обґрунтовується зміст навчальних 
занять з пріоритетним викорис-
танням засобів настільного тенісу. 
Визначається їх вплив на рівень 
соматичного здоров’я, фізичної 
підготовленості та працездатності 
студентів. В експерименті брали 
участь 60 студентів 1-го курсу. Фі-
зична працездатність студентів оці-
нювалась за тестом PWC170.

Захарина Е.А., Глоба Т.А. Использование 
средств настольного тенниса в процессе 
физического воспитания студентов. Расс-
матривается возможность использования 
средств настольного тенниса в учебных заняти-
ях студентов по физическому воспитанию. Ав-
торами разрабатывается и экспериментально 
обосновывается содержание учебных занятий 
с приоритетным использованием средств на-
стольного тенниса. Определяется их влияние 
на уровень соматического здоровья, физичес-
кой подготовленности и работоспособности 
студентов. В эксперименте принимали учас-
тие 60 студентов 1 курса. Физическая рабо-
тоспособность студентов оценивалась с по-
мощью теста PWC170.

Zacharina E.A., Globa T.A. The use 
of table tennis funds’ in the curse 
of the students’ physical education. 
The opportunity of the usage of funds 
of the table tennis is considered during 
the movement education classes. The 
authors develop and settle down by 
experiment the content of the classes 
with top-priority usage of the funds of 
table tennis. The influence on the level 
of the somatic health, the physical fit-
ness and the students’ working capac-
ity was defined. In experiment took 
part 60 students of 1 year studying. 
Physical activity of students estimated 
by the test PWC170.

Ключові слова:
теніс, студент, фізичне виховання, 
здоров’я, тести, підготовленість, 
працездатність.
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ровье, тесты, подготовленность, работоспо-
собность. 
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Вступ.1

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах 
– невід’ємна частина системи освіти, складова гума-
нітарного виховання, умова оптимізації фізичного та 
психічного стану, фізичного розвитку особистості, 
підготовка до умов життєдіяльності [5, 6].

Аналіз літературних даних і практичний досвід 
свідчать про те, що традиційна форма фізкультурних 
занять знижує зацікавленість студентів до фізичного 
виховання і зводиться до «фіктивного» відвідування 
навчальних занять з цього предмету. 

Це свідчить про те, що існуючий стан організації 
фізичної підготовки студентів не відповідає сучасним 
вимогам і стандартам якості професійної освіти. Ви-
рішуючи проблему активізації і позитивного ставлен-
ня студентів до занять з фізичного виховання у ВНЗ, 
чимало авторів шукають шляхи організаційного ре-
формування діяльності [1, 4, 5]. 

Перед фахівцями фізичного виховання стоїть 
важлива науково-педагогічна проблема, визначити 
систему засобів, форм і методів використання 
різноманітних фізичних вправ і систему заходів 
оздоровчого характеру в навчальний й поза навчальний 
час, за допомогою яких можливо забезпечити 
оптимальні умови виконання студентами своїх 
навчально-трудових обов’язків, а також досягнення 
фізичної досконалості. 

Ця система повинна бути адресована студентському 
контингенту, диференційованому за статевим 
принципом, за віком, за станом здоров’я, фізичної 
підготовленості, тренованості, працездатності, 
режиму занять спортом.

Прилучення до систематичних занять фізичними 
вправами пов'язане з формуванням у студентів пра-
вильного відношення до фізичної культури, розумін-
ням її соціальної ролі. Усвідомленням особистої необ-
хідності займатися, освоєнням певної системи знань 
© Захаріна Є.А., Глоба Т.А., 2011

для організації здорового способу життя. Освітня 
підготовка, передбачена програмою фізичного вихо-
вання, припускає не тільки систему певних знань, але 
також відомі вміння, які повинні обов'язково викорис-
товуватися в практиці [7].

Один з напрямків сучасної концепції фізичного ви-
ховання полягає в тім, щоб домогтися більш вагомих 
результатів рухової підготовленості на основі реаліза-
ції принципово нових підходів, засобів, технологій, де 
головним є не процедура натаскування на результат, а 
складна і кропітка робота з формування щиро зацікав-
леного відношення до процесу самовдосконалення, 
по створенню умов для оволодіння способами удо-
сконалювання своєї тілесності [8]. 

У багатьох країнах спостерігається демократич-
ний підхід до програмування і нормування фізичного 
виховання у вищій школі. Зокрема, фізичне виховання 
студентської молоді багатьох країн тяжіє до європей-
ської моделі, де студент самостійно обирає навчаль-
ний матеріал для вивчення. Фізичне виховання у біль-
шості провідних університетів здійснюється на основі 
вільного вибору виду спорту.

Автори [1, 9] вказують на доцільність викорис-
тання нових форм і засобів фізичного виховання, і на 
цій основі покращення процесу викладання предме-
ту «Фізичне виховання» студентам не фізкультурних 
вузів на основі врахування їх індивідуальних особли-
востей і з переважним використанням якогось виду 
спорту. 

Для оптимізації процесу фізичного виховання сту-
дентів нами був обраний настільний теніс як один з 
найбільш розповсюджених та водночас доступних ви-
дів спорту, який до того ж не потребує складного та 
дорогого обладнання та устаткування [2, 3].

Дослідження виконано відповідно теми 
«Теоретико-методичні заходи фізичного виховання та 
фізичної реабілітації різних груп населення» Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
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культури і спорту на 2007-2011 рр..
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи. Розробити та експериментально об-

ґрунтувати методику використання засобів настільного 
тенісу в системі навчальних занять з фізичного вихо-
вання і визначити особливості їх впливу на фізичний 
стан студентів.

Організація дослідження. Експериментальні до-
слідження проводилися на базі Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара протягом 
двох семестрів 2009-2010 навчального року. У них 
взяли участь 60 студентів 1-го курсу, які були розподі-
лені на контрольну та експериментальну групи (по 30 
чол. в кожній). 

Дослідження проводилось у декілька етапів. На 
першому етапі визначався вихідний рівень фізичного 
здоров’я, фізичної підготовленості та працездатнос-
ті студентів. Рівень фізичного здоров'я оцінювався за 
експрес-оцінкою Г.Л. Апанасенка. 

Для оцінки фізичної підготовленості студентів ви-
користовувалися тести які передбачаються програмою 
з фізичного виховання [7]. Фізична працездатність 
студентів оцінювалась за субмаксимальним тестом 
PWC170 [Бобрик Ю. В.].

На другому етапі нами була впроваджена експе-
риментальна методика, заснована на пріоритетному 
використанні засобів настільного тенісу в системі на-
вчальних занять з фізичного виховання. 

Нами було проведене повторне тестування студен-
тів контрольної та експериментальної груп за тими ж 
показниками, які використовувались на початку до-
слідження для визначення ефективності експеримен-
тальної методики.

Результати дослідження.
Аналіз показників фізичного здоров’я, фізичної 

підготовленості та працездатності студентів контроль-
ної та експериментальної груп на початку досліджен-
ня, свідчить, що істотних відмінностей не відмічено.

Нами була розроблена методика проведення на-
вчальних занять з використанням засобів настільно-
го тенісу. Студенти на першому етапі знайомилися з 
грою, вивчали правила гри, оволодівали основними 
прийомами техніки і найпростішими тактичними ді-
ями. Більша частина вправ спрямована на розвиток 
загальної фізичної підготовки. Співвідношення за-
гально розвиваючих та спеціальних вправ у структурі 
заняття будувались з урахуванням відповідно 70% до 
30%.

На другому етапі співвідношення загально розви-
ваючих та спеціальних вправ у структурі заняття бу-
дувались з урахуванням – 50% до 50%. Повторювали 
та закріплювали основні технічні дії: стійку гравця, 
переміщення, удари за характером обертання м’яча і 
тактичним призначенням. Використовували проміж-
ні удари (найпростіші), це: «поштовх» справа та злі-
ва, «підрізка» справа та зліва, а також атакуючі удари 
(які характеризуються наданням м’ячу поступального 
обертання), це: «накат» справа та зліва, захисні удари 
(які характеризуються: зворотним обертанням м’яча, 
які виконуються в основному із середньої та відда-

леної зон), також подачі в настільному тенісі різної 
складності. 

Використовувались вправи на вдосконалення фі-
зичних якостей, які у більшій мірі орієнтовані на роз-
виток координаційних, швидкісно-силових якостей, 
бистроти та витривалості.

На третьому етапі ми збільшували кількість 
спеціально-підготовчих вправ, зменшуючи відсоткове 
співвідношення загально-підготовчих вправ на занят-
тях, тобто співвідношення загально-розвиваючих та 
спеціальних вправ у структурі заняття будувались з 
урахуванням – 30% до 70%. 

Також оцінювалась ефективність запропонованої 
методики, критерієм ефективності був досягнутий рі-
вень здоров’я та розвиток фізичних якостей, фізичної 
працездатності. 

При порівнянні отриманих даних ми виявити у 
студентів експериментальної групи покращення по-
казників фізичної підготовленості. В найбільшій мірі 
покращились показники в наступних тестах: стрибок 
у довжину з місця приріст склав 3%; човниковий біг 
– 3%; у тесті піднімання в сід – 3,3%; та в тесті нахил 
тулуба вперед з положення сидячи – 9%. 

В контрольній групі значних змін в показниках фі-
зичної підготовленості не відмічено (табл. 1).

Показники рівнів фізичного здоров’я студентів, які 
визначались за експрес системою Г. Л. Апанасенко, 
значно покращились в експериментальній групі. 

Кількість студентів, які мали низький та нижче 
середнього рівень здоров’я зменшилась майже на 
20,3%, кількість студентів з середнім рівнем фізич-
ного здоров’я зменшилася на 7%. З рівнем фізично-
го здоров’я вище середнього та високим кількість 
студентів збільшилася на 27,3%. В контрольній групі 
значних змін не відбулося (табл. 2).

Показники загальної фізичної працездатності (тест 
PWC 170) також мали більші зміни у студентів експе-
риментальної групи. Так, в контрольній групі на по-
чатку дослідження PWC 170 становила 171,3±2,8 ВТ, 
наприкінці дослідження – 174,6±3,6 Вт. В експеримен-
тальній групі загальна фізична працездатність (PWC 
170), на початку дослідження становила 171,5±3,4 Вт., 
а наприкінці дослідження – 177,9± 4,1 Вт (рис. 1).

Висновки.
На основі вивчення літературних джерел ми при-

йшли до висновку, що засоби настільного тенісу мо-
жуть бути використані в системі навчальних занять з 
фізичного виховання в вищих навчальних закладах, 
оскільки регулярні заняття настільним тенісом спри-
яють всебічному фізичному розвитку, зміцненню 
здоров’я. У студентів експериментальної групи спо-
стерігався більш значний приріст показників фізичної 
підготовленості, працездатності та фізичного здоров’я 
у порівняні із студентами контрольної групи. 

Перспективи подальших досліджень полягають в 
впровадженні в навчальний процес з фізичного ви-
ховання студентів вищих навчальних закладів осно-
вного навчального відділення занять з використанням 
засобів настільного тенісу.
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Таблиця 1
Результати тестування фізичної підготовленості у студентів контрольної та експериментальної груп до 

та після експерименту 

Показники

Експериментальна група Контрольна група

До  
експерименту

Після
експерименту

До  
експерименту

Після
експерименту

Біг 100 м, с 14,3 13,8 14,4 14,2

Човниковий біг  4×9, с 9,5 9,08 9,6 9,3

Стрибок у довжину з 
місця, см 223 231,1 222,9 224,5

Біг 3000 м, хв, с 14,30 13,40 14,31 14,17
Підтягування на 
перекладені, разів 12,1 14,3 11,9 12,0

Піднімання в сід за 1 хв, 
разів 44,9 49,5 45,4 46,6

Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи, см 13,3 15,8 13,5 14,2

Таблиця 2
Рівні фізичного здоров’я у студентів контрольної та експериментальної груп  

до і після експерименту, % (за Г.Л. Апанасенко)

Рівні здоров'я
На початку експерименту В кінці експерименту

КГ
(n=30)

ЕГ 
(n=30)

КГ
(n=30)

ЕГ 
(n=30)

Низький 10,0 6,7 6,7 -
Нижче середнього 30,0 33,3 33,3 20,0
Середній 33,3 37,0 37,0 30,0
Вище середнього 26,7 23,0 23,0 33,3
Високий - - - 16,7
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Рис. 1. Результати тестування фізичної працездатності студентів:

 – контрольна група;       – експериментальна група
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Роль генів AMPD1, CNB та COL1A1  
у схильності до занять академічним веслуванням

Козирєв А.В.
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Анотації:
Розглянуто питання розподілу 
частот поліморфних алелів генів 
AMPD1, CNB і COL1A1. В експе-
рименті брали участь спортсмени-
весляри високої кваліфікації у віці 
від 21 до 28 років та особи без 
стажу регулярних занять спортом 
у віці від 20 до 22 років. Встанов-
лено, що певні комбінації алелів, 
можуть бути рекомендовані в якос-
ті діагностичного комплексу гене-
тичних маркерів для оцінки схиль-
ності до розвитку і прояву сили, 
витривалості та швидкості. Показа-
но, що при одержанні позитивних 
результатів, можливо проведення 
успішного відбору до академічного 
веслування, здійснення індивіду-
алізації тренувального процесу та 
підвищення його ефективності.

Козырев А.В. Роль генов AMPD1, CNB та 
COL1A1 в склонности к занятиям академи-
ческой греблей. Рассмотрен вопрос распре-
деления частот полиморфных аллелей ге-
нов AMPD1, CNB и COL1A1. В эксперименте 
принимали участие спортсмены-гребцы 
высокой квалификации в возрасте от 21 до 
28 лет и лица без стажа регулярных занятий 
спортом в возрасте от 20 до 22 лет. Установ-
лено, что определённые комбинации алле-
лей, могут быть рекомендованы в качестве 
диагностического комплекса генетических 
маркеров для оценки склонности к разви-
тию и проявлению силы, выносливости и 
скорости. Показано, что при получении 
положительных результатов, возможно про-
ведение успешного отбора в академическую 
греблю, осуществление индивидуализации 
тренировочного процесса и повышение его 
эффективности.

Kozyrev A.V. The role of genes AMPD1, 
CNB and COL1A1 in the propensity to 
employment rowing. The question of 
the frequency distribution of polymorphic 
alleles of genes AMPD1, CNB and CO-
L1A1. In the experiment, was attended 
by athletes, rowers qualifications at the 
age of 21 to 28 years, and people with-
out experience of regular sport at the 
age of 20 to 22 years. Established that 
certain combinations of alleles can be 
recommended as a diagnostic complex 
genetic markers to assess the propen-
sity to develop and display of strength, 
endurance and speed. It is shown that 
upon receipt of positive results may con-
duct a successful selection in rowing, the 
implementation of the individualization of 
the training process and improve its ef-
ficiency.

Ключові слова:
поліморфізм, гени, AMPD1, CNB, 
COL1A1, спорт, відбір, академічне 
веслування.

полиморфизм, гены, AMPD1, CNB, COL1A1, 
спорт, отбор, академическая гребля.

genes, polymorphism, AMPD1, CNB, 
COL1A1, sports, selection, rowing.

Вступ.1

У наш час здійснення спортивного відбору на 
молекулярно-генетичному рівні вже стало реальніс-
тю. За результатами аналізів ДНК, фахівці-генетики 
можуть рекомендувати, яким видом спорту дитині 
краще займатися. Спадкова обумовленість спортивної 
обдарованості безсумнівна. В справжній час визнано 
аксіомою, що високих спортивних досягнень може до-
сягнути лише талановита людина, яка володіє певним 
набором генетичних передумов до даного виду діяль-
ності [2]. Спортивна генетика також відкриває прак-
тично необмежені можливості по індивідуалізації тре-
нувального процесу та підвищенню його ефективності. 
Тренер, знаючи генетичний потенціал свого підопічно-
го, зможе цілеспрямовано підбирати для нього необхід-
ні параметри фізичних навантажень. Це, в свою чергу, 
допоможе зберегти здоров’я спортсмена, уникнувши 
спортивного травматизму та інших специфічних захво-
рювань, викликаних професійною діяльністю в спорті. 
Крім цього, значно зростуть і спортивні результати. 

Між тим, у доступній нам літературі відсутні дані 
про роль важливих для функціонування м’язів  по-
ліморфних  варіантів генів, яку вони відіграють   в 
схильності до занять академічним веслуванням. Дуже 
гостро стоїть питання про генетичну схильність до 
певних видів спорту [1].

Справжня робота є фрагментом комплексної теми 
«Вплив мелатоніну на функції систем органів». Тема  
розробляється кафедрою фізіології і біохімії природ-
ничого факультету  Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського і  зареєстро-
вана в УкрІНТІ (№ держреєстрації 0106U002994).

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

ті проведення спортивного відбору до академічного 
© Козирєв А.В., 2011

веслування на підставі результатів молекулярно-
генетичного аналізу поліморфізмів генів AMPD1, 
CNB та COL1A1.

Академічне веслування – циклічний вид спорту, 
для якого характерний значний прояв швидкісно-
силових здібностей і витривалості. Академічне веслу-
вання також – один з небагатьох видів спорту, який 
залучає до роботи 95% м’язів, та потребує від спортс-
мена розвитку комплексу фізичних якостей (сили, ви-
тривалості та швидкості).

Ген аденозин-монофосфат дезамінази (АМФД), 
(AMP deaminase 1 – AMPD1) локалізований в корот-
кому плечі 1 хромосоми (1p13.1). Існує три ізоформи 
АМФД: ізоформа М (м’язова, ген АМФД1), ізоформа 
L (печінкова, ген АМФД2), ізоформа Е (еритроцитар-
на, АМФД3). Ізоформи АМФД розрізняються моле-
кулярною масою, імунологічними, каталітичними та 
регуляторними властивостями. Ізоформа М АМФД 
локалізована у швидких волокнах скелетних м’язів. 
Результати аналізу активності АМФД у скелетних 
м’язах показали, що індивідууми, що мають знижену 
активність ферменту, відчувають слабкість, швидку 
стомлюваність або м’язові судоми навіть після серед-
нього по інтенсивності фізичного навантаження. Не-
долік ферменту в скелетних м’язах  є однією з най-
більш поширених причин метаболічної і викликаної 
фізичними вправами міопатій у людини [4]. Проаналі-
зувавши ДНК на наявність С34Т-поліморфізму в гені 
АМФД1 можна виявити три генотипи: СС – гомози-
готи за нормальним алелем, СТ – гетерозиготи та ТТ 
– гомозиготи за мутантним алелем [5]. 

Ген кальціневріну B (calcineurin B – CNB). Каль-
ціневрін представляє собою кальцімодулінзалежну 
протеінтрансфотазу, яка приймає участь в сигнальних 
шляхах, необхідних для регуляції генів, а також біоло-
гічних відповідей на зовнішню стимуляцію у багатьох 
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організмів і в різних типах клітин. Кальціневрін – це 
гетеродімерний білок, що складається з каталітичної 
субодиниці А (CNA) і регуляторної Са2. Він  зв’язує 
субодиниці В (CNB або PPP3R1). Білок, який кодує 
ген кальціневріну B (calcineurin B – CNB) активується 
при підвищенні рівня Са2 в цитоплазмі, наприклад, 
під час механічного розтягування міокарду [3]. Ак-
тивований кальціневрін десфорілює транскрипційні 
фактори сімейства NFAT, що призводить до їх тран-
слокації в ядро, зв’язування з ДНК і активації тран-
скрипції різних генів, приймає участь у гіпертрофіч-
ній відповіді [8]. 

Колаген тип I альфа 1 входить до складу кісток, 
сухожиль, зв’язок, шкіри та інших видів сполучної 
тканини. Ген колагену тип I альфа 1 (Collagen, type I, 
alpha 1 – COL1A1) розташований на довгому плечі хро-
мосоми 17 в позиціях 21.3 та 22.1. Молекули колагену, 
з’єднуючись “пліч-о-пліч”, утворюють мікрофібрили, 
які в свою чергу, формують більш товсті фібрили, а з 
них утворюються волокна і пучки волокон. Колаген 
синтезують і секретують в міжклітинну середу багато 
клітин, але в кількісному відношенні головними про-
дуцентами колагену є клітини фібробластного ряду 
сполучної тканини. Тип I представлений найбільш 
широко поширеним колагеном, виявленим в самих 
різних тканинах [7].

Методи дослідження. В дослідженні прийняло 
участь 20 чоловік – 2 групи по 10 чоловік у кожній. 
Дослідну групу склали професійні спортсмени, що 
спеціалізуються в академічному веслуванні. На мо-
мент проведення дослідження, 7 спортсменів були 

майстрами спорту і 3 – майстрами спорту міжнарод-
ного класу. Вік учасників дослідної групи складав від 
21 до 28 років. 

Групу порівняння склали студенти вузів з відсут-
ністю стажу регулярних занять певним видом спорту і 
спортивних розрядів. Вік учасників групи порівняння 
складав від 20 до 22 років.

Біологічний матеріал для молекулярно-генетичного 
аналізу було отримано методом зіскрібка епітеліаль-
них клітин ротової порожнини за допомогою одно-
разових стерильних зонд-тампонів-тупферів. Після 
гігієни порожнини рота випробуваному пропонувало-
ся зондом протягом 2 хв. протирати внутрішні щічні 
поверхні, після чого зонд опускали у мікропробірку 
з транспортним середовищем об’ємом 300 мкл. і ре-
тельно збовтували. Проби до виділення ДНК зберіга-
лися при t=20ºС.

Виділення з отриманого біологічного матеріалу 
ДНК проводилось сорбентним засобом (за методикою 
Центрального НДІ Епідеміології МОЗ РФ). 

Полімеразну ланцюгову реакцію здійснювали за 
допомогою двохпраймерної системи [6]. 

Аналіз довжини рестрикційних продуктів прово-
дився методом електрофоретичного розділення у 8% 
поліакриламідному гелі з наступним забарвленням 
бромистим етидієм і візуалізацією в  ультрафіолето-
вому світлі за допомогою трансілюмінатора [6].

В задачі дослідження входили аналіз поліморфних 
варіантів генів AMPD1, CNB та COL1A1, та визна-
чення частоти алелей і їх комбінацій, тобто генетич-
них маркерів. Якщо частота визначеного генетичного 

Таблиця 1
Розподіл алелей в дослідній групі 

№ Ген Поліморфізм

Спортсмени
Прева-

люючий 
алель

%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMPD1 Q12X 34 C>T CC CT CC CC TT CC CT CC CT CC CC 60

2 CNB 5 bp Ins/Del 
I>D Ins Ins Ins/

Del Ins Ins/
Del Ins Ins Ins Ins/

Del Ins Ins 70

3 CO-
L1A1

1c.IVS2 –441 
G>T GG TT GG GT TT TT TT GT TT TT TT 60

Примітка: тут і в наступній таблиці превалюючий алель виділений полужирним шрифтом.

Таблиця 2
Розподіл алелей в групі порівняння

№ Ген Поліморфізм

Не займаючися спортом

П
ор

ів
-

ню
єм

ий
 

ал
ел

ь

%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 AMPD1 Q12X 34 
C>T СT CT TT CT CC CC CT TT CC CT CC 30

2 CNB 5 bp Ins/Del 
I>D

Ins/
Del Ins Ins/

Del Ins Ins/
Del Ins Ins Ins Ins/

Del Ins Ins 60

3 COL1A1 1c.IVS2 –441 
G>T GG TT GG GT TT GG TT GT TT TT TT 50
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маркера була в процентному співвідношенні значимо 
вище, то даний маркер можна було вважати сприят-
ливим для занять академічним веслуванням, а також 
розвитку і прояву у спортсменів сили, витривалості і 
швидкості.

Результати дослідження.
В результаті проведення аналізу генетичних по-

лиморфізмів були отримані наступні результати (табл. 
1–2). 

При аналізі розподілу частот алелів за Q12X 34 
C>T поліморфізмом у 2-му екзоні гена аденозин-
монофосфат дезамінази (АМФД), (AMP deaminase 
1 – AMPD1), превалюючим алелем в дослідній групі 
в було визначено алель СС. У цій групі його частота 
склала 60%. Генотип СT розподілився з частотою 
30%, а генотип ТТ – з частотою 10%. У групі порів-
няння частота розподілу СС склала 30%, СТ – 50% і 
ТТ –  20%. 

Аналіз розподілу частот алелів за 5 bp Ins/Del 
I>D інсерційно-делеційним поліморфізмом гена 
кальціневріну B (calcineurin B – CNB), превалюючим 
алелем в дослідній групі, виявив алель Ins. У цій групі 
його частота склала 70%. Алель Ins/Del розподілився 
з частотою 30%. У групі порівняння частота Ins скла-
ла 60%, а Ins/Del  – 40%. 

Проаналізувавши розподіл частот алелів за 1c.IVS2 
–441 G>T поліморфізмом  гена колагену тип I альфа 
1 (Collagen, type I, alpha 1 – COL1A1), був визначений 
превалюючий в дослідній групі алель – ТТ. У цій гру-
пі його частота склала 60%. Розподіл алелів GG і GT 
склав по 20%. У групі порівняння алель ТТ розподі-
лився з частотою 50%, алель GG – з частотою 30% і 
алель GT –з частотою 20% відповідно. 

Висновки.
Визначені комбінації алелів, які можуть бути 

рекомендовані в якості діагностичного комплексу 
генетичних маркерів для оцінки схильності до 
розвитку і прояву сили, витривалості та швидкості. 

Результати даного дослідження показали, що для 
гена AMPD1 бажений алель – CC (частота розподілу – 
60%), CNB – Ins (70%), COL1A1 Sp – TT (60%). 

Визначені комбінації алелів, які небажені при здій-
сненні відбору до академічного веслування. Для гена 
AMPD1 це алелі CT(30%) і ТТ(10%), CNB – Ins/Del 
(30%), COL1A1 Sp – GG(20%) і GT(20%). 

Подальший напрямок дослідження. В подальшому 
планується вивчати вплив основного гормону епіфізу 

– мелатоніну, на експресію генів AMPD1, CNB та 
COL1A1. В список досліджуємих генів будуть також 
входити гени ACE,   ACTN3, ADRB2, EPAS1, HIF1A, 
MB, NOS, PPARA, PPARD, PPARG,  PPARGC1A, UCP2 
та UCP3. Перераховані гени теж відіграють важливу 
роль в схильності до занять академічним веслуванням. 
Окрім впливу на генну експресію, мелатонін знижує 
оксидативний стрес після тренінгу, покращує сон 
і прискорює відновлення, що має велике значення 
в спорті вищих досягнень. Дослідну групу і групу 
порівняння будуть складати спортсмени-весляри 
високої кваліфікації у віці від 21 до 28 років. В якості 
джерела мелатоніну буде використовуватися вітчизня-
ний фармацевтичний препарат «Віта-мелатонін».
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К вопросу использования средств физической реабилитации при 
нарушениях опорно-рессорных свойств стопы  

у детей дошкольного возраста 
Козлов Ю.В., Лазарева Е.Б. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Анотации:
Представлены данные анализа 
научно-методической литературы 
по вопросу плоскостопия у дошколь-
ников. Рассмотрены некоторые осо-
бенности применения средств фи-
зической реабилитации. Результаты 
исследования литературных источ-
ников свидетельствуют, о необхо-
димости разработки и внедрения 
новых программ физической реаби-
литации в дошкольных заведениях. 
Наибольший эффект ожидается 
при использовании количественных 
данных биогеометрического профи-
ля осанки и видеотехнологий. 

Козлов Ю.В., Лазарєва О.Б. До питання 
використання засад фізичної реабілі-
тації при порушеннях опорно-ресорних 
властивостей стопи у дітей дошкільного 
віку. Представлені дані аналізу науково-
методичної літератури з питання плоско-
стопості у дошкільнят. Розглянуто деякі 
особливості застосування засобів фізичної 
реабілітації. Результати дослідження літе-
ратурних джерел свідчать, про необхідність 
розробки і впровадження нових програм фі-
зичної реабілітації у дошкільних закладах. 
Найбільший ефект очікується при викорис-
танні кількісних даних біогеометріческого 
профілю постави і відеотехнологій.

Kozlov Y.V., Lazareva E.B. The prob-
lem of physical rehabilitation for 
breach properties of foot preschool 
age children. Scientific and methodical 
literature about preschoolers flat were 
analyzed in the article. Special means of 
physical rehabilitation are discussed in. 
Results of the study of literary sources 
suggest the need to develop and imple-
ment new physical rehabilitation pro-
grams in preschools. The greatest effect 
is expected when based on the founda-
tion of certain numerical showings of 
biogeometrical sideview of bearing and 
videotechnology.

Ключевые слова:
реабилитация, плоскостопие, до-
школьники.

реабілітація, плоскостопість, дошкільня-
та.

rehabilitation, flat, pre-schoolers.

Введение.1

Сегодня становятся привычными тревожные 
данные о систематическом ухудшении состояния 
здоровья, снижении уровня физической и двигатель-
ной подготовленности детей дошкольного возраста 
[4, 5, 6, 11]. И хотя данные о количестве таких детей 
противоречивы, все исследователи сходятся в глав-
ном, что эти негативные тенденции продолжают усу-
губляться [9, 10, 16].

Проблема здоровья дошкольников, как один из 
основных медико-социальных вопросов здравоохра-
нения и воспитания детей активно обсуждается на 
протяжении последних лет специалистами различно-
го профиля [6, 11]. Научные исследования института 
педиатрии, акушерства и гинекологии АМН по пово-
ду состояния здоровья подрастающего поколения по-
казали, что при обследовании детей ряда дошкольных 
учреждений г. Киева, которые готовились к школе, 
лишь 22,7% из них были отнесены к группе здоровых, 
а в 51,7% детей имели различные хронические забо-
левания. Первые места среди выявленной патологии 
по данным  Т. Ю. Круцевич [7,12], занимают болез-
ни органов дыхания (носоглотки), органов пищева-
рения, нарушения костно-мышечной системы, нерв-
ной и эндокринной систем. Исследования многих 
специалистов [5,6,9,13] свидетельствуют о том, что 
более 70 % детей, поступающих в первые классы 
общеобразовательных школ, имеют различные 
функциональные нарушения опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) – нарушения осанки в сагиттальной 
плоскости с увеличением и уменьшением физиологи-
ческих изгибов позвоночного столба, сколиотическую 
осанку, нарушения опорно-рессорных свойств стопы.

Такое положение, по мнению Т.С. Грядкиной [2], 
Г.Г. Лукиной [9] связано с недостаточным вниманием 
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родителей к формированию здоровья ребенка в семье. 
Недостаточные знания возрастных особенностей фи-
зиологии развития детей, применение дома ошибоч-
ного двигательного режима в период грудного воз-
раста приводит к тому, что в три года дети приходят 
в дошкольное учреждение с нарушенной осанкой и с 
неправильной установкой стоп [2,5]. 

Исследование выполнялось согласно плана 
научно-исследовательской работы кафедры кинезио-
логии Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины и «Сводного плана НИР в 
области физической культуры и спорта на 2006 – 2010 
гг.» Министерства по делам семьи, молодежи и спорта 
Украины по теме 3.2.1 «Усовершенствование биоме-
ханических технологий в физическом воспитании и 
реабилитации с учетом пространственной организа-
ции тела человека». Номер государственной регистра-
ции  0106U010786.

Цель, задачи работы, материал, методы. 
Цель работы – систематизировать и обоб-

щить современные научно-методические знания и 
результаты практического опыта, касающиеся вопроса 
реабилитации детей старшего дошкольного возраста 
с функциональными нарушениями опорно-ресорных 
свойств стопы.

Методы исследования: анализ специальной научно-
методической литературы, интернет источников.

Результаты исследований.
За последние годы все чаще отмечаются случаи 

возникновения отклонений в системе ОДА у де-
тей дошкольного возраста. И уже для большинства 
школьников первого класса типичным стало нару-
шение осанки. Причины этого самые разнообразные, 
исследователи объясняют этот феномен многими 
факторами: неправильной позой при стоянии и сиде-
нии; генетическими факторами; высоким процентом 
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рождаемости ослабленных детей; заболеваниями в 
неонатальный и более поздние периоды развития ре-
бенка; ограничением двигательной активности, ухуд-
шением экологической обстановки; занятостью роди-
телей. Все это отрицательно сказывается на состоянии 
скелета мышц и позвоночника [3, 4, 6, 17]. 

По мнению И.Д. Ловейко [7] одной из главных за-
дач ортопедического лечения в детском возрасте яв-
ляется предупреждение развития деформаций и нару-
шения функций опорно-двигательного аппарата.

Наблюдения А.Н. Транквиллитати [14] позволяют 
сделать выводы, что ноги и позвоночник человека со-
ставляют основу ОДА и от их функционального состо-
яния зависят правильная осанка и изящная походка. 
При функциональной недостаточности стоп и плоско-
стопии смещается общий центр тяжести тела челове-
ка, из-за длительного стояния на одной ноге возникает 
асимметрия уровня рельефа шеи, одно плечо опус-
кается вниз, смещается уровень лопаток, гребешков 
позвоночных костей, мышцы всей половины тела со 
стороны полусогнутой ноги расслабляются, а мышцы 
другой половины тела перенапрягаются. В результа-
те нарушения осанки, особенно в детском возрасте, 
формируется искривление позвоночника, растягива-
ется связочный аппарат, слабеют мышцы, особенно в 
поясничном отделе позвоночника и ног, что влечет за 
собой стойкие деформации позвоночника и ног в виде 
реберного горба, остеохондроза и плоскостопия. 

Т.Е. Тхилова [15] подчеркивает важность борьбы с 
плоскостопием особенно в детском возрасте, так как 
по ее данным плоскостопие у взрослых в 47 % случа-
ях образуется в результате предрасположения к нему 
в детском возрасте, в связи с относительной слабо-
стью суставно-связочно-мышечного аппарата и отсут-
ствию должных мер к профилактике и своевременно-
му лечению данной патологии с помощью специально 
подобранных средств и методов кинезитерапии. Связь 
статической деформации стопы у взрослых и детей, 
а также целесообразность применения специальных 
и прикладных физических упражнений отмечает и 
М.О. Фридланд [17].

И.Д. Ловейко [7] отмечал в 23,5 % случаях сочета-
ние развития деформации позвоночника, а также не-
достаточности стопы в период усиленного роста ре-
бенка и прогрессирование этих нарушений во время 
болезни.

Поэтому для приостановки прогрессирова-
ния деформаций органов опоры, а также для пред-
упреждения вторичных изменений в суставах стопы 
А.Н. Транквиллитати [14] рекомендует целый комп-
лекс специальных физических упражнений, массаж 
стоп со всех сторон от носка к голеностопному суста-
ву и обязательное ношение стелек-супинаторов.

На сегодняшний день предупреждение статичес-
кого плоскостопия у детей проводится в направлении 
улучшения состояния мышц и связок, выработки пра-
вильного режима нагрузки и рационального снабже-
ния обувью. В то же время на занятиях с детьми, име-

ющими предпатологию и патологию ОДА в детских 
дошкольных учреждениях должен использоваться 
весь спектр оздоровительных и закаливающих про-
цедур, программ оптимизации физической активнос-
ти с применением средств физической реабилитации 
[10,16]. 

Среди известных способов лечения плоскостопия 
наибольшее распространение получили пассивные 
методы лечения, направленные на укрепление нервно-
мышечного и связочного аппарата стоп: массаж мышц 
голени, тепловые ножные ванны, прогревания и ионо-
гальванизация мышц передней и внутренней поверх-
ности голени и подошвенной поверхности стопы [18]. 
Для улучшения кровоснабжения тканей проводят фи-
зиотерапевтические процедуры.

Однако эти методы направлены прежде всего на 
улучшение кровообращения и трофики в мышечно-
связочном аппарате стопы, но не вызывают необхо-
димого для лечения плоскостопия повышения сокра-
тительной способности мышц, удерживающих своды 
стопы. Поэтому данные методы эффективны лишь 
для снятия таких патологических явлений, как боли 
в стопах и высокая утомляемость при ходьбе и не 
эффективны для формирования сводов стопы.

Другим, весьма распространенным способом ле-
чения является поддержание сводов стопы и улучше-
ние ее рессорной функции с помощью ортопедичес-
ких стелек-супинаторов [1], которые обеспечивают 
лишь пассивную компенсацию имеющегося дефекта, 
но также не оказывают тренирующего воздействия на 
мышцы, ответственные за формирование и укрепле-
ние сводов стопы пациента.

В практической медицине лечение плоскостопия 
в большинстве случаев проводится путем комбина-
ции этих методов. Положительные результаты в виде 
улучшения состояния стоп и уменьшения степени 
плоскостопия удается получить лишь у части пациен-
тов в случае раннего начала лечения (с трехлетнего 
возраста), при постоянном ношении ортопедических 
стелек и систематическом проведении повторных 
курсов массажа и физиотерапии в течение нескольких 
лет (от 2 до 5 и больше).

В разных типах детских дошкольных учреж-
дений разрабатываются методики физкультурно-
оздоровительной, лечебно-профилактической и реа-
билитационной работы с использованием новейшей 
медицинской техники (галокамеры, гидромассажные 
ванны, гипоксикаторы, аэрофитоустановки и др.) для 
детей с нарушениями ОДА и ЛОР-заболеваниями.

Среди всех известных методов лечения плоско-
стопия наиболее физиологически обоснованным и 
патогенетически направленным является лечебная 
физкультура (ЛФК), поскольку известно, что для вос-
становления сводов стопы необходимо восстановле-
ние мышечной тяги, т.е. повышение силы ослабленных 
при плоскостопии мышц – сгибателей и супинаторов 
стопы (задняя большеберцовая, длинный сгибатель 
пальцев и длинный сгибатель большого пальца) [3]. 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

82

Данный метод широко представлен в специальных 
руководствах по ЛФК [4], и  в различных объемах на-
значается при всех формах и степенях плоскостопия.

Упражнения лечебной гимнастики укрепляют 
мышцы связочного аппарата, корректируют непра-
вильную установку стоп, формируют стереотип пра-
вильного положения всего тела и нижних конечностей 
при стоянии и ходьбе, действуют общеукрепляюще на 
организм, улучшают обмен веществ. 

Традиционная методика ЛФК представляет собой 
комплекс специальных упражнений (от 15 до 20) для 
мышц голени и стопы, выполняемых из различных 
исходных положений: лежа, сидя, стоя, в ходьбе, с при-
менением специальных пособий: мелких предметов, 
ребристых и скошенных поверхностей, специальных 
дорожек, сложенных из мелких камней различного 
размера и конфигурации.

Вначале эти упражнения выполняются в положе-
нии лежа и сидя, исключая влияние веса тела, когда 
мышцы еще недостаточно окрепли. Затем уже перехо-
дят в положение стоя. Кроме того, в качестве гимнас-
тики можно использовать упражнения в естественных 
условиях – ходьбу босиком по рыхлой почве, песку, 
бревну, лазание по канату, подгребание песка стопа-
ми, плавание, «собирательные» игры пальчиками ног: 
разбросав карандаши, шарики или другие мелкие 
предметы и др. 

Все упражнения направлены на активацию мышц 
голени и стопы, участвующих в формировании 
сводов. Одним из упражнений является сгибание 
стопы с одновременным разгибанием колена. Режим 
работы мышц при выполнении этих упражнений ди-
намический, то есть такой, при котором сокращение 
тренируемых мышц происходит кратковременно, при 
невысоком уровне их активации. Уровень нагрузки 
определяется продолжительностью занятия, количе-
ством выполняемых упражнений, исходными положе-
ниями и количеством повторений каждого упражне-
ния. Занятия групповые, по 10 – 15 человек в группе.

Исследования, проведенные на базе специализиро-
ванного детского сада №8 «Марина» Красногвардей-
ского района г. Санкт-Петербурга, показали, что комп-
лексное лечение, включающее лечебную физкультуру, 
физиотерапию и ортопедические стельки-супинаторы, 
дает значимые результаты, если оно начато в раннем 
возрасте. При этом длительность лечения составляет 
от 1,5 до 3-4 лет.

А.В Чоговадзе [18] отмечал, что общеукрепляю-
щая гимнастика и специальные физические упраж-
нения при лечении и профилактике плоскостопия 
оказывают благотворительное влияние на функции 
всех органов и систем организма, улучшают функции 
суставов, связок и мышц стопы, способствуют обще-
му укреплению ОДА, а в особенности свода стопы 
при одновременном исправлении имеющейся дефор-
мации.

Однако заслуживает внимания и тот факт, что при 
проведении занятий следует постоянно помнить, что 
систематическое переутомление мышц нижних конеч-
ностей, особенно в детском и подростковом возрасте 
может явиться непосредственной причиной возник-
новения плоскостопия. Поэтому занятия физически-
ми упражнениями необходимо проводить регулярно 
при обязательном контроле и соблюдении принципа 
постепенного повышения нагрузки [7,14].

А.Ф. Каптелин [18] и М.С. Фарафонов [186] счи-
тают наиболее рекомендуемым стилем плавания при 
дефектах осанки и деформациях стоп «брасс», в силу 
более правильного и устойчивого положения тела в 
воде, отсутствия дополнительных движений тулови-
ща, согласованной работы рук и ног, без излишнего 
прогиба в поясничной области, горизонтальным поло-
жением головы, выдохов в воду и отталкивающими, 
гребковыми движениями стопами.

Кузьмичева О.А.; Сметанкин А.А. [12]  предлага-
ют проводить изометрическую тренировку глубоких 
мышц голени при помощи биологической обратной 
связи для управления графикой компьютерной игры. 
Нагрузка дозируется по электромиографической ак-
тивности икроножной мышцы. Игру останавливают 
при выходе сигнала электромиограмы за первона-
чально установленные пороги. Величину порогов из-
меняют в процессе тренировки в зависимости от со-
стояния мышц.

Выводы.
Проведенный анализ источников литературы по-

зволяет сделать заключение о том, что рекомендации 
по коррекции плоскостопия методом традиционной 
лечебной гимнастики носят описательный харак-
тер. Определение уровня нагрузки осуществляется 
эмпирически, без учета индивидуальных особеннос-
тей ребенка. Рекомендации по дозировке нагрузки 
ограничиваются общими фразами «…упражнения с 
постепенно увеличивающейся нагрузкой, сопротивле-
нием, постепенным увеличением нагрузки на стопы» 
[12].

Фактически нет работ опирающихся на 
объективные данные по формированию геометрии 
масс нижних конечностей; динамики изменения 
упруговязких свойств скелетных мышц и опорно-
рессорных свойств стопы; биомеханических особен-
ностей формирования двигательной функции нижних 
конечностей при разработке программ физической 
реабилитации для детей старшого дошкольного воз-
раста.

Таким образом, поиск путей оптимизации комп-
лексной программы физической реабилитации для 
детей 5-6 лет в условиях дошкольного общеобразова-
тельного учреждения с целью достижения наиболь-
шей эффективности восстановления, прежде всего 
на ранних стадиях нарушения осанки и плоскостопия 
определяет перспективу дальнейших исследований.
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Проблеми формування мотивації студентів  
на здоров’язбереження

Козлова В.А.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Розглянуто вплив позитивної мо-
тивації на збереження здоров’я 
студентів вищих навчальних за-
кладів. Обґрунтовано сутність 
сучасних наукових уявлень про 
мотивацію як психічне явище. Про-
ведено короткий аналіз новітніх 
психолого-педагогічних джерел з 
розглядуваної проблематики. Роз-
крито теоретичні підходи до фор-
мування мотиваційної діяльності 
студентської молоді на збережен-
ня і зміцнення здоров’я. Окресле-
но практичні способи впливу на 
здоров’язберігаючу поведінку, роз-
робку алгоритму поетапних зру-
шень до підтримання здоров’я.

Козлова В.А. Проблемы формирова-
ния мотивации студентов на здоро-
вьесбережение. Рассмотрено влияние 
положительной мотивации на сбережение 
здоровья студентов высших учебных заве-
дений; обосновано сущность современных 
научных представлений о мотивации как 
психическом явлении; осуществлено ана-
лиз новых психолого-педагогических ис-
точников по исследуемой проблематике; 
раскрыто теоретические подходы к фор-
мированию мотивационной деятельности 
студенческой молодежи в плане здоро-
вьесбережения; определено практичес-
кие способы влияния на здоровьесбере-
гающее поведение, разработку алгоритма 
поэтапных изменений к поддержанию здо-
ровья. 

Kozlova V.A. The problems of formation 
of students’ motivation for their health 
preservation. The article views the problem 
of influence of positive motivation on high 
students’ health preservation. The essence 
of contemporary scientific notions concern-
ing motivation as a psycho phenomenon 
has been substantiated. A concise analy-
sis of latest psychological and pedagogi-
cal sources has been made. Theoretical 
background concerning the formation of 
students’ youth motivation activity aimed 
at preserving and strengthening health has 
been defined. Practical methods of influence 
on health preserving behavior as well as 
working out of algorithm of  stage-by-stage 
improvements of health maintenance have 
been described.

Ключові слова:
мотивація, мотив, поведінка, 
здоров’язбереження, студенти, 
діяльність.

мотивация, мотив, поведение, здоро-
вьесбережение, студенты, деятель-
ность.

motivation, motive, behavior, health preser-
vation, students, activity.

Вступ.1

Здоров’я молоді є одним з самих досконалих інди-
каторів стану здоров’я населення в цілому, однією з 
пріоритетних цінностей, які визначають благополуч-
чя країни. Однак в останнє десятиліття відзначається 
наростаюча тенденція до погіршення стану здоров’я 
студентської молоді. Сучасний навчальний процес зі 
своїми технологіями, обсягом інформації, побудовою, 
специфікою і умовами проведення занять пред’являє 
молоді вимоги, які часто призводять до значного ін-
телектуального навантаження, нервово-психічних 
і психологічних напружень, недотримання режиму 
і якісного складу харчування, недостатньої рухової 
активності, порушень здоров’я і зниження якості на-
вчання [6, 84].

Однією з основних причин такого стану вчені вва-
жають відсутність мотивації позитивного ставлення 
до свого здоров’я. Справа у тому, що в ієрархії потреб, 
що лежать в основі поведінки студента, здоров’я зна-
ходиться далеко не на першому місці. Це пов’язано 
з низькою культурою суспільства, що обумовлює від-
сутність установки на пріоритетність здоров’я в сис-
темі людських цінностей. Відповідно, формування 
здоров’я – це передусім проблема, яку треба починати 
вирішувати з виховання мотивації здоров’я, оскільки 
ця мотивація виступає самоутворюючим фактором 
поведінки особистості [1, 51].

Представники нового наукового напрямку психо-
логії здоров’я (В.О.Ананьєв, 1998; Й.Н.Гурніч, 1999; 
Г.С.Никифоров, 2002, 2006) відмічають, що одним із 
пріоритетних, але недостатньо розроблених питань, є 
ставлення людини до здоров’я, компонентом якого на 
мотиваційно-поведінковому рівні вважають «високу 
значущість здоров’я в індивідуальній ієрархії ціннос-
тей, ступінь сформованості мотивації на збереження і 
зміцнення здоров’я» [7, 281].

© Козлова В.А., 2011

Робота виконана за планом НДР Кіровоград-
ського державного педагогічного університету імені 
В.Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – обґрунтувати сутність сучас-

них наукових уявлень про мотивацію як психічне 
явище; розкрити теоретичні підходи до формуван-
ня мотиваційної діяльності студентської молоді на 
здоров’язбереження.

Результати дослідження.
В сучасних умовах зростає значущість і цінність 

вищої освіти, компетентності особистості у майбут-
ній професійній діяльності. Однак у практиці трудо-
вої активності вимагається не тільки цілісність про-
фесійної підготовки фахівців, але й високий рівень 
здоров’я  як необхідної умови виконання особистіс-
тю різноманітних соціальних функцій. Саме тому 
здоров’язбереження у ВУЗі потрібно розглядати як 
основу підготовки спеціаліста, що дозволяє фор-
мувати у нього знання, які сприяють усвідомленню 
здорового способу життя та впровадженню резуль-
татів навчання в практику повсякденної діяльності. 
Здоров’язбереження – це динамічна характеристика 
процесу життєдіяльності людини, що характеризуєть-
ся наявністю знань, умінь і навичок, необхідних для 
здійснення здоров’язберігаючої діяльності і встанов-
лення в освітньому просторі пріоритетів здорової осо-
бистості [2, 154].

Здоров’язбереження у вищому навчальному закла-
ді передбачає виконання системи заходів, що забез-
печують гармонійний психічний, фізичний, духовний 
розвиток особистості студента, попередження захво-
рювань, а також діяльність, спрямовану на збережен-
ня і зміцнення його здоров’я. Починається такий про-
цес з усвідомлення важливості своєчасного зміцнення 
і підтримання свого здоров’я, потреби у дотриманні 
правил ведення здорового способу життя, розуміння 
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доцільності здоров’язберігаючих дій, ставлення до 
свого здоров’я як цінності життя [8, 3]. Разом з тим, 
у ході реалізації навчання в галузі здоров’я одним з 
важливих є питання про те, як зацікавити студентів 
зберігати здоров’я, як спонукати їх до активності в 
цьому напрямку, тобто як здійснювати позитивну мо-
тивацію на здоров’язбереження. 

У сучасній науці мотивація як психічне явище 
трактується по-різному: в одному випадку – це сукуп-
ність факторів, що визначають поведінку; в іншому – 
це цілісність мотивів, у третьому – це спонукання, що 
викликає активність особистості і визначає її спрямо-
ваність. Крім того, мотивація розглядається як процес 
психічної регуляції конкретної діяльності або спільна 
система процесів, які відповідають за спонукання і ді-
яльність. У зв’язку з цим науковці поділяють всі ви-
значення на дві групи: перша розглядає мотивацію зі 
структурних позицій, тобто як сукупність факторів і 
мотивів, друга характеризує мотивацію не як статич-
не, а як динамічне явище. В багатьох наукових роботах 
ці два поняття ототожнюються. Вочевидь у розумінні 
сутності мотивації дослідники не мають єдності у по-
глядах. Ми поділяємо думку Є.П Ільїна, за якого мо-
тивація – це динамічний процес формування мотиву. 
Разом з тим, мотив – складне психологічне утворення, 
яке спонукає до свідомих дій, вчинків та виступає їх 
базисом, підґрунтям. З точки зору дослідника, моти-
вація і мотиви завжди внутрішньо обумовлені [4, 68]. 
Мотиви поділяються на соціально, особистісно і про-
фесійно значимі, позитивні і негативні; визначаються 
знаннями, переконаннями, установками, потребами і 
інтересами, сукупний влив яких сприяє формуванню 
мотиваційної діяльності особистості [4, 344]. 

В якості прикладу структурування мотивів часто 
використовується ієрархічна модель класифікацій мо-
тивів, запропонована американським психологом А.Г. 
Маслоу: 1) фізіологічні потреби; 2) потреби безпеки; 
3) потреби у соціальних зв’язках; 4) потреби само-
поваги; 5) потреби самоактуалізації. Перші потреби 
вважаються низькими потребами; п’яті – вищими по-
требами [5].

Всі види зазначених мотивів в різних поєднаннях 
можуть бути використані і в якості здоров’язберігаючої 
діяльності особистості. Як вказує Г.М. Соловйов, мо-
тиваційна складова формування культури збереження 
здоров’я повинна вести студентів від особистісно значи-
мих мотивів до соціально значимих, від низьких потреб 
– до високих. Необхідно також враховувати, що мотиви 
представляють собою прихований механізм діяльності 
людини. На перший погляд вони здаються зрозумілими 
і простими, однак насправді можуть демонструвати до-
статньо завуальований, заплутаний зміст і непередбачу-
ваний вихід у певну діяльність чи вчинок, тому їх ви-
вчення і формування має носити комплексний характер. 
Пояснюється це і тим, що в культурі здоров’язбереження 
особистості мотиви підкріплюються психофізичними 
відчуттями і фізіологічними потребами, які виробляють-
ся в процесі занять. Більш того, мотиви можуть нести 
як стійкий, усвідомлений, підкріплений, так і змінний, 
малоаргументований характер.

Перед тим, як планувати здоров’язберігаючу ро-
боту над собою впродовж тривалого періоду, М. Со-
ловйов радить перевірити свої можливості протягом 
тижня, місяця, дати собі завдання на короткий термін 
у певному напрямку. При цьому суттєвого значення 
набувають мотиваційно-ціннісні орієнтації особис-
тості, які виражають аксіологію діяльності, цілісність 
ставлення людини до збереження здоров’я, розуміння 
значимості здоров’я в її розвитку, особистісному ста-
новленні, професійній і соціальній діяльності; перед-
бачають знання науково-теоретичних і методологіч-
них основ збереження здоров’я, котрі накопичуються 
через пізнавальну і активну діяльність особистості; 
спонукають особистість до дій і характеризують її 
ставлення до цінності здоров’я [9, 36].  

Залучення людини до збереження здоров’я, на 
думку В.О. Бароненко,  треба починати з формування 
у неї мотивації здоров’я, адже турбота про здоров’я, 
його зміцнення має стати значущим мотивом, який 
формує, регулює і контролює спосіб життя людини. 
Доведено, що ніякі накази не можуть примусити лю-
дину зберігати і підтримувати своє здоров’я, якщо при 
цьому вона не буде керуватися усвідомленою мотива-
цією здоров’я. Така мотивація формується на основі 
двох важливих принципів – вікового, за яким вихо-
вання мотивації здоров’я необхідно починати з ран-
нього віку, і діяльнісного, який вказує, що мотивацію 
здоров’я треба формувати через оздоровчу діяльність 
по відношенню до себе [1, 52]. Досвід оздоровчої ді-
яльності створює відповідну мотивацію (цілеспрямо-
вану потребу) і установку (готовність до діяльності) 
на здоров’я, що і є основою вироблення власного 
стилю здорової поведінки. Такий стиль характери-
зується мотивами самозбереження, підпорядкування 
етнокультурним цінностям, отримання задоволення 
від здоров’я, самовдосконалення, маневрування, сек-
суальної реалізації, досягнення найвищого рівня ком-
фортності.

Протягом життя людина відчуває різні мотивації. У 
юнацькому віці провідними є мотиви сексуальної реалі-
зації, самовдосконалення, маневрування. Не підходить 
молоді і мотивація на етнокультурні цінності, оскільки 
такий мотив для неї не є цінним. Більш того, порушую-
чи його, молоді люди відчувають задоволення, вважаю-
чи, що таким чином вони самоутверджуються.

Спостереження В.О. Бароненко показують, що 
у студентської молоді часто втрачається значимість 
мотивації самозбереження. Послаблене відчуття від-
повідальності за свою поведінку є запорукою, на-
приклад, венеричних захворювань після випадкових 
статевих стосунків, втягування в наркоманію чи пи-
яцтво. Молодим людям здається, що ресурс їхнього 
особистісного здоров’я невичерпний. Частими є ви-
падки, коли приведені вище положення не стають 
студентам керівництвом до дії. Це пов’язано з тим, 
що рекомендації до здоров’язбереження запрова-
джуються в повчальній, категоричній формі і не ви-
кликають у студентів позитивних емоцій; викладачі 
зрідка дотримуються вказаних правил у професійно-
му житті; засоби масової інформації, мережа «Inter-
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net» у привабливій формі культивують нездоровий 
спосіб життя. У зв’язку з цим формування мотивації 
до здоров’язбереження у студентів потребує значних 
зусиль. Оскільки ефективність таких намагань 
проектується на майбутнє і не кожен студент 
здатен вирішити це завдання самостійно, необхідна 
цілеспрямована система виховання і навчання, 
орієнтована формувати установку на здоров’я. Для 
цього педагогу потрібно врахувати, яким чином можна 
сприяти зміні переконань студентів, оскільки саме на 
основі них формуються установки, тобто готовність 
рухатися у певному напрямку, у нашому випадку – 
у напрямку здоров’язбереження. Дослідження Л.Б. 
Дихана показують, що на переконання молоді впливає: 
1) нова інформація. Інформація, почута вперше, здатна 
впливати на переконання людини; 2) особистісно 
значуща інформація, котра відповідає актуальній на 
сьогоднішній день потребі, проблемі; 3) інформація, 
яка викликає у людини сильні емоції. Збереження такої 
інформації на глибинному, рефлекторному рівні може 
відбутися з одного-двох разів, надовго залишаючись 
у пам’яті; 4) інформація, пов’язана з поважною 
особистістю; 5) поєднання тої чи іншої проблеми 
здоров’я з особистісними, внутрішніми цінностями 
людини за принципом їх розширення, доповнення; 6) 
практичні дії, досвід пересилювання чи переборювання 
себе. Успіх, досягнення мети викликають позитивні 
емоції, на основі чого виникає бажання повторної дії; 
7) самооцінка, самоаналіз та самозбереження певних 
аспектів здоров’я. Це твердження покладено в основу 
методики навчання здоров’ю за Г.К.Зайцевим; 8) 
довіра до того, хто транслює інформацію. У цьому 
випадку інформація може сприйматися «на віру», без 
детального аналізу; 9) доведеність, реалістичність 
інформації, демонстрація безпосередніх, легко 
контрольованих ефектів [3, 279].

Для установки будь-якої форми поведінки необ-
хідно пам’ятати про те, що  здійснення мети вимагає 
зусиль і мета повинна бути досяжною. В.О.Бароненко  
виділяє чотири визначальних фактори для установ-
ки молоді на здоров’язбереження: 1) знання того, які 
форми поведінки сприяють благополуччю людини і 
чому; 2) бажання бути господарем свого життя – віра 
в те, що здорова поведінка в дійсності дає добрі ре-
зультати; 3) позитивне ставлення до життя – погляд на 
життя як на свято, яким треба захоплюватися; 4) роз-
винене почуття самоповаги, усвідомлення того, що 
людина гідна насолоджуватися найкращим у житті.

Створити установку (готовність) на 
здоров’язбереження ще не достатньо, треба її реа-
лізувати, оскільки саме вона визначає здорову по-
ведінку людини на майбутнє. Для цього можна ско-
ристатися наступними практичними рекомендаціями 
К.В.Клочкової та співавт.: 1) обирайте поведінку, на 
якій Ви зосереджуєтесь. Визначте конкретний вид не-
бажаної поведінки, мотивацію до якої Ви будете ство-
рювати; 2) зберіть інформацію про поведінку, до якої 
прагнете. Як така поведінка впливає на здоров’я зараз 
і в майбутньому? 3) ставте конкретні, досяжні, реа-
лістичні, обмежені за часом цілі. Для того, щоб Ваша 

програма зміни поведінки була успішною, поставте 
чітку мету, котра розрахована на певний відрізок часу; 
4) заохочуйте себе! Використовуйте заохочення, щоб 
підтримувати формування бажаної поведінки; 5) змі-
нюйте стереотипи, пов’язані з поведінкою, на якій 
Ви зосередилися. Змініть якийсь один елемент Ваших 
звичок, що пов’язані з небажаною поведінкою, і Вам 
буде простіше від нього відмовитись; 6) складіть і 
укладіть договір з самим собою. Підпишіть таку уго-
ду на предмет змін поведінки, обговоривши всі умо-
ви, винагороду, обставини невиконання контракту і 
форс-мажорні ситуації; 7) побудуйте систему моти-
вацій і виграшів. Складіть перелік перемог, котрі Ви 
отримаєте, змінивши небажану поведінку і повісьте 
його на видне місце; 8) виробіть реалістичний спосіб 
обговорення проблем з самим собою. Можливо Вам 
треба змінити стиль спілкування з самим собою; 9) 
залучайте до програми змін поведінки людей, що Вас 
оточують. Обдумайте, як близькі люди впливають 
на Вашу небажану поведінку; повідомте друзям, про 
Вашу програму змін поведінки і рішучість домогтися 
успіху; 10) будьте готові до поразки. Намагайтеся не 
відчувати себе пригніченим у випадку невдачі, адже 
це була лише спроба, і вона багато чому навчила Вас 
[10, 158].

К.В. Клочкова та співавт. пропонують сконстру-
ювати власний проект здоров’язбереження, викорис-
товуючи запропоновану мотиваційну схему, тобто 
тенденцію до певної форми поведінки в конкретній 
ситуації, що ґрунтується на набутих з досвідом зна-
ннях про можливі  способи і засоби задоволення по-
треб [4, 344]. Для цього людина повинна послідовно 
проаналізувати кожну спробу, яка стосується: пере-
живання проблем, пов’язаних зі здоров’ям; особистої 
користі; можливості змінитися; усвідомлення керів-
ництва змінами; розуміння користі від змін, що пере-
вищують незручності; необхідності змін і написання 
плану. Згодом визначити алгоритм поетапних зрушень 
збереження здоров’я, які можуть бути наступними:

Неусвідомлення проблеми, байдужість до неї або 
попередній етап. На цьому етапі людина не замис-
люється про здоров’язбереження або не усвідомлює 
зв’язок між поведінкою і проблемами зі здоров’ям. 

Усвідомлення проблеми або етап обдумування. 
Протягом цього періоду людина оцінює негативні 
сторони своєї поведінки і переваги її змін, але ще не 
готова змінити поведінку, знаходить багато перешкод 
для змін, шукає інформацію чи підтримку, необхідну 
для прийняття рішення.

Підготовка до змін або етап планування. Коли 
людина розуміє, що переваги перевищують затрати і 
зміни самі по собі можливі, вона відчуває готовність 
до перемін.

Зміни або етап дій. На цьому етапі повинна 
відбуватися запланована зміна поведінки. Важли-
во пам’ятати, що не всі зміни поведінки свідчать 
про початок позитивного ставлення до збереження 
здоров’я.

Закріплення або підтримка досягнутих змін. Нова 
поведінка закріпилась і людина почала займатися 
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здоров’язбереженням, однак труднощів може бути 
більше, ніж на попередньому етапі. Якщо людина роз-
робить план дій на випадок виникнення утруднень, це 
надасть їй впевненості в успішному оздоровленні.

Повторний прояв або етап зриву. Деяким людям 
зміни у житті даються з великим напруженням і вони 
повертаються до попереднього етапу або ж досягають 
успіху лише після кількох невдалих спроб.

Вплив самооцінки на поведінку людини. Самооцінка 
обумовлюється тим середовищем, в якому знаходить-
ся індивід. Говорячи про високу чи низьку самооцінку, 
ми припускаємо, що в тій чи іншій мірі усвідомлюємо 
цінність своєї особистості. Самооцінку можна охарак-
теризувати як сприйняття людиною самої себе. У да-
ному випадку йдеться про психофізичну самооцінку. 
Висока загальна самооцінка психофізичного здоров’я 
пов’язується з емоційною стабільністю, задоволен-
ням собою і своїм життям, діяльністю, здоров’ям, 
відчуттям щастя, стійкістю до стресу і здоровою по-
ведінкою. З низькою самооцінкою пов’язують більш 
високий рівень тривожності, схильність до депресії, 
відчуття пригніченості і т.д.

Знання особливостей поведінки і способів впливу 
на цю поведінку допоможе педагогам у розробці про-
грам збереження здоров’я. З другої сторони, уявлення 
про деякі психологічні фактори мотивації забезпечить 
молодим людям досягнення кращих результатів і змі-
ну своєї поведінки. Тому інформація про мотивацію, 
етапи змін поведінки, підкріплення проекту власного 
здоров’язбереження може стати частиною навчальних 
програм для студентської молоді. 

Висновки.
Проблема формування позитивної мотивації на 

збереження здоров’я суб’єктів освітнього проце-
су складна в силу того, що розвиток мотиваційних 
процесів людини є проблематичним. Усвідомлюючи 
значущість сформованості у студентів мотивації на 
здоров’язбереження, необхідно враховувати, що вона 

розвивається не спонтанно, а в результаті специфіч-
них, цілеспрямованих, формуючих дій, підкріплюєть-
ся мовленням, свідомістю, здійснюється вольовими 
зусиллями і тому спрямована на найближчі чи відда-
лені життєві цілі. Тож якщо навчити студентів ціни-
ти, зберігати і зміцнювати своє здоров’я, особистим 
прикладом демонструвати здоровий спосіб життя, то 
в цьому випадку можна сподіватися, що майбутнє по-
коління буде більш здоровим і розвиненим особистіс-
но, інтелектуально, духовно і фізично.

Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на визначення значимості чинників, що впли-
вають на психологічне здоров’я студента.
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Вплив професіоналізації легкоатлетичного спорту  
на  вікові межі збереження вищої спортивної майстерності 

спортсменів  високої кваліфікації 
Козлова О.К.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Визначено вікові особливості  
спортсменів високої кваліфікації, 
які спеціалізуються у різних видах 
легкої атлетики.  Встановлено, що 
професіоналізація легкоатлетич-
ного спорту сприяє розширенню 
вікових меж виступів спортсменів 
на світовій спортивній арені на ви-
сокому професійному рівні. Най-
більша кількість спортсменів, вік 
яких перевищує 30 років, спеціалі-
зується у таких видах легкої атле-
тики: спортивна ходьба  50 км (чо-
ловіки) – 56,7 %; метання молота 
(чоловіки) – 46,7%; метання диска 
(жінки) – 46,7%. 

Козлова Е.К. Влияние профессионализации 
легкоатлетического спорта на возрастные 
границы сохранения высшего спортивного 
мастерства спортсменов высокой квали-
фикации. Определены возрастные особенности  
спортсменов высокой квалификации , специали-
зирующихся в различных видах легкой атлетики.  
Установлено, что профессионализация  легкоат-
летического спорта способствует расширению 
возрастных границ выступлений спортсменов на 
мировой спортивной арене на высоком профес-
сиональном уровне. Наибольшее количество 
спортсменов, возраст которых превышает 30 лет, 
специализируются в таких видах легкой атлети-
ки: спортивная ходьба  50 км (мужчины) – 56,7 
%; метание молота (мужчины) – 46,7%; метание 
диска (женщины) – 46,7%.

Kozlova O.K. The impact of track 
and field sports professionalization 
on age limits of athletes sports 
skills qualifications saving. 
The age-related features of elite 
athletes were defined track-and-
field events. It was established, that 
professionalization of track-and-field 
sport  assists the  expansion of the age 
limits elite athletes performances on a 
world of sporting arena. The most of 
sportsmen age of which exceeds 30 
years is specialized in such of track-
and-field events: race walking 50 km 
(men) – 56,7 %; hammer throw (men) 
–46,7%; discuss throw(women)  – 
46,7%.

Ключові слова:
вік, види легкої атлетики, профе-
сіоналізація.

возраст, виды легкой атлетики, профессиона-
лизация.

age, track-and-field events, 
professionalization.

Вступ.1

Сучасна підготовка спортсмена – складний багато-
річний процес, в основі якого лежить безліч законо-
мірностей техніко-тактичного, фізичного, психічного 
вдосконалення, що вимагає величезних обсягів робо-
ти, котрі ґрунтуються на фізичних і психічних наван-
таженнях [4]. Структура процесу підготовки базується 
на об’єктивно існуючих закономірностях становлення 
спортивної майстерності, які обумовлюються чинни-
ками, що визначають ефективність змагальної діяль-
ності  й оптимальну структуру підготовленості, визна-
чається особливостями адаптації, індивідуальними 
особливостями спортсменів, термінами основних 
змагань і їхньою відповідністю оптимальному для до-
сягнення найвищих результатів віку легкоатлетів [5]. 
Якщо у 1970-х роках панувала  яскраво виражена тен-
денція до омолодження спортсменів у багатьох видах 
спорту, то у  легкій атлетиці кількісні показники, що 
стосуються віку переможців і фіналістів Ігор Олімпі-
ад 1896–1972 рр., були стабільними [2]. Проте серйоз-
ні соціально-політичні й економічні зміни, що сталися 
у світі у наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років, 
сприяли появі  цілого  комплексу тенденцій розви-
тку спорту вищих досягнень, що обумовлюють його 
істотну відмінність від того, котрий існував раніше, 
до якого входить професіоналізація спорту. Офіційно 
спортсмени стали професіоналами (відповідно до пра-
вових документів МОК спортсменом-професіоналом 
вважається той, хто підписав трудовий контракт із ор-
ганізацією або приватною особою і цим визнав, що 
спорт є його основною трудовою діяльністю), їхня 
основна професія – спорт. Спортсмен-професіонал 
розглядається як кваліфікований фахівець, який про-
фесійно виконує свою роботу і отримує за неї адекват-
ну винагороду. Інтенсивні процеси професіоналізації, 
що бурхливо розвиваються, нині вносять корективи 

© Козлова О.К., 2011

до вікових меж, усталених за довгі роки, що потребує 
детального вивчення.

Світова спортивна практика свідчить, що у фіна-
лах найбільших міжнародних спортивних форумів 
збільшилася кількість легкоатлетів, вік яких пере-
вищує 30–35 років. Серед них видатні легкоатлети 
сучасності, які виступають на високому світовому 
рівні понад 15–20 років, багатьом з них немає рівних 
в їхніх легкоатлетичних дисциплінах. В умовах про-
фесіоналізації особливого значення набуває проблема 
уточнення вікових характеристик легкоатлетів для ра-
ціональної побудови багаторічної і річної підготовки, 
впровадження в тренувальний процес високоефектив-
них засобів, що  сприяють збереженню досягнень. 

Дослідження виконано згідно зі Звідним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту на 2011–2015 рр. за темою 2.2. «Теоретико-методичні 
основи підготовки спортсменів високої кваліфікації в умо-
вах професіоналізації (на прикладі легкої атлетики)». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: Удосконалення підготовки 

спортсменів високої кваліфікації в умовах професіо-
налізації на основі визначення віку спортсменів, які 
спеціалізуються у різних видах легкої атлетики. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури й інформації світової мережі Internet; аналіз 
документів Міжнародної асоціації легкоатлетичних фе-
дерацій, даних інформаційної бази легкої атлетики (All 
– Athletics), друкованих і електронних джерел Асоціації 
статистиків із легкої атлетики (Association of Track & 
Field Statisticians – ATFS); Європейської асоціації легкої 
атлетики (European Athletics Association), континенталь-
них легкоатлетичних асоціацій і федерацій з легкої атле-
тики різних країн світу;  методи статистичного аналізу.

Результати дослідження.
Аналіз віку  спортсменів високої кваліфікації, які пока-

зали кращі спортивні результати у 2009 р. в різних видах 
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легкої атлетики, свідчить, що нині 42,71 % спортсменів (n 
= 1290)  знаходиться у зоні підтримання високих спортив-
них результатів, з них: 31,21 % чоловіків (n = 660) і 54,76 
% жінок (n=630). Кількість жінок на 23,55 % перевищує 
показники чоловіків [1]. Вікові межі зон спортивних до-
сягнень у легкій атлетиці за даними В.М. Платонова 
[5] та Н.Г. Озоліна [3] наведено у табл.1.

Середній вік спортсменів, які спеціалізуються у 
різних видах легкої атлетики, такий: чоловіки – X
=26,0; S=1,77 року; жінки – X =26,2; S=1,46 року 
(табл. 2). 

Мінімальний вік легкоатлетів (30 кращих спортс-
менів року за спортивними результатами) – 17 років, а 
максимальний – 52 роки (див. табл. 2). Вік спортсме-
нів, що перевищує 30 років, які показали 30 кращих 
спортивних результатів у окремих видах легкої атле-
тики у 2009 р. мають  18,94 % чоловіків і 21,43 % жі-
нок. У чоловіків він наближається до межі 35 років, а у 
жінок 36 років. Під впливом професіоналізації продо-
вжують свою кар'єру легкоатлети, вік яких перевищує 
40 років, а в окремих випадках – 50 років. Наприклад, 
Сергій Літвинов у віці 52 роки має 26-й результат у 
світі у метанні молота. Разом із цим мінімальні віко-
ві межі характерні для окремих спортсменів, в осно-
вному Африканського континенту (Кенії та Ефіопії), 
що обумовлено яскраво вираженими індивідуальними 
особливостями і генетичними чинниками. 

Специфіка виду легкої атлетики впливає на збере-
ження досягнень. Найвищі вікові показники підтриман-
ня на високому рівні досягнень для спортсменів, які спе-
ціалізуються у видах легкої атлетики, подано на рис.1.

Найвищі вікові показники збереження досягнень 
характерні для спортсменів, які  спеціалізуються у 
спортивній ходьбі на 50 км (чоловіки) – 80 %; у ме-
танні диска (жінки) – 76,7 %; у марафонському бігу 

(жінки) – 73,3 %; у бігу на 800 м (жінки) – 73,3 %; у 
стрибку в довжину (жінки) – 66,7; у стрибку з жер-
диною – 66,7 % (жінки); у бігу на 10000 м –  66,7 % 
(жінки).

Найбільша кількість спортсменів, вік яких переви-
щує 30 років, спеціалізується у спортивній ходьбі  50 
км (чоловіки) – 56,7 %; метання молота (чоловіки) – 
46,7%; метання диска (жінки) – 46,7%. 

Висновки.
1. Аналіз науково-методичної літератури і передової 

спортивної практики свідчить про необхідність 
вивчення впливу професіоналізації на вікові межі 
спортсменів високої кваліфікації.

2. Результати досліджень дають підстави вважати, 
що професіоналізація легкоатлетичного спор-
ту сприяє розширенню вікових меж виступів 
спортсменів на світовій спортивній арені на висо-
кому професійному рівні. Так, 42,71 % спортсменів 
(n=1290), які спеціалізуються у різних видах легкої 
атлетики, знаходяться у зоні підтримання високих 
спортивних результатів, із них: 31,21 % чоловіків 
(n=660) і 54,76 % жінок (n=630). Підвищилась 
кількість спортсменів, вік яких перевищує 30 років: 
чоловіки – 18,94 %; жінки – 21,43 %.

3. Перспективи подальших досліджень проблеми збе-
реження досягнень легкоатлетів високої кваліфікації 
слід пов'язувати з раціональною побудовою 
підготовки, впровадженням сучасних технологій у 
тренувальний процес, вивченням питань соціальної 
захищеності спортсмена, підвищенням ефективності 
медичного забезпечення, профілактикою травма-
тизму з урахуванням тенденції розширення вікових 
меж спортсменів в умовах професіоналізації.

Таблиця 1
Вікові межі зон спортивних досягнень у легкій атлетиці

Вид легкої  
атлетики

Вікові межі

перших успіхів оптимальних 
можливостей

підтримання високих 
результатів

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки
Біг, м

100, 200, 400 19–21 18–20 22–26 20–24 27–28 25–26
800, 1500 21–23 19–21 24–26 22–25 27–30 26–28
5000, 10000 21–23 – 24–27 – 28–32 –
42,195 25–26 – 27–30 – 31–35 –

Бар'єрний біг, м
100 – 18–20 – 21–24 – 25–27
110 22–23 – 24–26 – 27–28 –
400 22–23 – 24–26 – 27–28 –

Біг 3000 м з перешкодами 24–25 – 26–28 – 29–30 –
Спортивна ходьба, км

20 25–26 – 27–29 – 30–32 –
50 26–27 – 28–29 – 31–35 –

Стрибок
у висоту 20–21 18–20 22–26 21–25 27–30 26–28
з жердиною 21–22 19–21 23–27 22–26 28–30 27–29
 у довжину 21–22 18–20 23–27 21–25 28–30 26–28
потрійний 21-22 18–20 23–27 21–25 28–30 26–28

Метання
штовхання ядра 22-23 20–21 24–28 22–25 29–32 26–28
диска 23-24 20–21 25–29 22–25 30–33 26–28
списа 24–25 20–22 26–29 23–26 30–33 27–29
молота 24–25 – 26–30 – 31–33 –

Десятиборство 23–24 – 25–28 – 29–30 –
Семиборство – 21–22 – 23-25 – 26–28
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Таблиця 2
Вік спортсменів високої кваліфікації (n=1290), які спеціалізуються  

у різних видах легкої атлетики в умовах професіоналізації

Вид легкої атлетики
Вік, років

чоловіки (n=660) жінки (n=630)
min max X S min max X S

Біг 100 м (n=30) 19 32 24,7 2,93 20 38 25,0 3,05
Біг 200 м (n=30) 18 32 25,0 2,55 20 33 25,2 2,83
Біг 400 м (n=30) 17 31 23,7 2,57 20 33 25,7 3,32
Біг 800 м (n=30) 19 31 24,8 2,92 18 33 26,5 3,17
Біг 1500 м (n=30) 20 33 24,6 2,55 18 34 26,3 3,72
Біг 5000 м (n=30) 19 35 24,0 3,43 18 35 24,7 3,55
Біг10000 м (n=30) 19 31 23,5 2,39 20 40 27,1 4,27
Марафонский біг 20 37 28,2 3,83 21 39 29,2 4,74
Бар'єрний біг 100 м  (n=30) – – – – 21 35 27,2 3,71
Бар'єрний біг 110 м  (n=30) 21 31 25,5 2,43 – – – –
Бар'єрний біг 400 м  (n=30) 18 37 25,4 3,38 19 32 25,2 3,32
Біг 3000 м з перешкодами  (n=30) 19 36 25,2 3,48 17 34 23,5 3,92
Стрибок у висоту  (n=30) 17 38 26,3 3,32 18 35 25,5 3,52
Стрибок з жердиною (n=30) 21 37 27,2 4,09 19 38 26,3 2,81
Стрибок у довжину (n=30) 19 32 25,4 3,31 17 41 26,5 3,93
Потрійний стрибок (n=30) 18 38 25,4 3,29 18 37 26,9 4,12
Штовхання  ядра  (n=30) 19 35 27,6 3,43 19 35 25,8 3,80
Метання диска  (n=30) 21 37 27,7 3,90 19 49 29,9 5,81
Метання  молота  (n=30) 22 52 29,6 3,85 21 33 26,7 2,69
Метання списа  (n=30) 21 36 26,5 2,97 20 39 26,7 4,16
Спортивна ходьба 20 км (n=30) 20 33 25,2 3,25 20 36 26,33 3,98
Спортивна ходьба 50 км (n=30) 22 40 30,1 4,53 – – – –
Десятиборство (n=30) 21 35 25,9 3,23 – – – –
Семиборство (n=30) – – – 21 34 24,4 2,41

Рис. 1. Найвищі вікові показники збереження досягнень:

80 % – спортивна ходьба на 50 км (чоловіки); 76,70 % – метання диска (жінки); 
73,30 % – марафонський біг (жінки); 73,30 % – біг на 800 м (жінки);
66,70 % – стрибок у довжину (жінки);   66,70 % – стрибок із жердиною (жінки);
 66,70 %  – біг на 10 000 м (жінки)

80 %  66,70 %   

66,70 %  

66,70 %   

76,70 %   

73,30 %   

73,30 %   
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Оздоровчі ходьба і біг – універсальні засоби рухової активності
Конова Л.А.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглядається питання залеж-
ності здоров’я людини від впливу 
оздоровчої ходьби і бігу, надано 
практичні рекомендації провідних 
фахівців в цій області. Обстежено 
220 чоловіків і жінок середнього 
віку. Розкрито три напрямки ви-
бору дозування бігових наванта-
жень. Виділено основні мотивації 
людей середнього віку до занять 
оздоровчим бігом. Режим бігу з 
різною ЧСС і швидкістю було роз-
ділено на три зони, кожна з яких 
була проаналізована.

Конова Л.А. Оздоровительная ходьба 
и бег – универсальные средства двига-
тельной активности. Изложено влияние 
оздоровительной ходьбы и бега на орга-
низм человека, предложены практичес-
кие рекомендации ведущих специалистов 
в этой области. Обследовано 220 мужчин 
и женщин среднего возраста. Раскрыто 
три направления выбора дозирования 
беговых нагрузок. Выделено основные 
мотивации людей среднего возраста к за-
нятиям оздоровительным бегом. Режим 
бега с разной ЧСС и быстротой было раз-
делено на три зоны, каждая из которой 
была проанализирована.

Konova L.A. The improving walking 
and running are the universal means of 
impellent activity. In this article was stated 
the influence of improving walking and 
running to the person’s organism and were 
suggested practically recommendations 
of the leader experts in this sphere. It was 
examined 220 men and women of the middle 
age. It is shown three directions of choosing 
the balance of running loads. It is single out 
main motivations of the middle age people to 
the exercises of improving running. Regime 
of running with different heart rates and 
quickness were divided into three zones each 
of other have been analysed.

Ключові слова:
оздоровча ходьба , біг, стан 
здоров’я, ЧСС, швидкість.

оздоровительная ходьба, бег, состоя-
ние здоровья, ЧСС, быстрота.

improving walking, running, state of health, 
heart rate, quickness.

Вступ.1

Оздоровча ходьба і біг є одним з чинників здоро-
вого способу життя. Останнім часом фіксується по-
гіршення тану здоров’я підростаючого покоління. Все 
це призводить до різноманітних захворювань. Більше 
двох з половиною тисячі років тому на величезній 
скелі в Елладі були висічені слова: “якщо хочеш бути 
сильним – бігай, хочеш бути гарним – бігай, хочеш 
бети розумним – бігай!”. Через п’ятсот років Горацій 
писав: “Якщо не бігаєш, коли здоровий, будеш бігати 
коли занедужаєш!” [14]. Нині актуальність цих ви-
словлень зросла незмірно.

За визначенням Всесвітньої організації охорони 
здоров’я поняття “ здоров’я ” означає відсутність хво-
роб у поєднанні з повним фізичним, психічним і со-
ціальним благополуччям.

Оздоровча ходьба і біг можуть вирішити завдання 
профілактики захворювання, тобто забезпечити фізич-
не благополуччя. Статистика показує, що близько 50% 
людей умирають від ішемічної хвороби серця, 20% - 
від раку. Більше 80% дорослих людей мають болісні 
відчуття у спині. Незалежно від віку й стану здоров’я 
повільна ходьба, біг може повернути людині неоцінен-
ний дарунок – відмінний фізичний і психічний стан [7, 
10]. У науково – методичній літературі з’явилися дані, 
що загальноприйнята методика оздоровчих аеробних 
вправ є низько ефективним засобом оздоровлення [11]. 
Найнебезпечнішим є біг з недотриманням правил. У 
випадку перевищення навантаження можливе висна-
ження залоз ендокринної системи, зниження імунітету 
й тощо, що звичайно неприпустимо в оздоровчому тре-
нуванні. Тому наведемо дані які дають практичні реко-
мендації з організації й методики проведення занять із 
людьми різного віку й стану здоров’я. 

Робота виконана за планом НДР Кременчуцького на-
ціонального університету імені Михайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – сприяти профілактиці захворю-

вань шляхом використання універсальних засобів: 
оздоровчої ходьби та бігу. 

© Конова Л.А., 2011

Мета досліджень - за допомогою аналізу науково 
– методичної літератури, вивчався вплив оздоровчої 
ходьби і бігу на організм людини, використовували ре-
комендації багатьох провідних фахівців у цій області.

Результати дослідження.
Найбільш доступна вправа – ходьба. Ходьба – 

складний поєднаний рух, у якому бере участь приблиз-
но 56% всіх м’язів тіла одночасно, причому найбільш 
масивні м’язи ніг. Ця робота не вимагає великої ви-
трати нервових сил. Ходьба задовольняє природну по-
требу дитини у русі. А для людей старшого віку ходь-
ба служить засобом профілактики серцево-судинної 
патології [4]. Пам’ятайте, ходьба принесе найбільшу 
користь, коли ви зумієте сформувати у себе позитивну 
установку на виконання цієї вправи, якщо будете ви-
конувати її свідомо. Всі навколо вас кудись йдуть. Але 
ви не просто йдете, ви тренуєтесь. Ви розправили пле-
чі, трохи підняли голову, крокуєте бадьоро і пружно. 
Ви відчуваєте задоволення від руху, відзначаєте, що з 
кожним днем ваша хода стає більш легкою. Якщо ви 
відчуваєте, що достатньо зміцніли, займаючись оздо-
ровчою ходьбою, переходьте до бігу.

Бігом є найбільш простим і доступним (у техніч-
ному відношенні) видом циклічних вправ, а тому на-
ймасовішим. По підрахунках, біг як оздоровчий засіб 
використовують більш 100 млн. людей середнього й 
літнього віку нашої планети [10]. Для посилення по-
пуляризації занять оздоровчим бігом необхідно глиб-
ше усвідомити психологію людини, що бігає, і мотиви, 
які нею керують. Основні мотивації людей середнього 
віку до занять оздоровчим бігом: зміцнення здоров’я 
й профілактика захворювань; підвищення працез-
датності; задоволення від самого процесу перегонів; 
прагнення поліпшити свої результати у бізі (спортив-
на мотивація); дань моді на біг (естетична мотивація); 
прагнення до спілкування; прагнення пізнати свій 
організм, свої можливості; мотивація творчості, мо-
тивація виховання й зміцнення людини (“сімейний” 
біг); випадкові мотивації [13]. Однак на думку бага-
тьох фахівців найбільш сильним стимулом для занять 
є саме задоволення величезне почуття радості, що 
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приносить біг. Згідно з даними К.Купера, отриманими 
у Далаському центрі аеробіки, більшість людей, що 
пробігають за тренування 5 км відчувають стан ейфо-
рії під час і після закінчення фізичного навантаження, 
що є провідною мотивацією для занять оздоровчим 
бігом [6]. У більшості випадків припиняють заняття 
ті люди, які в результаті неправильного тренування не 
змогли відчути цього. Однак оцінці ефективності його 
впливу варто виділити два найбільш важливі напрям-
ки: загальний і спеціальні ефекти.

Загальний вплив бігу на організм пов'язаний зі 
змінами функціонального стану ЦНС, компенсацією 
відсутніх енерговитрат, функціональними зрушення-
ми в системі кровообігу й зниженням захворюваності. 
Таким чином, біг є кращим природним транквілізато-
ром, який діє значно більше ніж, лікарські препара-
ти. Багато вчених підкреслюють підвищення творчої 
активності й плодотворності  наукових досліджень 
після початку занять оздоровчим бігом (навіть у літ-
ньому віці) [1, 2, 9]. Заняття оздоровчим бігом істотно 
позитивно впливають на систему кровообігу й імуні-
тет. При обстеженні 220 чоловіків і жінок середнього 
віку, які займаються оздоровчим бігом, установлене 
достовірне збільшення вмісту в крові еритроцитів, ге-
моглобіну й лімфоцитів, внаслідок чого підвищується 
киснева ємність крові, її захисні функції [8]. При об-
стеженні 50 віком від 30 до 60 років (стан занять від 
2 до 20 років) виявлене збільшення в сироватці крові 
імуноглобулінів, що сприяє зниженню захворюванос-
ті. При аналізі працездатності й частоти захворювань 
робітників та службовців підприємств виявилося, що 
людей, які займаються оздоровчим бігом, кількість 
днів непрацездатності знизилася в середньому з 18.1 
до 1.2 на рік [3]. Члени Смоленського клубу аматорів 
бігу зі стажем занять більше 3 років практично не під-
даються простудним захворюванням. А у службовців 
японської газової компанії в Токіо, які займаються 
оздоровчою фізкультурою, кількість днів непрацездат-
ності значно знижена. У результаті занять оздоровчим 
бігом важливі зміни відбуваються й у біохімічному 
складі крові, що впливає на сприйнятливість організ-
му до ракових захворювань. Так при обстеженні 125 
бігунів старше 40 років виявлені позитивні зрушення 
в системі протипухлинного захисту організму про-
порційно стажу занять оздоровчим бігом. Отже, чим 
раніше почати тренування, тим більше стає опірність 
організму до ракових захворювань [8]. 

Завдяки активізації жирового обміну біг є ефектив-
ним засобом нормалізації маси тілі. Дуже ефективною 
у цьому плані може бути й швидка ходьба (1 година 
на день).

Таким чином, позитивні зміни в результаті занять 
оздоровчим бігом сприяють зміцненню опірності ор-
ганізму дії несприятливих чинників довкілля. 

Спеціальний ефект бігового тренування полягає в 
підвищенні функціональних можливостей серцево-
судинної системи й аеробної продуктивності організму. 
Підвищення функціональних можливостей виявляєть-
ся, насамперед, у збільшенні скорочувальної й “насо-
сної” функції серця, росту фізичної працездатності.

Варто пам’ятати, що позитивного ефекту можна 
досягти, якщо раціонально планувати навантаження, 
з огляду на вік, стать, масу тіла, стан здоров’я, резерв-
ні можливості організму.

У наш час поширені такі три напрямки вибору до-
зування бігових навантажень [8]. 

Перший напрямок – “задоволення – ефект” . Під 
час фізичної роботи в різних тканинах нашого орга-
нізму виділяються особливі гормони. Що одержали 
назву ендорфінів. Вони потрапляють у кров, частина з 
них досягає ЦНС і збуджує нервові центри, через що 
у людини виникає почуття радості й задоволення. Це 
почуття, однак не постійне. Навіть від бігу з невисо-
кою швидкістю через якийсь час виникає стомлення 
з характерними для нього негативними емоціями, які 
підсилюються з підвищенням швидкості.

Суть напрямку “ задоволення – ефект ”, полягає 
в тому, щоб визначити оптимальний обсяг бігового 
навантаження і його інтенсивності на підставі наяв-
ності позитивних емоцій. Якщо той, хто займається, 
відчуває радість, можна продовжувати біг, а з появою 
негативних відчуттів варто перейти на ходьбу. Біг 
відновлюється після ліквідації негативного відчуття. 
Звичайно, такі навантаження не тривалі, а швидкість 
пересування не висока.

При триразових заняттях на тиждень такі наван-
таження мають безсумнівний оздоровляючий ефект, 
хоча приріст резервних можливостей незначний. 
Використовуючи напрямок “ задоволення – ефект ”, 
можна бути цілком певним у виключенні негативних 
ситуацій при заняттях оздоровчим бігом.

Другий напрямок – біг з інтенсивністю, при якій 
пульс у тих, хто займається, становить 135-155 уд/хв., 
а тривалість навантаження передбачає наявність ви-
раженого стомлення. 

Оздоровчий біг із зазначеною інтенсивністю дуже 
ефективний. За даними численних авторів, дозування 
в три заняття на тиждень, у кожному з яких викону-
ється по 10-15 хв, безперервного бігового наванта-
ження, стає на перешкоді руйнуючій дії гіпокінезії на 
організм, підвищує рівень загарбування, нормалізує 
вагу. Виявляються при цьому  й ознаки підвищення 
резервних можливостей. Однак цей ефект ще більше 
зростає при 4-разових заняттях на тиждень із 30-40-
хвилинним безперервним біговим навантаженням. 
При такому режимі у тих, хто займається різного віку, 
включаючи 70-літніх ентузіастів, виявляються вираз-
ні ознаки збільшення резервних можливостей всіх па-
раметрів дихальної функції, так само, як і поліпшен-
ня опірності організму стосовно перед патологічних 
чинників і розвитку атеросклерозу.

Третій напрямок – впровадження в тренувальну 
програму бігових навантажень, що виконуються у ряді 
випадків з білямежовою і межовою інтенсивністю.

Реалізація цього напрямку носить суперечливий 
характер. Багато фахівців скептично ставляться до 
такого методичного підходу. Дійсно, чи виправдані 
межові напруження при заняттях оздоровчим бігом ? 
Адже перед тим, хто займається, не стоїть завдання 
досягти високих спортивних результатів. Нормальна 
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здорова людина повинна бути готовою і до межових 
фізичних навантажень.

На думку Володимира Захарова [5], необхідно 
навчитися дозувати фізичні вправи з тією точністю, 
з якою це роблять лікарі й фармацевти при викорис-
танні лікарських препаратів. Цим підкреслюється 
виняткове значення суворої відповідності обсягу й 
інтенсивності навантаження стану здоров’я, фізичній 
підготовленості, віку тощо. Тому важливим є рішення 
питання дозування навантаження при індивідуальних 
заняттях. Найзручнішою й простою формою занять, 
що не потребує спеціального устаткування, рішення 
організаційних питань, є оздоровчий біг і чергування 
ходьби з бігом. Поєднання бігу з ходьбою забезпечує 
поступове наростання навантаження й дає можли-
вість контролювати його відповідно до індивідуаль-
них можливостей. Біг і швидка ходьба в діапазоні 
ЧСС 130-170 уд/хв. тісно пов’язані зі швидкістю пе-
ресування [9]. Якщо прийняти за критичну частоту 
серцевих скорочень рівень 180 уд/хв., (вік 35-45 ро-
ків), то режим бігу з різною ЧСС і швидкістю можна 
розділити на три зони (при критичних рівнях 170 і 160 
уд/хв., ці зони відповідно зміняться).

І зона. Біг зі швидкістю, що викликає ЧСС до 130 
уд/хв. За даними наукових досліджень, біг у цьому ре-
жимі пов'язаний з невисокою працездатністю серця. 
Цей режим підвищує капіляризацію ( збільшує кіль-
кість діючих кровоносних судин – капілярів ) м’язів 
ніг і сприяє кращому кровопостачанню органів.

ІІ зона. Біг зі швидкістю, що викликає збільшення 
ЧСС від 130 до 150 уд/хв. Цей режим розвиває й добре 
підтримує працездатність серця й веде до подальшої 
капіляризації мускулатури. Споживання кисню в цьо-
му режимі бігу – на рівні 50-60 % від максимуму. Біг 
у цій зоні є основним для тих. Хто займається оздо-
ровчим бігом, тому що збільшує ударний об’єм серця, 
а отже, зміцнює серцевий м’яз.

ІІІ зона. Біг зі швидкістю, що викликає збіль-
шення ЧСС від 150 до 170 уд/хв. Такий біг найбільш 
ефективно розвиває субмаксимальну працездатність 
серцево-судинної системи. Споживання кисню в цій 
зоні – від 60 до 80 % від максимального. Цей режим 
бігу використовується тільки при тренуванні спортс-
менів. Бігунові – початківцю варто користуватися ре-
жимом І-ої зони. Однак залежно від стану здоров’я 
новачок і до бігу в такому режимі повинен підходити 
поступово. Згодом, коли організм буде успішно справ-
лятися з режимом І-ої зони, можна починати опанову-
вати біг в режимі ІІ-ої зони.

Існують різні рекомендації щодо оптимального тем-
пу бігу. Універсальний варіант – не виходити за межі 
індивідуальних аеробних можливостей, тобто досягти 
рівноваги між споживанням кисню й витратою енергії.

Місцем для занять ходьбою. Бігом можуть стати 
покриті травою луги, лісові стежки, просіки, ґрунтові 
дороги, доріжки стадіону, асфальтовані алеї парків, 
скверів, бульварів. Кожне із цих місць має свої пере-
ваги й недоліки.

Техніка оздоровчого бігу настільки проста, що не 
вимагає спеціального навчання, а його вплив на люд-
ський організм надзвичайно великий.

Німецькі фахівці рекомендують бігати ранком, але 
не раніше, ніж через 10 хвилин після сну. Починати 
заняття необхідно з рівномірного бігу в повільно-
му темпі приблизно 7 хв., для чоловіків і 5 хв., для 
жінок. Краще бігати щодня. Якщо занадто важко, то 
можна – 3 рази на тиждень. Мінімальна норма 1 раз на 
тиждень. Темп можна збільшити, коли з’являється ба-
жання й можливість бігати швидше, але робити це не 
всупереч рівномірності бігу. Після чотирьох місяців 
таких занять тривалість бігу треба поступово збіль-
шувати.

Тепер про інтерність занять. Якщо Ви втримуєте пульс 
на нижній межі цільової зони, це навантаження низької 
інтенсивності, якщо на верхній – межове для Вас.

Висновки.
Позитивні зміни в результаті занять оздоровчою 

ходьбою і бігом сприяють зміцненню здоров’я та 
підвищенню опірності організму дії несприятливих 
чинників довкілля. Оздоровчі ходьба і біг набули сла-
ви засобів проти інфаркту, гіпертонії, атеросклерозу 
тощо. Вони є кращим природним транквілізаторами – 
більш дійовими, ніж лікарські препарати, вплив яких 
підсилюється дією гормонів гіпофіза (ендорфінів), що 
виділяються в кров при роботі на витривалість, ефек-
тивними засобами нормалізації маси тіла, вони також 
позитивно впливають на всі ланки опорно-рухового 
апарату, збільшують резерви серцево-судинної й ди-
хальної систем, значно підвищують витривалість і 
працездатність.

Подальші дослідження передбачаються провести у 
напрямку вивчення інших проблем оздоровчих ходьби 
та бігу як універсальних засобів рухової активності.
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Детермінанта психофізіологічного стану у спортсменів високої 
кваліфікації з різнимим емоційними характеристиками 

Коробейнікова Л.Г.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Мета роботи – вивчити детермі-
нанти психофізіологічного стану 
у спортсменів високої кваліфі-
кації з різнимим емоційними ха-
рактеристиками. В експерименті 
брали участь 19 спортсменів ви-
сокої кваліфікації, які займаються 
греко-римською боротьбою. Об-
стеження здійснювалось за до-
помогою апаратно-програмного 
психодіагностичного комплексу 
«Мультипсихометр-05». Визна-
чено емоційний фон спортс-
менів за методикою А.А. Ру-
кавішникова та особливості 
зорового сприйняття та перцеп-
тивної швидкості.

Коробейникова Л.Г. Детерминанта психо-
физиологического состояния у спортсме-
нов высокой квалификации с различными 
эмоциональными характеристиками. Цель 
работы – изучение детерминанты психофизио-
логического состояния у спортсменов высокой 
квалификации с различными эмоциональными 
характеристиками. В эксперименте принимали 
участие 19 спортсменов высокой квалифика-
ции, занимающихся греко-римской борьбой. 
Обследование осуществлялось с помощью 
аппаратно-программного психодиагностичес-
кого комплекса «Мультипсихометр-05». Опред-
еляли эмоциональный фон спортсменов по 
методике А.А. Рукавишникова и особенности 
зрительного восприятия и перцептивной ско-
рости.

Korobeynikova L.G. Determinant of 
psychophysiological state of sports-
men of high qualification with differ-
ent emotional characteristics. The 
purpose of the work – to study the de-
terminants of psycho-physiological state 
of sportsmen of high qualification with 
different emotional characteristics. In ex-
periment took part 19 highly skilled ath-
letes involved in the Greco-Roman wres-
tling. The survey was carried out using 
a hardware-software complex psychodi-
agnostic “Multipsihometr-05. Determined 
by the emotional background of athletes 
according to the method A. Rukavish-
nikova features of visual perception and 
perceptual speed.

Ключові слова:
детермінанта психофізіологіч-
ного стану, емоційні характе-
ристики, спортсмени високої 
кваліфікації.
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sportsmen of high qualification. 

Вступ. 1

Проблема зорового сприйняття в спортивній 
та професійній діяльності є досить актуальною. 
Це насамперед викликано тим, що у спорті значно 
зростають вимоги до точності виконання рухових 
актів, які відбуваються переважно в умовах дефіциту 
часу на фоні підвищення нервово-емоційного та 
фізичного напруження [1].

Прогрес сучасного спорту, який супроводжується 
широким впровадженням в спортивну діяльність 
новітніх психологічних технологій, вимагає 
підвищених можливостей до спортсмена як до 
біологічного об’єкта з індивідуально-типологічними 
особливостями. З’явилась гостра необхідність в 
детальному дослідженні динамічних властивостей 
сенсорних систем, меж їх працездатності для того, щоб 
надійно передбачати їх можливості поза звичайним 
фізіологічним діапазоном функціонування.

Формування рухової активності спортсменів 
неможливо без високого рівня розвитку сенсорних 
систем організму. Сенсорні системи грають значиму 
роль у забезпеченні координаційних здібностей, що 
відповідає специфіці рухової активності обраного 
виду спорту. В процесі формування рухових навичок 
роль провідної ланки грають почергово зорова та 
рухова сенсорні системи [2,3].

Зоровий аналізатор є одним з найважливіших 
у діяльності спортсмена. Він сприймає будь-які 
подразники з боку об’єктів оточуючого середовища, 
які знаходяться на різних відстанях від спостерігача. 
Серед сенсорних систем, які приймають участь у 
формуванні та виконанні рухових навичок, зору, його 
центральному та периферичному апаратам, належить 
ведуча роль, особливо на першому етапі формування 
рухових навичок [4,5].

Найбільш важливими для спортсмена 
характеристиками зорової системи є: поле, гострота 
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зору, пропускна здатність каналу надходження зорової 
інформації. 

Високі показники швидкості обробки зорової 
інформації та ефективності зорового сприйняття 
дозволяють спортсмену, насамперед, орієнтуватися 
у просторі, координувати рухи, визначати положення 
суперників, прораховувати дії наперед, а головне, 
приймати ефективні рішення для досягненні цілі. 

Зв’язок з науковими планами. Роботу виконано в рамках 
теми 2.23 «Превентивні програми нейропсихофізіологічної 
підтримки спортсменів високої кваліфікації на заключних 
етапах багаторічної підготовки» зведеного плану НДР 
науково-дослідної роботи у галузі фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було детермінанти 

психофізіологічного стану у спортсменів високої ква-
ліфікації з різнимим емоційними характеристиками. 

Методи й організація досліджень. Дослідження 
проводилось на 19 спортсменах високої кваліфікації, 
які займаються греко-римською боротьбою. Кожний 
досліджуваний має стаж занять греко-римською бо-
ротьбою більше 8 років. Вік спортсменів – 19-22 роки. 

Обстеження здійснювалось за допомогою 
апаратно-програмного психодіагностичного комплек-
су «Мультипсихометр-05». Перший блок досліджень 
був спрямований на визначення емоційного фону 
спортсменів. За допомогою методики А.А. Рукавіш-
никова «Емоційна збудливість» визначались такі по-
казники як гнів, боязкість, контроль над емоціями та 
загальна емоційність. Другий блок досліджень був 
направлений на виявлення особливостей зорового 
сприйняття у спортсменів. Методика «Проста зорово-
моторна реакція» визначала латентність та стабіль-
ність зорової реакції. Методика «Реакція на рухливий 
об’єкт» визначала показники збудження, точності і 
стабільності зорової реакції спортсмена. Третій блок 
досліджень був направлений на дослідження показни-
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ків перцептивної швидкості, а саме: продуктивності, 
швидкості, точності, ефективності сприйняття ціліс-
ного об’єкту.

Результати дослідженя. 
За критерій ефективності зорового сприйняття було 

взято показники простої зорово-моторної реакції. 
Усіх досліджуваних було розподілено на 2 під-

групи за критерієм латентного часу простої зорово-
моторної реакції. Показники перцептивної швидкості 
та емоційної збуджуваності відігравали роль фонових. 
Відповідно до отриманих результатів за методикою 
«Простої зорово-моторної реакції» у групі обстежу-
ваних спортсменів не було виявлено осіб з низьким 
рівнем швидкості реагування. Такі дані пояснюються 
рівнем кваліфікації спортсменів та їх спортивним ста-
жем і віком.

Відповідно до рівня швидкості реагування спортс-
менів було поділено на дві підгрупи: – з високим рівнем 
швидкості реагування – від 120 до 240 мс., із середнім 
рівнем швидкості реагування – від 240 мс. і вище.

Використовуючи комп’ютерну програму «Statistica 
6.1» був проведений математичний аналіз за критері-
єм Фішера. Даний критерій застосовується як пара-
метричний для порівняння рівновеликих, середніх та 
малих груп. 

Був проведений аналіз двох груп обстежуваних 
спортсменів за показниками простої зорово-моторної 
реакції, реакції на рухомий об’єкт, перцептивної 
швидкості та емоційної збудливості.

У табл. 1 представлені середні значення показ-
ників простої зорово-моторної реакції обстежуваних 
спортсменів. 

Результати досліджень наведені у табл. 1 засвідчили, 
що перша група досліджуваних спортсменів відрізняєть-
ся від другої достовірно нижчим середнім значенням по-
казника латентного періоду реакції, що вказує на більш 
високу швидкість переробки зорової інформації.

У табл. 2 наведені середні значення показників реакції 
на рухомий об’єкт у групі обстежуваних спортсменів. 

Згідно даних табл. 2 за показниками даної методи-
ки між першою та другою групою не було виявлено 
достовірних відмінностей. Ймовірно, що це є резуль-
татом того, що у загальній обстежуваній групі не має 
спортсменів з низьким рівнем швидкості реагування. 

У табл. 3 наведено середні значення показників пер-
цептивної швидкості у групі обстежуваних спортсменів.

Порівнюючи групи за показниками перцептив-
ної швидкості, слід зазначити достовірні відмінності 
за такими показниками як продуктивність, точність 
та ефективність (табл. 3). Це свідчить про більш ви-
сокий рівень переробки інформації у першій групі і 
вказує на кращі можливості сенсомоторних функцій у 
спортсменів даної групи.

В табл. 4 наведено середні значення показників емо-
ційної збудливості у групі обстежуваних спортсменів.

Згідно результатів, отриманих за «Шкалою емоцій-
ної збудливості» А.А. Рукавішникова спостерігається 
вірогідна відмінність між першою та другою групами 

Таблиця 1 
Середні значення показників простої зорово-моторної реакції обстежуваних спортсменів (n=19)  

поділених на дві групи

Показники Перша група (n=7) Друга група (n=12)
Латентний період, мс 232,75+3,79 266,39+7,25*
Стабільність реакції, (cV), % 14,62+1,03 16,25+1,73

Примітка: * – p < 0,05, порівняно із першою групою спортсменів.
Таблиця 2 

Середні значення показників реакції на рухомий об’єкт у групі обстежуваних спортсменів  (n=19)

Показники Перша група (n=7) Друга група (n=12)
Точність (ум.од.) 16,86+0,27 15,0+0,15
Стабільність (ум.од.) 3,07+0,27 3,97+0,36
Збудження (ум.од.) -0,71+0,48 -0,40+0,24

Таблиця 3 
Середні значення показників перцептивної швидкості у групі обстежуваних спортсменів (n=19)

Показники Перша група (n=7) Друга група (n=12)
Продуктивність (ум.од.) 59,71+4,03 45,33+4,49*
Швидкість (сиг/хв.) 16,49+0,95 13,01+1,21
Точність (ум.од.) 0,90+0,01 0,86+0,01*
Ефективність (ум.од.) 43,55+3,70 31,45+3,56*

Примітка: * – p < 0,05, порівняно із першою групою спортсменів.
Таблиця 4 

Середні значення показників емоційної збудливості у групі досліджуваних спортсменів (n=19)

Показники Перша група (n=7) Друга група (n=12)
Загальна емоційність (ум.од.) 17,28+2,11 17,16+1,30
Гнів (ум.од.) 7,85+1,05 10,50+0,55*
Боязкість (ум.од.) 5,71+0,80 6,83+0,64
Контроль над емоціями (ум.од.) 7,28+1,20 5,75+0,75
Підсумковий бал емоційної 
збудливості (ум.од.) 32,85+6,42 40,33+2,54*

Примітка: * – p < 0,05, порівняно із першою групою спортсменів.
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за показником гніву (табл. 4).
Для виявлення особливостей зв’язків між показ-

никами перцептивної швидкості та емоційної збудли-
вості, був проведений кореляційний аналіз. 

У табл. 5 представлено результати кореляційного 
аналізу між показниками перцептивної швидкості та 
емоційної збудливості у спортсменів із високим рів-
нем швидкісного реагування.

Проведений аналіз засвідчив, що зростання рівня 
емоційної збудливості у спортсменів із високим рів-
нем швидкісного реагування достовірно впливає на 
погіршання продуктивності, швидкості, ефективності 
та точності перцептивного сприйняття та переробки 
інформації. У спортсменів із високим рівнем сенсо-
моторного реагування емоційна збудливість, як про-
яв внутрішнього психологічного стану задає вплив 
на можливості прояву складних реакцій на рухомий 
об’єкт. Зростання рівня емоційного збудження не-
гативно впливає на точність та ефективність відтво-
рення реакції внаслідок порушення врівноваженості 
нервових процесів.

У табл. 6 представлено результати кореляційного 
аналізу між показниками перцептивної швидкості та 
емоційної збудливості у спортсменів із середнім рів-
нем швидкісного реагування.

Результати проведеного аналізу також показали, 
що для спортсменів із середнім рівнем швидкісного 
реагування зростання рівня емоційної збудливості 
достовірно впливає на погіршання продуктивності, 
швидкості, ефективності та точності перцептивного 
сприйняття та переробки інформації. Виявлено на-
явність більшого впливу емоційної збудливості, саме, 
у прояві простих сенсомоторних реакцій. Зростання 
емоційної збудливості, гніву, зниження рівня контр-
олю над емоціями впливає на збільшення латентного 
періоду простої сенсомоторної реакції.

Різниця між двома групами виявляється у різних 
факторах впливу емоційної збудливості на процеси 
перцептивної швидкості.

У спортсменів із високим рівнем сенсомоторного 
реагування провідними факторами впливу емоційної 
збудливості на процеси сприйняття та переробки ін-
формації є гнів та рівень контролю над емоціями. 

Для спортсменів із середнім рівнем сенсомоторно-
го реагування провідними факторами впливу емоцій-
ної збудливості на процеси сприйняття та переробки 
інформації є: боязкість, рівень загальної емоційності 
та рівень контролю над емоціями.

Таким чином, можна стверджувати, що дві групи 
спортсменів відрізняються не тільки за швидкістю 
сенсомоторного реагування, але й за рівнем емоційної 
регуляції, яка в свою чергу залежить від врівноваже-
ності нервових процесів.

Згідно існуючих уявлень [4, 6, 7, 8, 9, 10], функ-
ціональна рухливість, сила та врівноваженість нерво-
вих процесів є генетично обумовлені характеристики 
вищої нервової діяльності людини. Виходячи з цьо-
го, більш виражена врівноваженість нервових про-
цесів, притаманна спортсменам із високою швидкіс-
тю сенсомоторного реагування є первинною ланкою 
у формуванні емоційних реакцій. Прояв емоційного 
збудження впливає на можливості реалізації перцеп-

тивного сприйняття та переробки інформації, що є 
важливою характеристикою для спортсменів, які спе-
ціалізуються у єдиноборствах.

Отримані результати вказують на достовірний 
зв’язок гніву та особливостей зорового сприйняття 
спортсмена. Ймовірно, що такий емоційний фактор 
як гнів є перешкоджаючим у концентруванні уваги на 
об’єкті, що сприяє неефективній переробці зорової ін-
формації, а це в свою чергу призводить до невисоких 
показників зорового сприйняття спортсмена. 

Вплив гніву на зорове сприйняття в спортивній ді-
яльності наведений нижче у розробленій моделі пере-
робки зорової інформації спортсмена (рис. 1).

Згідно результатів даного дослідження частко-
во підтверджується уявлення про вплив емоційного 
фону на показники зорового сприйняття у спортсме-
нів. Був виявлений зв’язок між швидкістю та продук-
тивністю зорового сприйняття і гнівом. Інші показни-
ки емоційного фону спортсмена та їх вплив на зорову 
перцепцію не вивчені, що зумовлює науковий інтерес 
та обумовлює необхідність подальшого дослідження 
цієї проблеми.

За рівнем сенсомоторного реагування було виявле-
но дві групи спортсменів які відрізнялися також врів-
новаженістю нервових процесів, і як наслідок, мож-
ливостями перцептивного сприйняття та переробки 
інформації.

Спортсмени з високим рівнем сенсомоторного ре-
агування відрізняються більшою врівноваженістю не-
рвових процесів та кращими можливостями перцеп-
тивного сприйняття.

Спортсмени із зниженим (середнім) рівнем сен-
сомоторного реагування відрізняються зростанням 
психоемоційною напруженості та погіршанням мож-
ливості перцептивного сприйняття та переробки ін-
формації.

Було встановлено, що розвиток емоційної збудли-
вості у спортсменів із різним рівнем сенсомоторного 
реагування відбувається за різними стратегіями, які 
пов’язані із врівноваженістю нервових процесів та 
можливостями перцептивного сприйняття інформації.

Таким чином, можна стверджувати, що дві групи 
спортсменів відрізняються не тільки за швидкістю 
сенсомоторного реагування, але й за рівнем емоційної 
регуляції, яка в свою чергу залежить від врівноваже-
ності нервових процесів.

Висновки.
У спортсменів-единоборців детермінанта психо-

фізіологічного стану формується шляхом зростання 
емоційної збудливості, гніву, зниження рівня контр-
олю над емоціями, що впливає на погіршання латент-
ного періоду простої сенсомоторної реакції і зорової 
перцепції в цілому.
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Таблиця 5 
Результати кореляційного аналізу між показниками перцептивної швидкості та емоційної збудливості  

у спортсменів із високим рівнем швидкісного реагування (n=7)

Показники
Загальна 

емоційність, 
(ум.од.)

Гнів (ум.
од.)

Боязкість 
(ум.од.)

Контроль над 
емоціями  
(ум.од.)

Підсумковий 
бал, емоційна 
збудливість  

(ум.од.)
Продуктивність (ум.од.) -0,39 -0,91 -0,27 -0,64 -0,65
Швидкість (сиг/хв.) -0,43 -0,89 -0,21 -0,63 -0,61
Точність (ум.од.) -0,01 -0,53 -0,37 -0,34 -0,43
Ефективність (ум.од.) -0,34 -0,89 -0,31 -0,61 -0,64

Примітка: виділення – p < 0,05.
Таблиця 6 

Результати кореляційного аналізу між показниками перцептивної швидкості та емоційної збудливості у 
спортсменів із середнім рівнем швидкісного реагування (n=12)

Показники
Загальна 

емоційність, 
(ум.од.)

Гнів  
(ум.од.)

Боязкість 
(ум.од.)

Контроль над 
емоціями  
(ум.од.)

Підсумковий 
бал, емоційна 
збудливість  

(ум.од.)
Продуктивність (ум.од.) -0,57 -0,21 -0,63 -0,53 -0,72
Швидкість (сиг/хв.) -0,52 -0,13 -0,56 -0,56 -0,66
Точність (ум.од.) -0,31 -0,45 -0,35 -0,05 -0,39
Ефективність (ум.од.) -0,59 -0,30 -0,67 -0,46 -0,73

Примітка: виділення – p < 0,05.

Рис. 1 Модель впливу гніву на систему зорової перцепції спортсмена
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Особливості рівня фізичного стану спортсменів  
за різних погодних умов

Курко Я.В., Кульчицький З.Й.
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана. Пулюя

Анотації:
Розглянуто рівень фізичного ста-
ну, показники фізичної працездат-
ності та максимального споживан-
ня кисню спортсменів гирьового 
спорту. У дослідженні приймали 
участь 17 спортсменів гирьового 
спорту 3-го розряду та 17 спортс-
менів 2-го розряду віком 18-22 
роки. Дослідження проводили 
при погодних умовах 1-го та 3-го 
типів. Встановлено, що абсолют-
ні та відносні показники фізичної 
працездатності, максимального 
споживання кисню, в тестованих 
групах спортсменів при метеоро-
логічній ситуації 3-го типу менші 
ніж відповідні показники при ме-
теорологічній ситуації 1-го типу.

Курко Я.В., Кульчицкий З.И. Особенности 
уровня физического состояния спортс-
менов при разных погодных условиях. 
Рассмотрен уровень физического состояния, 
показатели физической работоспособнос-
ти и максимального потребления кислорода 
спортсменов гиревого спорта. В исследовании 
принимали участие 17 спортсменов гиревого 
спорта 3-го разряда и 17 спортсменов 2-го 
разряда возрастом 18-22 года. Исследова-
ния проводили при погодных условиях 1-го 
и 3-го типа. Установлено, что абсолютные и 
относительные показатели физической рабо-
тоспособности, максимального потребления 
кислорода, в тестируемых группах спортсме-
нов при метеорологической ситуации 3-го типа 
меньше, чем соответствующие показатели при 
метеорологической ситуации 1-го типа.

Kurko Ya.V., Kulthickiy Z.I. Features of 
level of bodily condition of sportsmen 
at different weather terms. The level 
of bodily condition, indexes of physical 
capacity and maximal consumption of 
oxygen of sportsmen of weight sport, 
is considered. In research took part 17 
sportsmen of weight sport of 3th digit 
and 17 sportsmen of 2th digit  at the age 
of 18-22 years old. Researches conduct-
ed at the weather terms of 1st and 3rd 
type. It is set that absolute and relative 
indexes of physical capacity, maximal 
consumption of oxygen, in the testable 
groups of sportsmen at the meteorologi-
cal situation of 3rd type less than, than 
the proper indexes are at the meteoro-
logical situation of 1st type.

Ключові слова:
рівень фізичного стану, спортс-
мени, погодні умови.

уровень физического состояния, спортсмены, 
погодные условия.

level of bodily condition, sportsmen, 
weather.

Вступ.1

Загальновідомо, що у спортсменів, особливо у 
висококваліфікованих, межі гомеостазу в стані спо-
кою, при тренуваннях і змаганнях значно ширші, ніж 
у основної маси сучасного цивілізованого населення 
[1,2]. Проте, вихід за гомеостатичні межі за важких 
стресових умов при відповідальних змаганнях, що 
проводяться у різних клімато-географічних і погод-
них умовах, може відбуватися і у них [2].

На сьогоднішній день вплив погоди на людей ви-
вчається в різних регіонах Землі вченими найрізнома-
нітніших спеціальностей. Існують дані про патогенний 
вплив сукупності всіх метеорологічних, геофізичних 
факторів на організм тренованої та нетренованої лю-
дини [3]. Проводиться активне вивчення механізмів 
розвитку метеотропних реакцій [4].

Незважаючи на стрімкий розвиток керосології, яка 
вивчає вплив погоди на організм людини [3], даних 
про вплив погоди на рівень фізичного стану (РФС) 
молодих людей, які займаються спортом обмаль. У 
вітчизняній літературі є поодинокі повідомлення з 
питання швидкої адаптації організму спортсменів до 
зміни погоди. З огляду на зазначений стан проблеми, 
актуальність роботи зумовлена необхідністю прове-
дення досліджень за даним напрямком для детального 
вивчення РФС спортсменів при зміні умов навколиш-
нього природного середовища – погоди.

З іншої сторони, успішна підготовка сучасних 
спортсменів є наслідком підвищення адаптаційних 
можливостей їх організму в різний умовах тренувань 
[2]. Тому, уміле врахування впливу погоди на орга-
нізм тренованих спортсменів одночасно підсилить 
ефект спортивного тренування та прогнозування, що 
призведе до встановлення ними високих і стабільних 
результатів, які є інтегральним показником розвитку 
різних функцій організму, працездатності, динаміки 
адаптаційних процесів і взагалі здоров’я.
© Курко Я.В., Кульчицький З.Й., 2011

Дослідження впливу погоди на тренований орга-
нізм виконі в межах науково-дослідної тематики кафе-
дри фізичного виховання і спорту Тернопільського на-
ціонального технічного університету ім. Івана Пулюя 
”Залежність психічного стану, фізичного розвитку і 
системи кровообігу від метеофакторів і фізичних на-
вантажень” (№ державної реєстрації 0100U001946).

Мета, завдання роботи, матеріал та методи. 
Мета роботи полягає у встановленні рівня фізич-

ного стану у гирьовиків 3-го та 2-го спортивних роз-
рядів при погодних умовах (метеорологічних ситуаці-
ях) І і ІІІ типів.

Матеріали та методи досліджень. Рівень фі-
зичного стану організму залежить від показників 
фізичної працездатності та аеробної продуктив-
ності (максимального споживання кисню) [5]. Фі-
зичну працездатність встановлювали за величиною 
PWC170 (від англ. Physical Working Capacity – фізична 
працездатність), аеробну продуктивність організму 
за величиною максимального споживання кисню 
VO2. Фізичні навантаження виконували спортсмени 
гирьовики (чоловіки віком 18-22 роки) 3-го та 2-го 
спортивних розрядів за допомогою сходинки (степ-
тест) [5].

Тестування проводили у першій половині дня між 
9 і 13 годинами. Тип погоди встановлювали за дани-
ми Тернопільської обласної метеорологічної станції, 
згідно класифікації типів погоди І.І. Григор'єва і спі-
вавт. (2003) [3].

Для встановлення рівня фізичного стану гирьо-
виків ми користувалися оціночною шкалою макси-
мального споживання кисню Б.Л. Карпман [5]. Отри-
мані результати підлягали статистичній обробці за 
t-критерієм Стьюдента.

Результати дослідження.
Застосований нами тест PWC170 показав, що в ги-

рьовиків 3-го спортивного розряду рівень фізичного 
стану був у межах відмінних значень як при І, так і 
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при ІІІ типах погоди. При цьому, ми виявили знижен-
ня його показників при ІІІ типі погоди у порівнянні 
з І, що характеризувалось достовірним зменшенням 
величини фізичної працездатності PWC170 і аеробної 
продуктивності організму VO2 (табл.1).

Аналізуючи дані, наведені в табл. 1, встановлено, 
що абсолютний показник фізичної працездатності 
PWC170aбc. у гирьовиків 3-го розряду при метеоситуа-
ції ІІІ типу вірогідно менший на 5,6% (Р <0,05), ніж 
відповідний показник при метеорологічній ситуації І 
типу. Відносний показник PWC170відн. у гирьовиків 3-го 
розряду при метеорологічній ситуації ІІІ типу досто-
вірно менший на 5,8% (Р < 0,05) ніж відповідний по-
казник при погодних умовах І типу.

Абсолютний показник величини максимального 
споживання кисню VO2max.абс. у гирьовиків 3-го розря-
ду при метеоситуації ІІІ типу менший на 5,4%     (Р < 
0,05) ніж аналогічний показник при метеорологічній 
ситуації І типу. Відносний показник VO2max.відн  у них 
при медико-метеорологічній ситуації ІІІ типу досто-
вірно менший на 5,3% (Р < 0,05) порівнюючи з анало-
гічним за метеоумов І типу.

Ми виявили, що у гирьовиків 3-го розряду при ме-
теорологічній ситуації ІІІ типу, у порівнянні з І типом, 
відносний показник фізичної працездатності знизився 
у 87,0 % осіб досліджуваної групи.

Отже, дані дослідження свідчать про зниження 
рівня фізичного стану у гирьовиків 3-го спортивного 
розряду при метеорологічній ситуації ІІІ типу, у по-
рівнянні з І типом, так, як з погіршанням погодних 
умов показники фізичної працездатності та аеробної 

продуктивності їх організму достовірно знизились.
Подібні, хоча і менш виражені, зміни фізичної пра-

цездатності при переміні погодних умов ми спостері-
гали і у гирьовиків 2-го спортивного розряду.

При дослідженні рівня фізичного стану гирьови-
ків 2-го спортивного розряду встановлено, що у цієї 
досліджуваної групи РФС був у межах відмінних зна-
чень. Але, при ІІІ типі погоди, у порівнянні з І типом, 
показники, що характеризують РФС достовірно зни-
жувалися (табл.2).

Як свідчать результати, приведені в табл.2, рівень 
фізичного стану спортсменів під впливом погоди 
змінювався. Встановлено, що абсолютний показник 
фізичної працездатності PWC170aбc. у гирьовиків 2-го 
розряду при метеорологічній ситуації ІІІ типу вірогід-
но менший на 5,3% (Р < 0,05), ніж відповідний по-
казник при метеоситуації І типу. Відносний показник 
фізичної працездатності PWC170відн. у гирьовиків 2-го 
розряду при метеорологічній ситуації ІІІ типу досто-
вірно менший на 5,1% (Р < 0,05) ніж відповідний по-
казник при метеоумовах І типу.

Абсолютна величина максимального споживання 
кисню VO2 mах.абс. у гирьовиків 2-го розряду при метео-
ситуації ІІІ типу менша на 5,2% (Р <0,05) за відповід-
ну при метеорологічній ситуації І типу. Відносний по-
казник максимального споживання кисню VO2max.відн. у 
них при метеорологічній ситуації ІІІ типу менший на 
4,9 % (Р < 0,05) порівнюючи з аналогічним показни-
ком при метеоумовах І типу.

Ми виявили, що у гирьовиків 2-го розряду при ме-
теорологічній ситуації ІІІ типу, у порівнянні з І типом, 

Таблиця 1
Показники фізичної працездатності і аеробної продуктивності гировиків 3-го спортивного розряду  

за різних погодних умов

Показники
Середня величина, М ± m

РМетеоумови І типу Метеоумови ІІІ типу
n = 17 n = 17

PWC170aбc., кгм/хв 1408,86±20,09 1339,98 ± 21,38 <0,05

PWC170відн., кгм/хв/кг 19,85 ± 0,34 18,74±0,32 <0,05

VO2 max.абс., мл/хв 4171,29 ±44,20 4007,79 ± 47,03 <0,05

VO2max.відн., мл/хв/кг 58,75±0,92 56,11 ±0,85 <0,05

Таблиця 2
Показники фізичної працездатності і аеробної продуктивності у спортсменів гирьовиків 2-го розряду  

за різних погодних умов

Показники

Середня величина, М ± m

РМетеоумови І типу Метеоумови ІІІ типу

n = 17 n = 17

PWC170aбc., кгм/хв 1533,45±18,43 1461,97 ± 20,55 <0,05

PWC170відн.,кгм/хв/кг 20,49 ± 0,25 19,54±0,26 <0,05

VO2 max.абс., мл/хв 4421,60 ±40,56 4281,93 ± 45,21 <0,05

VO2max.відн., мл/хв/кг 59,44±0,68 57,31 ±0,68 <0,05
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відносний показник фізичної працездатності знизився 
у 78,6 % осіб досліджуваної групи.

Таким чином, при проведені даного дослідження 
у гирьовиків 3-го та 2-го спортивних розрядів в умо-
вах сприятливої метеорологічної ситуації  І типу, по-
казники фізичної працездатності та аеробної продук-
тивності суттєво більші за відповідні показники при 
несприятливих метеоумовах ІІІ типу. З цим, ймовір-
но, пов’язані зміни у серцево-судинній, дихальній та 
нервово-м’язовій системах спортсменів, від яких без-
посередньо залежить фізична працездатність.

Треба відмітити, що фізична працездатність та її 
зміни в значній мірі залежать і від кваліфікації спортс-
менів. У гирьовиків 2-го спортивного розряду фізична 
працездатність була найвища і зниження її показника 
при погіршанні погодних умов було меншим, ніж у ін-
шої досліджуваної групи гирьовиків 3-го спортивного 
розряду.

Зниження атмосферного тиску і відповідно вмісту 
кисню у повітрі, що є характерним для погоди ІІІ типу 
(гіпоксичний ефект атмосфери) призводить до змен-
шення насичення киснем артеріальної крові, знижен-
ня дифузного тиску кисню і відповідно до сповільнен-
ня процесу його переходу в тканини [7]. Таким чином, 
при невідповідності між збагаченням киснем крові і 
потребами органів і тканин у ньому розвивається по-
мірна гіпоксія, внаслідок якої порушується енергетич-
ний обмін та утворюється недостатня кількість АТФ.

Крім цього, процес акліматизації більш розтягну-
тий у часі і дає можливість організму як нетренованої, 
так і тренованої людини, вчасно перебудувати присто-
сувальні механізми з виходом на новий рівень функ-
ціонування із забезпеченням відновлення резервів, 
при збереженні достатнього рівня працездатності [7]. 
Зміна ж погодних умов відбувається за дуже короткі 
проміжки часу, що зумовлює мобілізацію додаткових 
механізмів, які компенсують недостатність базових 
процесів, діючих в адекватних умовах навколишнього 
середовища [7, 8, 9]. Вмикання цих механізмів супро-
воджується переходом на інертний режим функціону-
вання органів і систем, що приводить до значних ви-
трат функціональних резервів [6]. У такому випадку, 
умови інтенсивних тренувань створюють фон, на яко-
му вплив зміни погоди буде досить відчутним. Тому, 
цілком справедливо можна вважати, що причиною 
зниження фізичної працездатності і відповідно РФС у 
досліджуваних групах гирьовиків є несприятливі по-
годні мови ІІІ типу.

Висновки.
Таким чином, погода істотно впливає на рівень фі-

зичного стану спортсменів гирьовиків, незалежно від 
їхньої кваліфікації. Абсолютні та відносні показники 
фізичної працездатності і максимального споживання 
кисню у тестованих групах гирьовиків зменшувались 
при погіршанні погоди.

Вплив погоди на організм спортсменів слід вра-
ховувати у корегуванні ступеня навантажень у різних 
режимах енергетичного забезпечення при проведенні 
тренувань, у профілактиці спортивного травматизму 
і захворюваності, у проведенні відбору метеорезис-
тентних гирьовиків до змагань різних рівнів та у про-
гнозуванні їх спортивних результатів.

Перспективу організації подальших досліджень 
вбачаємо в вивченні впливу зміни погоди на основні 
показники психофізіологічного стану спортсменів за 
допомогою розроблених нами комп’ютерних програм 
та цілої низки тестувань, а також у розробці критеріїв 
відбору метеостійких спортсменів до змагань, у роз-
робці критеріїв прогнозування спортивних досягнень 
спортсменів у різних погодних умовах змагань.
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Дослідження способу життя та стану здоров'я студентів 
факультету фізичного виховання

Куртова Г.Ю.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотації:
Розглянуто проблеми форму-
вання здорового способу життя 
та уявлення студентів про спосіб 
життя. Використано дані анкет-
ного опитування 180 студентів 
факультету фізичного вихован-
ня. У експерименті з визначення 
стану здоров’я приймали участь 
60 студентів третього курсу. Оці-
нено стан здоров’я за результа-
тами обстеження функціональ-
них систем студентів факультету 
фізичного виховання на основі 
використання методів і засобів 
сучасної стабілографії.

Куртова Г.Ю. Исследование способа жизни 
и состояния здоровья студентов факуль-
тета физического воспитания. Рассмотрено 
проблемы формирования здорового способа 
жизни и представления студентов о способе 
жизни. Использовано данные анкетного опро-
са 180 студентов факультета физического 
воспитания. В эксперименте по определению 
состояния здоровья принимали участие 60 
студентов третьего курса. Оценено состоя-
ние здоровья по результатам обследования 
функциональных систем студентов факуль-
тета физического воспитания на основании 
использования методов и способов современ-
ной стабилографии.

Kurtova G.U. The investigation of life 
style and health state of physical train-
ing department students. The problems 
of healthy life style forming and students′ 
idea of the life style. Facts of 180 students 
of physical training department question-
naire are used in the investigation. In the 
experiment of health state determination 
60 students of the third course took part. 
Health state is estimated according to the 
results of functional system investigation 
among the students of physical training 
department using methods and means of 
modern stabilography. 

Ключові слова:
функціональні системи, стабі-
лографія, здоров’я, студенти.

функциональные системы, стабилография, 
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Вступ.1

В останні роки особлива увага приділяється ство-
ренню нормативно-правової та освітньої бази для 
формування здорового способу життя підростаючо-
го покоління. Для вирішення цієї проблеми прийняті 
таки державні документи, як Державна національна 
програма «Освіта» (Україна XXI століття), Концеп-
ція національного виховання, Національна програма 
«Діти України», Цільова комплексна програма «Фі-
зичне виховання – здоров’я нації» тощо. Незважаючи 
на ці заходи спостерігається стійка тенденція до по-
гіршення стану здоров’я і рівня фізичної підготовле-
ності дітей та молоді. В умовах надзвичайного стано-
вища, яке склалося в Україні, дедалі зростаючої кризи 
в усіх сферах життя нашого суспільства, соціальних 
статусів виховання фізично-, психічно-, і духовноздо-
рових учнів, навчання їх здорового способу життя як 
необхідної умови розвитку стало однією з найгострі-
ших проблем [2, 7]. 

Національна доктрина розвитку освіти України в 
ХХІ столітті визначає основні стратегічні напрями її 
вдосконалення. Одним із пріоритетних завдань освіти 
є виховання у молодої людини відповідального став-
лення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як 
до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Од-
ним із шляхів, що сприяє збереженню здоров’я під-
ростаючого покоління, доктрина вважає залучення 
його до занять фізичною культурою. Інтенсивне ви-
користання фізичної культури дасть змогу знизити 
захворюваність дітей, підлітків та молоді, спрямувати 
їх прагнення до здорового способу життя, зменшити 
вплив шкідливих звичок [5].

У теорії фізичного виховання вже тривалий час 
досліджується проблема внутрішньої мотивації за-
лучення до здорового способу життя. Незважаючи на 
ряд досліджень в цьому напрямку (Круцевич Т.Ю., 
Нестеренко А.Н., Кривенко А.П.), питання вивчення 
внутрішнього світу студентів і визначення соціальних 
і психологічних факторів, що впливають на свідоме 
і самостійне використання молоддю фізичних вправ, 
© Куртова Г.Ю., 2011

дотримання здорового способу життя досліджені ще 
недостатньо.

Отже, нині особливої актуальності набуває питан-
ня формування здібності вести здоровий спосіб життя 
як основи доброго здоров'я. Через це акцент в охороні 
здоров'я молоді зміщується в бік активізації в цьому 
самої особистості, підвищенні рівня знань, оволодінні 
вміннями та навичками здорового способу життя.

Робота виконана за планом НДР Чернігівсько-
го державного педагогічного університету імені Т.Г. 
Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
проаналізувати основні складові здорового спосо-• 
бу життя. Дослідити дотримання правил здорового 
способу життя студентами факультету фізичного 
виховання.
дослідити реальний стан здоров’я студентів на осно-• 
ві об’єктивних показників функціонального стану 
отриманих в ході стабілографічного контролю.

Результати дослідження.
Здоровий спосіб життя передбачає знання і вміння 

дотримання режиму навчання та відпочинку, правил 
особистої гігієни, визначення і обов’язкового дотри-
мання рухового режиму, правильного харчування, 
усвідомлення шкідливого впливу від вживання нар-
котиків, алкоголю та табакопаління. Формування здо-
рового способу життя — це спонукання до включення 
у повсякденне життя різних нових форм поведінки, 
корисних для здоров’я [8,4].

Ми провели дослідження з оцінки способу життя 
за індивідуальним тестом здоров'я [8] серед студентів 
ІІІ, ІV курсів факультету фізичного виховання Черні-
гівського національного університету імені Т.Г. Шев-
ченка. Загальна кількість вибірки 180 чоловік (90 сту-
дентів ІІІ курсу, 90 студентів ІV курсу). 

Фізична культура – навчальна дисципліна, яка на-
вчає молодь зберігати і зміцнювати своє здоров'я, під-
вищує фізичну підготовленість, розвиває і удосконалює 
психофізичні здібності, необхідні в майбутній профе-
сійній діяльності. Доказаний позитивний вплив ранко-
вої зарядки на організм людини, незаперечно тільки та 
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людина, яка сама виконує зарядку може привчити до 
неї своїх дітей та учнів. Цікаво, що виконують ранкову 
зарядку щоденно на ІІІ курсі – 24 %, на ІV курсі – 19 %; 
виконують – 2 – 3 рази на тиждень 33 % і 29 % відпо-
відно; не виконують взагалі – 47 % всіх опитаних. 

Наступне питання стосувалося усвідомлення шкід-
ливого впливу на організм табакопаління. Безсумнів-
но, що людина, яка сама палить не зможе довести 
дітям та учням загрози цієї звички для життя, тому, 
що , як правило сама не вважає паління “достатньо” 
шкідливою звичкою. Ми виявили, що не палять 52 % 
студентів третього курсу, 32 % студентів четвертого 
курсу; випалюють 10 цигарок на добу 26 % та 36 %  
відповідно; 29 % студентів палять 20 цигарок за добу. 
Як бачимо більше половини загальної кількості опи-
таних мають таку шкідливу звичку як паління. 

Особливе місце у складових здорового способу 
життя займає харчування, вміння вірно визначити свій 
харчовий раціон, обрати корисні продукти та спосо-
бі їх приготування, збалансувати їжу та дотриматись 
режиму харчування. Проаналізувавши, особливості 
харчування студентів факультету фізичного виховання 
можна сказати, що правильного режиму харчування до-
тримуються 56 % всіх опитаних, вживають багато жир-
них продуктів 19 %, багато цукру і вуглеводів 25 %.

В нашому дослідженні ми з’ясували, як відвідують 
спортивні пари студенти факультету фізичного вихо-
вання. 87 % студентів ІІІ курсу систематично бувають 
на парах, 13 % не завжди відвідують. На ІV курсі си-
туація дещо насторожує 64 % систематично бувають 
на парах; 36 % не завжди відвідують. Як бачимо, на 
факультеті фізичного виховання 2 – 4 години на тиж-
день фізичними вправами займаються 40 % студентів 
ІІІ курсу, 66 % студентів ІV курсу; 3 – 8 годин 60 % 
студентів ІІІ курсу, 34 % студентів ІV курсу. На нашу 
думку, це досить низькі показники занять фізичними 
вправами, особливо для студентів факультету фізич-
ного виховання, де фізичний розвиток та рухова ак-
тивність є пріоритетними завданнями. 

Проаналізувавши всі отримані дані, ми оцінили 
спосіб життя студентів ІІІ та ІV курсів. Таким чином, 
44 % студентів ІІІ курсу, 29 % студентів ІV курсу ве-
дуть здоровий спосіб життя; 50 % та 48 % -–“віднос-
но” здоровий, але при корекції окремих звичок його 
можна значно поліпшити; 6 % і 23 % відповідно – ве-
дуть неправильний спосіб життя, який потребує змі-
ни звичок і негайних дій для вдосконалення способу 
життя. Результати дослідження способу життя студен-
тів наведено на рис. 1.

Як бачимо серед студентів які ведуть здоровий спо-
сіб життя більшість студентів третього курсу; “віднос-
но” здоровий спосіб життя (на думку авторів методики 
цей спосіб життя знаходиться на межі між здоровим і 
неправильним способом життя і потребує корекції) ве-
дуть переважна більшість студентів четвертого курсу; 
серед студентів з неправильним способом життя, що 
потребує зміни звичок переважають старшокурсники.

Прагнення вести здоровий спосіб життя форму-
ється перш за все у період дорослішання і розвитку 
дитини. Великий вплив на неї мають зразки поведінки 
оточуючих і особливо батьків. Саме студентська мо-
лодь головний майбутній репродуктивний потенціал 

країни, як свідчать дані нашого дослідження, спосіб 
життя студентів викликає стурбованість, а особливо 
високі показники паління та не усвідомлення студен-
тами шкідливості впливу цих факторів на здоров’я, 
високий показник вживання алкоголю, недостатня 
рухова активність. Сформований у дитинстві і моло-
дості неправильний стиль поведінки дуже важко ви-
правити у зрілому віці. Тому з самого народження 
варто формувати і моделювати дотримання здорового 
способу життя у такому напрямку, який буде сприяти 
збереженню та укріпленню здоров’я.

На другому етапі нашого дослідження ми оцінюва-
ли стан здоров’я студентів за об’єктивними ознаками 
на основі обстеження функціональних систем орга-
нізму з використанням засобів і методів комп’ютерної 
стабілографії. В нашому дослідженні приймали участь 
60 хлопців, які навчаються на третьому курсі факуль-
тету фізичного виховання. Досліджувані проходили 
тестування на комп’ютерному стабілоаналізаторі з 
біологічним зворотнім зв’язком. Програма тестування 
включала наступні діагностичні методики: стабіло-
графічні проби, тест кореляції стабілограм і дихання, 
аналіз серцевого ритму.

Функціональний стан людини деякі науковці роз-
глядають як інтегративну характеристику стану люди-
ни з точки зору ефективності дій, що виконує людина 
і задіяних у реалізації цих дій систем за критеріями 
надійності і внутрішньої вартості діяльності. Тради-
ційно у фізіології розглядається як стан органів, окре-
мих систем, так і функціональний стан організму в 
цілому [9].  

У процесі систематичного спортивного тренуван-
ня розвиваються функціональні пристосувальні зміни 
в роботі серцево-судинної системи, які підкріпляють-
ся морфологічною перебудовою апарату кровообігу і 
деяких внутрішніх органів. Комплексна структурно-
функціональна перебудова серцево-судинної систе-
ми забезпечує її високу працездатність, яка дозволяє 
спортсмену витримувати інтенсивні й довготривалі 
фізичні навантаження.

Найбільш важливі для спортсмена морфофункціо-
нальні зміни системи кровообігу й дихання. Виходячи 
з цього, у своїй роботі ми досліджували функціональ-
ний стан дихальної та серцево-судинної системи. 

З метою дослідження функціонального стану ди-
хальної системи нами проведений тест кореляції ста-
білограми і дихання. Мета тесту – виявити наявність 
дихальної складової у стабілограмі. У 87 % досліджу-
ваних дихання не впливає на коливання центру тиску 
(ЦТ); у 10 % – присутній помірний вплив дихання на 
коливання ЦТ у сагітальній або фронтальній площині, 
а у 3 % дихання впливає на коливання у фронтальній і 
сагітальній площинах. 

Тестування функціонального стану серцево-
судинної системи з використанням стабілоаналізатора, 
дозволило синхронно спостерігати і записувати карді-
оінтервалограми як в стані спокою, так і під час фізич-
ного навантаження. Отримані характеристики функціо-
нального стану серцевого ритму студентів викликають 
занепокоєння, у 13 % хлопців виявлені порушення, які 
потребують подальшої діагностики та спостереження. 

Для спорту особливо значущою є функція вести-
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булярної сенсорної системи, як провідної в здатності 
людини зберігати стійке положення тіла у просторі в 
стані спокою та при виконанні рухів [1]. Отже, про-
блема дослідження й оцінки біомеханічних параме-
трів стійкості тіла спортсмена для розробки дидактич-
них програм удосконалення технічної майстерності є 
дуже важливою й актуальною. 

У нашому досліджені студенти виконували тест 
Ромберга. Методика складається з двох проб – з від-
критими і закритими очима. Ця проба загальновиз-
нана багатьма науковцями при проведенні стабіло-
графічних досліджень з метою контролю [1, 3, 6], 
отримані дані дозволяють оцінити якість координації 
вертикального положення тіла при стоянні, рівень 
сформованості навичок рухової сенсорної системи 
по керуванню стійкістю тіла та характеризує якість 
нервово-м’язової активності.

Обстеження функціонального стану систем орга-
нізму дало змогу визначити рівень здоров’я. Нами роз-
роблена шкала оцінки рівня здоров’я студентів, яка до-
зволила сформувати такі групи 1 група – стан здоров’я 
в нормі (всі досліджувані показники знаходяться в 
межах статистичної норми), 2 група – умовна норма (1 
– 2 досліджувані показники мають незначні, допусти-
мі відхилення, наприклад, у виконанні тесту Ромберга 
розкид за сагітальною віссю – умовно у нормі); 3 група 
– функціональні порушення (досліджувані показники 
мають значні відхилення). До третьої групи віднесено 
23 % студентів, яким рекомендовано пройти додаткове 
медичне обстеження і рекомендовано провести аналіз і 
корекцію режиму тренувань, праці і відпочинку.

Висновки.
Спосіб життя більшості студентів факультету фі-

зичного виховання відповідає вимогам здорового спо-
собу життя, але особиста культура здоров'я, потреба 
у дотриманні здорового способу життя не відповідає 
сучасним запитам. Отримані дані свідчать про низьку 

внутрішню мотивацію студентів у дотриманні здоро-
вого способу життя.

Проведений нам експеримент дозволив на основі 
об’єктивних показників отриманих в результаті тесту-
вання стану функціональних систем визначити рівень 
здоров’я студентів. Доведено, що стан здоров’я 23 % 
студентів викликає занепокоєння і потребує подаль-
ших досліджень

Планується проведення комплексних досліджень 
впливу фізичних навантажень на організм студентів, 
що дозволить у майбутньому підвищити ефективність 
педагогічного процесу.
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Рис 1. Оцінка способу життя студентів факультету фізичного виховання.

1 – ЗСЖ; 2 – відносно ЗСЖ, що потребує корекції; 3 – неправильній СЖ.
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Електроміографічні дослідження в процесі вдосконалення 
управління спортивною підготовкою спортсменок, 
які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках 

Кутек Т.Б.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотації:
Показано, що метод електроміо-
графії дозволяє цілеспрямовано 
контролювати рівень технічної 
майстерності спортсменок шля-
хом вивчення міжм’язової коор-
динації під час виконання розбігу 
та відштовхування при стрибках 
у висоту. Застосування електро-
міографічного методу оцінки 
ступеня утилізації швидкісно-
силових можливостей при вико-
нанні відштовхування дає змогу 
не тільки визначати рівень тех-
нічної майстерності спортсменок, 
але й індивідуально здійснювати 
підбір найбільш раціональних 
тренувальних вправ.

Кутек Т.Б. Электромиографические ис-
следования в процессе совершенствова-
ния управления спортивной подготовкой 
спортсменок, которые специализируются 
в легкоатлетических прыжках. Показа-
но, что метод электромиографии позволяет 
целенаправленно контролировать уровень 
технического мастерства спортсменок пу-
тем изучения межмышечной координации 
во время исполнения разбега и отталки-
вания в прыжках в высоту. Применение 
электромиографического метода оценки 
степени утилизации скоростно-силовых 
возможностей при выполнении отталкива-
ния позволяет определять уровень техни-
ческого мастерства спортсменок и индиви-
дуально осуществлять подбор наиболее 
рациональных тренировочных упражнений.

Kutek T.B. Electromyographic research-
es in the process of improvement of 
sport training management at sports-
women which specialized in athletic 
running jump. The represented of elec-
tromyography method gives an opportunity 
to purposeful control the degree technical 
skill of sportswoman by means to study of 
the between intermuscular coordination at 
taking the running jump and the spring-off 
in the high running jump. The employing 
electromyography method efficiency by 
means of the degree utilization speed-and-
force capabilities the possibility at taking 
the spring-off gives an opportunity to evalu-
ate the degree technical skill sportswoman 
and choice particular effect the most ratio-
nality of training exercises.

Ключові слова:
управління, електроміографія, 
спортсменка, технічна май-
стерність.

управление, электромиография, спортс-
менка, техническое мастерство.

management, electromyography, sports-
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Вступ. 1

Нормальне функціонування системи управління 
неможливе без інформації про стан керованої системи 
й оточуючого її середовища; передачі цієї інформації 
в місце її обробки з метою прийняття команд управ-
ління, реалізації і контролю за їх ефективністю [3, 8].

При управлінні такою складною динамічною сис-
темою як спортивна підготовка, де в якості керуючої 
підсистеми виступає тренер, а керованою – спортс-
мен, необхідно враховувати всі основні закономірнос-
ті управління. Стан спортсмена, що часто змінюється 
під впливом найрізноманітніших факторів, повинен 
постійно контролюватися шляхом внесення коректив 
у програму тренування. Це завдання вирішується на 
основі зворотного зв’язку, згідно з яким керуюча сис-
тема повинна одержувати інформацію про ефект, що 
досягається тією чи іншою дією об’єкта управління 
(тренера) на керований об’єкт [4, 9]. 

На сьогоднішній час досить докладно описані біо-
механічні характеристики розбігу та відштовхування 
при стрибках у висоту, тобто досліджена зовнішня 
його структура [2, 5, 7]. Крім того, в практиці викорис-
товуються найрізноманітніші педагогічні тести, що 
дозволяють оцінювати швидкісно-силові здібності [3, 
5, 10]. Разом з тим, з ряду міркувань, великий інтерес 
викликають дані про внутрішню структуру цієї спор-
тивної вправи (який коефіцієнт корисної дії нейро-
моторного апарату був реалізований). Як правило, з 
цією метою в експериментальній практиці широко ви-
користовується метод електроміографії, який дозволяє 
детально проаналізувати деякі сторони міжм’язової 
координації [1, 10]. У свою чергу ці дані могли б бути 
використані для уточнення техніки виконання стриб-
ка у висоту й сприяли б більш раціональному добору 
тренувальних засобів у процесі підготовки спортсме-
нок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках.

У зв’язку з цим, першим етапом нашого дослі-
© Кутек Т.Б., 2011

дження була спроба визначення характеру електрич-
ної активності основних м’язових груп, які беруть 
участь при стрибках у висоту з розбігу.

Другим етапом нашого дослідження було визначен-
ня ступеня реалізації спеціальних фізичних якостей, 
за допомогою методу електроміографії, при виконанні 
основної спортивної вправи, оскільки недостатньо ви-
сокий рівень реалізації спеціальних фізичних якостей 
під час виконання спортивної вправи може призвести 
до різних помилок при формуванні рухової навички, 
недосконалої спортивної техніки [2–5].

У багатьох видах спорту, і зокрема в легкоатлетич-
них стрибках, спортивний результат залежить від рів-
ня швидкісно-силових здібностей і їх утилізації при 
виконанні основного елемента спортивної вправи. 
Тому розробка та використання адекватних методів 
оцінки цих здібностей є одним з актуальних завдань, 
що стоять перед спортивною наукою.

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
державного університету імені Івана Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження було визначення харак-

теру електричної активності основних м’язових груп 
при виконанні розбігу та відштовхування у стрибках у 
висоту, та оцінка ступеня утилізації швидкісно-силових 
можливостей спортсменок при відштовхуванні.

Методи та організація дослідження. 
В експериментах як рухову модель було викорис-

тано стрибок у висоту з розбігу. Реєстрація електро-
міограми (ЕМГ) проводилася з литкового, чотириго-
лового і великогомілкового м’язів поштовхової ноги 
і чотириголового м’яза махової ноги спортсменок під 
час виконання трьох останніх кроків розбігу та від-
штовхування при стрибках у висоту.

Реєстрація ЕМГ проводилася за допомогою теле-
метричної установки «Спорт-4» з наступним записом 
на магнітограф фірми «Ніхон-Кохден». Телеметричні 
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передавачі міцно прикріплювалися за допомогою спе-
ціального пояса в області попереку спортсменки. Об-
робка ЕМГ – площа (в умовних одиницях) та часові 
характеристики здійснювалися за допомогою ПЕОМ.

Реєстрація максимальної М-відповіді здійснюва-
лася з медіальної головки литкового м’яза. Для цього 
здійснювалося подразнення нерву в підколінній ямці 
прямокутним імпульсом тривалістю 2 мс. Вибір лит-
кового м’яза зумовлений, по-перше, його високою 
функціональною значимістю при здійсненні досліджу-
ваного руху і, по-друге, суб’єктивними оцінками всіх 
досліджуваних спортсменок, які вказували на значну 
напругу даного м’язу в момент відштовхування. Крім 
того, з літературних джерел добре відомо, що найбільш 
тісно корелює з результатом у стрибках у висоту показ-
ник сили, яка розвивається м’язами литки [7; 10].

У якості показника ступеня утилізації силових 
можливостей спортсменок використано числове зна-
чення відношення величини площі електроміограм, 
яка фіксується під час відштовхування до екстрапо-
льованої площі, відповідної максимальній М-відповіді 
м’яза, яка викликалася непрямою його стимуляцією. 
У якості оцінки швидкісних можливостей використо-
вувався показник тривалості відштовхування. 

В експериментах взяли участь 15 спортсменок, які 
були поділені на дві групи. До першої групи ввійшли 5 
спортсменок, майстрів спорту міжнародного класу, які в 
результаті анкетування провідних спеціалістів-тренерів 
визнані спортсменками з найбільш раціональною тех-
нікою стрибка у висоту. Отримані результати бралися 
за еталон при порівняльному аналізі. У другу групу (10 
спортсменок) увійшли спортсменки ІІІ та ІІ розрядів.

Результати дослідження. 
Часові характеристики електроміограм. Резуль-

тати дослідження показують, що часова структура 
активності м’язів у різних спортсменок еталонної 
групи практично співпадає й виражається в тому, що 
найменша тривалість її характерна для чотириголово-
го м’яза поштовхової ноги (у середньому 176,6 мс) і 
найбільша – для чотириголового м’яза махової ноги, 
яка в середньому становить 216,6 мс у третьому кро-
ці перед відштовхуванням. У передостанньому кро-
ці найменше значення цієї характеристики властиве 
литковому м’язу (186,6 мс), а найбільше – чотириго-
ловому м’язу махової ноги (233,3 мс). При відштов-
хуванні тривалість активності чотириголового м’яза 
поштовхової ноги знову зменшується (152,0 мс) у по-
рівнянні з іншими м’язами й різко підвищується ця 
характеристика в чотириголового м’яза махової ноги, 

що в середньому становить 234 мс. При цьому було 
відзначено, що в еталонної групи спортсменок часові 
характеристики досить стабільні при виконанні серії 
наступних спроб у стрибках на ту ж висоту.

У випробуваних другої групи часова структура 
м’язової активності при розбігу в кількісному та якісно-
му відношенні відрізняється від першої групи спортс-
менок. У них спостерігається більш тривала активність 
на третьому кроці перед відштовхуванням і скорочення 
її в передостанньому кроці в порівнянні із групою ета-
лона. При цьому спостерігається й відмінність у спів-
відношеннях між різними м’язами за цим показником, 
що особливо виражається в тривалості м’язової актив-
ності при відштовхуванні (табл. 1). 

Якщо в спортсменок еталонної групи в середньо-
му тривалість м’язової активності становить при від-
штовхуванні для литкового, чотириголового та велико-
гомілкового м’язів поштовхової ноги й чотириголового 
махової 173, 152, 180 і 234 мс відповідно, то у випро-
буваних другої групи вона дорівнює 209, 200, 211 мс, 
тобто показник тривалості активності цих м’язів у них 
значно вищий, тоді як показник активності чотири-
голового м’яза стегна махової ноги нижчий (211 мс) 
у порівнянні з еталонною групою випробуваних, що 
становить в середньому 234 мс. Ці відмінності носять 
статистично достовірний характер (р<0,001).

Іншою відмінністю між групою еталона й другою 
групою є те, що в останньої часові характеристики 
електричної активності м’язів мають більшу варіатив-
ність при різних спробах у стрибках на ту ж висоту.

Площа електроміограм. Як ми вже відзначали вище, 
площа електроміограм у даному дослідженні представ-
лена у відносних одиницях, тобто площею інтегрованої 
електроміограми, а не в абсолютних її значеннях.

Аналіз даних свідчить про те, що активність м’язових 
груп різна й найбільше значення має литковий м’яз по-
штовхової ноги в третьому кроці перед відштовхуванням 
(у середньому 366,6 в. о.) і найменше – чотириголовий 
м’яз стегна поштовхової ноги – 210,2 в. о. Для велико-
гомілкового м’яза поштовхової ноги й чотириголового 
махової ноги це значення займає проміжне положення й 
приблизно однакове 240,1 і 246,7 в. о., відповідно.

У передостанньому кроці відбувається різке змен-
шення площі електроміограм практично всіх м’язових 
груп, тоді як при відштовхуванні, навпаки, – значне її 
збільшення. Відмінності цих змін статистично досто-
вірні (р<0,001). 

Описаний розподіл активності м’язів в останніх 
трьох кроках розбігу й відштовхуванні має місце в 

Таблиця 1
Зміна часових характеристик електроактивності м’язів при виконанні відштовхування в стрибках у висоту

Групи Статистичні символи / м’язи М % М + m σ t P

Еталонна (1)  
n = 5

Литкова поштовхової
Чотириголова поштовхової
Великогомілкова 
поштовхової
Чотириголова махової

173
152
180

 
234

100
100
100

 
100

173 + 3,5
152 + 2,3
180 + 4,6

 
234 + 5,8

10,5
7,0
14,0

 
17,5

–
–
–
 
–

–
–
–
 
–

Контрольна (2) 
 n = 10

Литкова поштовхової
Чотириголова поштовхової
Великогомілкова 
поштовхової
Чотириголова махової

209 
200 
209 

211

120 
131

116,3
 

90,1

209 + 3,8
200 + 3,8
209 + 3,2

 
211 + 8,3

16,4
16,4
13,7

 
12,7

5,95
10,9
5,2
 

12,5

< 0,001
< 0,001
< 0,001

 
< 0,001



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

106

усіх випробуваних, які входили до еталонної групи. 
Суттєво важливо, що подібна картина спостерігається 
при різних спробах у стрибках на одній і тій же висо-
ті, що говорить про стабільність відтворення даного 
показника в цій групі спортсменок.

У цілому подібна тенденція в характері розподілу 
м’язової активності в досліджуваних м’язових групах 
спостерігається й у випробуваних, які становлять другу 
групу. Однак у них відбувається значне зниження цьо-
го показника в кількісному відношенні під час розбігу 
й особливо у фазі відштовхування, де він приблизно 
вдвічі нижчий в порівнянні з групою еталону (табл. 2).

Результати дослідження показують, що амплітуд-
ні характеристики електроміограм м’язів під час від-
штовхування у різних досліджуваних еталонної гру-
пи практично співпадають. Найбільше значення має 
литковий м’яз поштовхової ноги (в середньому – 514 
відн. од.), чотириголовий м’яз стегна махової ноги 
– 355 відн. од., великогомілковий м’яз поштовхової 
ноги – 306 відн. од., чотириголовий м’яз стегна по-
штовхової ноги – 231 відн. од. (табл. 2).

У цілому, подібна тенденція розподілення м’язової 
активності в досліджуваних м’язах характерна й для 
спортсменок, що складають другу групу. Але в них 
спостерігається значне зниження цього показника в 
кількісному відношенні у фазі відштовхування, де він 
приблизно вдвоє нижчий порівняно з першою групою 
(табл. 2). Різниця статистично достовірна.

Порівняльний аналіз показав також, що площа елек-
троміограм при відштовхуванні відрізняється не тільки 
у різних спортсменок другої групи, але і при виконанні 
ряду наступних спроб в однієї й тієї ж спортсменки.

Таким чином, результати проведених досліджень 
показують, що в техніці стрибка у висоту суттєве 
значення має міжм’язова координація і її вдоскона-
лення помітно впливає на результативність у цьому 
виді спорту. Крім того, експерименти показали, що у 
спортсменок, які входять до групи еталону, при від-
штовхуванні значно коротша фаза опори, але суттєво 
більша при цьому площа електроактивності м’язів. 
Це дозволило зробити висновок, що спортсменки ви-
сокого класу у значно більшій мірі реалізують свої 
швидкісно-силові можливості. Про це ж свідчить сту-
пінь використання силових можливостей, який оці-
нюється, як відмічалося вище, за відношенням площі 
ЕМГ до площі максимальної М-відповіді, що викли-

кається непрямою стимуляцією литкового м’яза. Се-
реднє значення ступеня утилізації силових можливос-
тей у спортсменок високого класу – 28,4%, тоді як у 
другій групі воно, в середньому, складає 13,0%.

Висновки. 
За результатами дослідження встановлено, що метод 

електроміо графії дозволяє цілеспрямовано контролюва-
ти рівень технічної майстерності спортсменок шляхом 
вивчення міжм’язової координації, під час виконання 
розбігу та відштовхування при стрибках у висоту.

Застосування електроміографічного методу оцінки 
ступеня утилізації швидкісно-силових можливостей при 
виконанні відштовхування дає змогу не тільки визнача-
ти рівень технічної майстерності спортсменок, але й ін-
дивідуально здійснювати підбір найбільш раціональних 
тренувальних засобів і методів, спрямованих на вдоско-
налення швидкісно-силових здібностей з урахуванням 
рівня підготовленості та кваліфікації спортсменок.

Експериментально доведено, що використання ме-
тоду електроміографії сприяє вдосконаленню процесу 
управління спортивною підготовкою спортсменок, які 
спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках.
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Таблиця 2
Зміни площі електроактивності м’язів при виконанні відштовхування у стрибках у висоту

Групи М’язи
Статистичні символи

М % М + m σ t P

Еталонна
(1)

n = 5

1. Литковий поштовхової 514 100 514 + 5,8 9,5 – –
2. Чотириголовий 
поштовхової 231 100 231 + 10,5 5,5 – –
3. Великогомілковий 
поштовхової 306 100 306 + 4,6 7,8 – –
4. Чотириголовий махової 355 100 355 + 3,5 9,1 – –

Контрольна
(2)

n = 10

1. Литковий поштовхової 243 55,6 243 + 14,6 6,6 18,9 < 0,001
2. Чотириголовий 
поштовхової 115 44,4 115 + 5,7 4,7 6,5 < 0,001
3. Великогомілковий 
поштовхової 207 76,8 207 + 3,8 5,3 17,6 < 0,001
4. Чотириголовий махової 216 69,7 216 + 12,7 5,4 8,3 < 0,001
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Соматометрична характеристика юнаків Прикарпаття
Маланюк Л.Б.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Показані особливості морфофунк-
ціонального статусу, індивідуальна 
мінливість антропометричних ха-
рактеристик та ступінь вираженості 
різних компонентів маси тіла в за-
лежності від соматотипу. Антропо-
метричні дослідження проводили у 
152 студентів віком 17-20 років, які 
проживають в Прикарпатті. У 83,4% 
юнаків встановлена відповідність 
маси тіла та окружності грудної 
клітки. У 6,1% юнаків спостеріга-
ється надлишок маси тіла і у 10,5% 
підвищена густина тіла при високих 
значеннях м’язового і жирового ком-
поненту. Серед юнаків спостеріга-
ється переважно торакальний (33,6 
%) і м’язовий (27,0%) соматотип.

Маланюк Л.Б. Соматотметрическая ха-
рактеристика юношей Прикарпатья. 
Показанные особенности морфофункцио-
нального статуса, индивидуальная изменчи-
вость антропометрических характеристик и 
степень выраженности разных компонентов 
массы тела в зависимости от соматотипа. Ан-
тропометрические исследования проводили 
у 152 студентов возрастом 17-20 лет, которые 
проживают в Прикарпатье. У 83,4% юношей 
установленно соответствие массы тела и 
окружности грудной клетки. У 6,1% юношей 
наблюдается избыток массы тела и в 10,5% 
повышенная относительная плотность тела 
при высоких значениях мышечного и жирово-
го компонента. Среди юношей наблюдается 
преимущественно торакальный (33,6 %) и 
мышечный (27,0%) соматотип. 

Malanyuk L.B. Somatometryc’s de-
scription by the youth Prykarpat’ya. 
Shown features of morpho-functional 
status, individual changeability of anthro-
pometric descriptions and degree of ex-
pressed of different components of mass 
of body depending on somatic type. An-
thropometric researches conducted at 
152 students by age 17-20 years which 
live in Precarpatian. In 83,4% of youths 
the set accordance of mass of body 
and circumference of thorax. In 6,1% of 
youths there is surplus of mass of body 
and in 10,5% the promoted density of 
body at the high values of muscular and 
fatty component. Among youths there is 
mainly pectoral (33,6 %) and muscular 
(27,0%) somatic type.

Ключові слова:
фізичний розвиток, юнаки, антро-
пометрія, склад тіла.

физическое развитие, юноши, антропоме-
трия, состав тела.

physical development, youths, anthro-
pometry, composition of body.

Вступ.1

Дані морфофункціонального статусу є одним з 
основних інформативних показників не тільки інди-
відуального розвитку організму, але й стану здоров’я 
підростаючого покоління, формування якого в зна-
чній мірі обумовлене клімато-географічними умова-
ми та соціально-економічними чинниками [4,12,13]. 
Природно-кліматичні умови на Прикарпатті мають 
свої особливості: висока вологість (86,0-92,0%), пере-
пади температури та атмосферного тиску, підвищене 
положення над рівнем моря, висока іонізація повітря, 
відсутність стійкого періоду комфортних кліматичних 
умов [15,16]. Пристосування організму до дії чинників 
навколишнього середовища є тривалим історичним 
процесом, направленим на формування соматотипу, 
що забезпечує оптимальні умови для його життєді-
яльності в певних клімато-географічних умовах [2,5]. 
Для оцінки морфофункціонального стану організму 
в різні періоди онтогенезу адекватним і доцільним є 
конституціонально-типологічний підхід. Соматотипо-
логічні особливості є формою прояву природної біо-
логічної різноманітності популяції, без чого не може 
бути стійкою жодна популяція, жоден біологічний вид. 
При цьому різноманітність популяції дискретна, що 
визначає природну типологію варіантів конституції 
[8,10]. У юнацькому віці закінчується розвиток біль-
шої частини антропометричних показників і остаточ-
но формується соматотип людини [11]. Даний період 
онтогенезу вважається визначальним у вивченні кон-
кретних морфологічних критеріїв діагностики норми 
і патології [4,9,12]. Складна соціально-економічна 
ситуація в останні десятиліття, що супроводжується 
негативною динамікою процесів росту і розвитку під-
ростаючого покоління, обумовлює особливу актуаль-
ність даної роботи.

Дослідження виконано у відповідності до  зведено-
го плану науково-дослідної роботи Державного комі-
тету молодіжної політики, спорту і туризму України на 
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2001-2005 рр. за темою  «Особливості фізичного роз-
витку і соматичного здоров’я дітей і підлітків Гуцуль-
щини», номер державної реєстрації  №0101U004940.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити індивідуальну мінливість 

антропометричних характеристик, ступінь вираже-
ності різних компонентів маси тіла і розподіл сомато-
типів в юнаків, що проживають на Прикарпатті.

Методи та організація дослідження. Об’єктом 
дослідження стали 152 студенти Прикарпатського на-
ціонального університету імені Василя Стефаника. 
Середній вік складає 18,4±0,1 роки. Антропометрич-
не обстеження проводили за методичними рекомен-
даціями Э. Г. Мартиросова [7] і В. Г. Николаєва [11] 
з використанням стандартного антропометричного 
інструментарію. Програма дослідження включала 
вимірювання наступних показників: маси і довжини 
тіла, 8 обхватних розмірів кінцівок, 4 діаметрів епі-
фізів кінцівок, товщини 8 шкірно-жирових складок. 
Різні компоненти маси тіла визначали за формулами 
J. Matiegka [7]. Росто-масові показники оцінювали 
за допомогою індексу маси тіла, ІМТ = маса тіла, кг/
довжина тіла, м2 та індексу густини тіла Рорера, ІР = 
маса тіла, кг/довжина тіла, м3. Площу поверхні тіла-
розраховували за формулою Іссаксона [7]. Соматоти-
пування проводилося за схемою В. П. Чтецова [5,6] і 
В.В. Бунака [9].

Всі результати антропометричного обстежен-
ня оброблені варіаційно-статистичними методами. 
Розраховували загальноприйняті показники: серед-
нє арифметичне, стандартнe помилкe середнього, 
средньоквадратичне відхилення (SD), 95%-ний дові-
рчий інтервал (95% ДІ). Вибірки даних перевіряли на 
нормальність розподілу, для чого був використаний 
критерій Колмагорова-Смірнова і Шапіро-Уїлкса при 
рівні вірогідості Р<0,05. Для визначення достовірнос-
ті відмінностей характеристик досліджуваних неза-
лежних вибірок з нормальним розподілом використо-
вували параметричний критерій Фішера і t-критерій 
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Стьюдента. При відсутності нормального розподілу 
застосовували непараметричний критерій Манна-
Уїтні відносно двох генеральних вибірок та аналіз по 
Краскелу-Уоллісу для порівняння більше двох неза-
лежних вибірок [3]. Відмінності значень досліджува-
них параметрів вважали достовірними при 95%-ному 
порозі вірогідності (P<0,05). Для дослідження ступе-
ня взаємозв’язку вивчених параметрів застосовували 
метод кореляційного аналізу з розрахунком коефіці-
єнта кореляції (r) Пірсона для параметричних даних. 
Достовірність коефіцієнта кореляції приймали при 
P<0,05.

Статистична обробка матеріалу здійснювалася з 
використанням програм “Statistica 6.0 for Windows” і 
“Microsoft Excel”.

Результати дослідження. 
В ході дослідження фізичного розвитку юнаків, що 

проживають на Прикарпатті, отримані середні значен-
ня антропометричних показників, характер яких на-
ближався до нормального розподілу (табл. 1). 

При порівнянні значень основних параметрів у 
юнаків з інших областей України було виявлено, що 
показники довжини тіла проявляють стабільність не-
залежно від регіону проживання [14].

Показники маси тіла юнаків Прикарпаття зна-
ходяться нижче від значення маси тіла в популяції 
юнаків Сходу і Півночі України, але перевищують 
значення в однолітків Південних регіонів [12,14]. 
Більшість юнаків (74,8%) має величину ІМТ відпо-
відну нормальній масі тіла, що вказує на пропорційні 
співвідношення між масою і довжиною тіла в даному 
віці. Дефіцит маси тіла виявлений у 14,9%, надлишок 
маси тіла мають тільки 6,1%, у 4,2% було виявлене 
ожиріння. Кореляційний аналіз продемонстрував, що 
для величини ІМТ істотне значення мають площа по-
верхні (r=0,69) і маса тіла (r=0,86), а не довжина тіла. 
Порівняно з результатами досліджень популяції юна-
ків в Україні проведених у 2000 році [14] було вста-
новлено достовірне зниження значень ІМТ сучасних 
юнаків Прикарпаття. Середнє значення індексу Роре-
ра складає 1,28±0,01 кг/см3. Згідно значень цього ін-
дексу, густину нижче середнього мали 47,9% юнаків, 
середню – 41,6 %, а вище середнього – тільки 10,5%. 
Кореляційний аналіз показав значну кількість вірогід-
них (p<0,05) зв’язків антропометричних параметрів і 
показників компонентного складу тіла в юнаків При-
карпаття. При визначенні взаємозалежності маси тіла 
та її складових компонентів вірогідно позитивна ко-
реляція була встановлена з м’язовою масою (r=0,89; 
P<0,05), кістковою масою (r=0,78; P<0,05) і жировою 
масою (r=0,65; P<0,01). Жирова маса має тісні зв’язки 
з вагою тіла (r=0,63; P<0,05), ОГК (r=0,56; P<0,02), 
обхватними розмірами стегна (r=0,69; P<0,05), плеча 
(r=0,66; P<0,05) і зап’ястка (r=0,60; P<0,05). Встанов-
лені кореляції між значеннями м’язового компонен-
ту та ОГК (r=0,84; P<0,05), масою (r=0,89; P<0,02) та 
площею поверхні (r=0,83; P<0,05) тіла, діаметром дис-
тального епіфіза стегна (r=0,63; P<0,05). Кореляційна 
залежність кісткової маси була встановлена з обхватом 
плеча (r=0,60; P<0,01) і зап’ястка (r=0,59; P<0,05).

Частота розподілу юнаків за соматотипом пред-
ставлена в табл. 2.

В результаті дослідження було виявлено перева-
жання юнаків торакального 33,61±3,83% і м’язового 
27,0±3,62% соматотипів, дигестивний і невизначений 
соматотипи складають в середньому по 19,7±3,2%. 
Порівняльний аналіз антропометричних показників і 
складових компонентів маси тіла у різних соматотипів 
показав, що найвищі значення розмірів тіла були ви-
явлені у юнаків м’язового соматотипу (табл. 3). 

Прийнято вважати, що в нормі вміст жиру в ор-
ганізмі чоловіків повинен складати 15,0-20,0% маси 
тіла [6]. Розрахунки жирового компоненту виявили 
максимальні показники данного компоненту у юнаків 
дигестивного соматотипу. Величина м’язового компо-
ненту досягає максимальних значень у представників 
м’язового соматотипу, а у відносних одиницях – у 
юнаків невизначеного соматотипу. Найвищі показни-
ки кісткового компоненту в абсолютних одиницях ви-
явлені у представників м’язового соматотипу (рис. 1.). 
У юнаків з невизначеним соматотипом у компонент-
ному складі тіла вірогідних відхилень від середніх 
еталонних показників не виявлено.

Порівняльний аналіз кількісного складу маси 
тіла юнаків за допомогою непараметричного крите-
рію Краскела-Уолеса виявив статистично вірогідні 
(p=0,01) відмінності між соматичними типами. Аналіз 
результатів парного порівняння груп по Манну-Уїтні 
виявив, що юнаки торакального соматотипу статис-
тично вірогідно відрізняються меншими значеннями 
вмісту всіх складових компонентів маси тіла: низьким 
розвитком показників жирової тканини – 11,9% від 
маси тіла, середнім рівнем розвитку кісткової тканини 
– 16,9% і нижче середнього – м’язової маси – 50,6%.

Оскільки жирова тканина є найбільш лабільним 
соматичним компонентом, який швидко реагує на дію 
різних чинників, була проведена оцінка кількості і 
розподілу підшкірного жиру у представників різних 
соматотипів. Крім кількості жирової тканини в орга-
нізмі слід враховувати топографію підшкірного жи-
ровідкладення, яке проявляє типологічну специфіку 
(рис. 2).

Порівняльний аналіз по Манну-Уїтні виявив зна-
чні (p=0,001) відмінності величини середньої жирової 
складки в юнаків різних соматотипів.

В юнаків дигестивного соматотипу медіана скла-
дає 7,7 мм, торакального – 3,4 мм, м’язового – 7,1 мм, 
невизначеного – 5,1 мм. Максимальна концентрація 
підшкірного жиру в юнаків виявлена на животі і стег-
ні. Найбільша товщина всіх підшкірно-жирових скла-
док спостерігається у представників дигестивного, а 
найменша – в юнаків торакального соматотипу.

Висновки.
В результаті дослідження були виявлені регіо-

нальні особливості атнропометричних показників в 
юнаків Прикарпаття, які полягають у відповідності 
показників маси тіла та ОГК. При цьому тільки 6,1% 
юнаків має надлишок ваги і 10,5% підвищену густину 
тіла. Кількісний склад маси тіла юнаків Прикарпат-
тя відрізняється високим вмістом м’язової і кістко-
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Таблиця 1
Середні значення антропометричних показників і компонентного складу тіла юнаків Прикарпаття (n=152)

Антропометричні показники M±m SD 95 % ДІ min Max
Довжина тіла, см 178,1±0,6 7,3 172,2-183,0 163 198
Маса тіла, кг 72,2±0,6 11,5 63,6-78,3 50 106
ОГК, см 90,9±0,9 6,4 86,0-95,6 77 106,6
Індекс Кетле, кг/м2 22,7±0,3 3,1 20,6-24,7 17,1 33,8
Індекс Рорера, кг/см3 1,28±0,01 0,18 1,14-1,40 0,94 1,97
Площа поверхні тіла, м2 1,87±0,01 0,18 1,73-1,97 1,49 2,35
Маса жирового компоненту, кг 11,9±0,1 7,17 9,9-19,7 3,9 37,4
Відносна маса жирового компоненту, % 16,6±0,2 8,1 14,2-26,4 5,8 46,7
Маса м’язового компоненту, кг 38,3±0,6 6,9 32,9-42,8 25,5 57,5
Відносна маса м’язового компоненту, % 53,1±0,4 4,6 50,3-55,6 41,6 76,2
Маса кісткового компоненту, кг 15,4±0,6 1,7 10,6-13,1 7,9 16,9
Відносна маса кісткового компоненту, % 20,8±0,7 1,96 15,1-17,8 12,1 22,0

Таблиця 2 
Показники розподілу соматотипів серед юнаків (n=152)

Соматотип за Бунаком Абс. к-сть % Соматотип за Чтецовим Абс. к-сть %

Грудний соматотип 51 33,6
торакальний 3 1,9
торакально-граціальний 20 13,1
торакально-м’язовий 29 18,9

М’язовий соматотип 41 27,0 м’язовий 29 18,9
м’язово-дигестивний 12 7,8

Черевний соматотип 30 19,7 дигестивно-м’язовий 7 4,6
дигестивний 22 14,4

Невизначений 30 19,7 невизначений 30 19,6

Таблиця 3 
Антропометричні показники юнаків різних соматотипів (n=152)

Показники Середні
дані

Соматотип
Торакальний,

n=30
М’язовий,

n=41
Дигестивний,

n=51
Невизначений,

n=30
Довжина тіла, см 178,1±0,6 177,5±1,2 180,3±1,1 * 177,4±1,1 176,6±1,4
Маса тіла, кг 72,2±0,6 62,8±1,0*** 80,3±1,9** 73,9±1,4 67,7±1,8
Жирова маса, кг 
                        %

15,4±0,6 7,4±0,6*** 17,9±1,0* 19,5±0,9** 12,7±1,0
20,7±0,7 12,2±0,9*** 22,9±1,2 26,1±0,9*** 18,3±0,9

М’язова маса, кг
                         %

38,3±0,6 31,8±0,7*** 43,1±1,1** 39,4±0,8 36,5±1,0
53,3±0,4 50,7±0,6** 53,3±0,7 53,5±0,5 54,3±1,2

Кісткова маса, кг 
                         %

11,9±0,1 10,6±0,2*** 13,1±0,2** 11,8±0,2 11,6±0,3
16,5±0,2 16,5±0,3 16,2±0,4 16,2±0,2 17,4±0,4

Примітка: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 

Рис. 1. Співвідношення компонентів тіла у юнаків залежно від соматотипу (% маси тіла)
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вої маси, розподілом підшкірного жиру переважно у 
верхній частині тіла, низькими значеннями жирової 
маси. Особливістю розподілу соматотипів у юнаків 
Прикарпаття є переважання торакального (33,6%) 
і м’язового (27,0%) соматотипів. Одержані в дослі-
дженні дані об’єктивно характеризують процеси мор-
фогенезу окремих соматотипів у юнаків і дають уяву 
про тенденції у фізичному розвитку сучасної молоді 
юнацького віку.

Дослідження є закінченою науковою роботою, 
отримані дані можуть використовуватися для розроб-
ки профілактичних заходів оздоровчого характеру.
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Рис. 2. Розподіл підшкірного жиру у юнаків різних соматотипів
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Удосконалення психологічної підготовленності  
футболістів віком 14-15 років 

Мамедов Г.Н.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Анотації:
Наведено результати дослідження 
про ефективність застосування 
психологічних методів заспоко-
єння та мобілізації в процесі пси-
хічної підготовки школярів віком 
14-15 років, що займаються фут-
болом. З метою підвищення якості 
тренувального процесу футболіс-
тів використовувались перед на-
пруженими тренуваннями методи 
психологічної мобілізації. Психічне 
заспокоєння дозволяє прискорю-
вати процеси відновлення, вміле 
використання зазначених методів 
психічної підготовки під час пере-
рви дозволяє на 39% зменшити 
кількість помилок техніки у другій 
половині гри. 

Мамедов Г.Н. Усовершенствование пси-
хологической подготовленности футбо-
листов возрастом 14-15 лет. Приведены 
результаты исследования об эффективности 
применения психологических методов успо-
коения и мобилизации в процессе психи-
ческой подготовки школьников возрастом  
14-15 лет, которые занимаются футболом. 
С целью повышения качества тренировоч-
ного процесса футболистов использова-
лись перед напряженными тренировками 
методы психологической мобилизации. Пси-
хическое успокоение позволяет ускорять 
процессы возобновления, умелое исполь-
зование отмеченных методов психической 
подготовки во время перерыва позволяет на 
39% уменьшить количество ошибок техники 
во второй половине игры. 

Mamedov G.N. Improvement of 
psychological preparedness of 
footballers by age 14-15 years. 
Research results are resulted about 
efficiency of application of psychological 
methods of calming and mobilization in 
the process of psychical preparation of 
schoolboys aged 14-15 years which are 
engaged in football.  With the purpose of 
upgrading training process of footballers 
the methods of psychological mobilization 
were utillized before the tense trainings. 
The psychical calming allows to accelerate 
the processes of renewal, the able 
use of the noted methods of psychical 
preparation during an interruption allows 
on 39% to decrease the amount of errors 
of technique in the second half of game. 

Ключові слова:
психологічна підготовка, спортив-
не тренування, система підготов-
ки, юні футболісти.

психологическая подготовка, тренировка, 
система подготовки, юные футболисты.

psychological preparation, training, 
system of preparation, young footballers.

Вступ.1

Гармонійний фізичний розвиток та високий рівень 
соматичного здоров’я молоді повинні стати пріори-
тетними у нашій державі. Серед великої кількості за-
собів, що дають можливість ефективно впливати на 
розвиток форм і функцій організму футбол посідає 
одне з провідних місць. Підтвердженням цього висно-
вку є доступність і неабияка популярність футболу в 
Україні.

В останні роки одним із найважливіших напрям-
ків сучасної спортивної науки є розробка науково-
методичних основ системи підготовки спортсменів 
на різних етапах підготовки, вдосконалення процесу 
управління підготовкою спортсмена [5, 6, 8]. 

У зв’язку з цим, виникає проблема підвищення 
рівня оптимального вибору стратегії підготовки юних 
футболістів, а також оптимального поєднання усіх ви-
дів підготовки юних футболістів.

Психологічна підготовка – одна з найважливіших 
ланок (підсистем) системи підготовки висококласних 
спортсменів. Це обумовлено, перш за все, тим, що для 
досягнення максимальних результатів технічної і фі-
зичної підготовки недостатньо. В умовах змагальної 
діяльності, в ситуаціях, дефіциту часу і простору, в 
умовах напруженої боротьби найбільше шансів пере-
могти дає психічна готовність до подолання  збива-
ючих факторів, якими супроводжується боротьба за 
перемогу у футболі [3, 4, 10]. 

В структурі психологічної підготовленості спортсме-
нів фахівці виділяють дві відносно самостійні сторони: 
вольову і спеціальну психічну [1, 2, 9, 10].

Воля як активна сторона свідомості людини, яка в єд-
ності з розумом та почуттями регулює поведінку. Діяль-
ність у важких умовах, має три структурні компоненти: 
пізнавальний – пошук правильних рішень; емоційний 
– впевненість в собі, в першу чергу на підставі мораль-
них мотивів діяльності; виконавчий – регулювання фак-
© Мамедов Г.Н., 2011

тичного виконання рішень за допомогою свідомого само 
примушування [4, 5].

В структурі, вольової підготовленості фахівці та-
кож виділяють такі якості, як цілеспрямованість (чіт-
ке бачення мети); рішучість і сміливість (схильність 
до ризику в поєднанні зі своєчасністю і поміркова-
ністю рішень); наполегливість і завзятість (здатність 
до мобілізації функціональних резервів, активність 
у досягненні мети і подоланні перешкод); витримка 
та самовладання (ясність розуму, здатність керувати 
власними думками і діями в умовах емоційного збу-
дження); самостійність та ініціативність (власні почи-
нання, новаторство) [7, 8, 10].

Виходячи з вищенаведеного, удосконалення мето-
дів підвищення психологічної підготовленості юних 
футболістів є проблемою актуальною і потребує гли-
бокого наукового дослідження.

Робота виконана за планом НДР Донецького дер-
жавного інституту здоров’я, фізичного виховання і 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Об’єкт дослідження – процес підготовки юних 

футболістів.
Предмет дослідження – методи підвищення пси-

хологічної підготовленості юних футболістів.
Мета дослідження – обґрунтувати систему пси-

хологічної підготовки школярів віком 14-15 років, що 
займаються футболом та перевірити її ефективність.

Завдання дослідження:
Узагальнити сучасний досвід використання засобів • 
та методів психологічної підготовки футболістів.
Визначити особливості вольових якостей школярів • 
віком 14-15 років, що займаються футболом, гравців 
юнацьких команд з футболу м. Львова.
Дослідити ефективність застосування психологіч-• 
них методів заспокоєння та мобілізації в процесі 
психічної підготовки школярів віком 14-15 років, 
що займаються футболом.
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Методи дослідження:
теоретичний аналіз і узагальнення науково мето-• 
дичної і спеціальної літератури; 
педагогічне спостереження (спостереження ігор, • 
опитування тренерів і кваліфікованих футболістів)
педагогічний експеримент;• 
методи математичної статистики.• 

Контингент досліджуваних: юні футболісти 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Донецька та об-
ласті.

Наукова новизна полягає у визначенні рівня пси-
хологічної підготовленості та пошуку ефективних 
підходів, щодо її підвищення у школярів віком 14-15 
років, що займаються футболом. 

Практичне значення роботи обумовлене можли-
вістю використання основних розроблених положень 
та методичних рекомендацій, які випливають з ре-
зультатів роботи, з метою підвищення ефективності 
системи підготовки та зокрема вдосконалення рівня 
психологічної підготовленості футболістів.

Результати дослідження.
Приводимо отримані зведені таблиці (1, 2): пер-

ший стовпець – кількість гравців, що володіють тією 
або іншою якістю, другий – процентне відношення їх 
до загальної кількості спортсменів даної категорії.

Характеризуючи розвиток вольових якостей у 
школярів віком 14-15 років, що займаються футболом, 
можна перш за все відзначити наступне. Високий роз-
виток рішучості і сміливості наголошується тренера-
ми у 20 гравців, а недостатність цих вольових якостей 
– у 12.

Наявність наполегливості, що виражається у впер-
тій боротьбі під час змагання, в яскравих проявах волі 
до перемоги, а також в достатньо високій спеціальній 
витривалості, спостерігається у 15 гравців. Явна не-
достатність розвитку цієї вольової якості виявляється 
у 12 гравців.

У значно меншого числа гравців тренери відзна-
чають достатньо високий розвиток вольових якостей 
самовладання і ініціативності. Так, високий розвиток 
самовладання і витримки спостерігається всього у 12 
гравців, а відсутність витримки і самовладання – у 14 
гравця. Цікаво відзначити, що найбільш часто відсут-
ність самовладання, нервозність під час гри зустріча-
ється у воротарів. По наявних у нас характеристиках, 
з 6 воротарів, про яких ми маємо дані, у 3, тобто у 
половини, спостерігаються прояви розгубленості, 
пригніченості, підвищеної нервозності, особливо піс-
ля забитого в їх ворота м'яча. В окремих випадках ці 
негативні стани, які гравець не в силах подолати, на-
стільки сильні, що після пропущеного у ворота м'яча 
воротар різко знижує якість своєї гри. Розвиток іні-
ціативності спостерігається у найменшої кількості 
гравців, всього у 9. Повна відсутність ініціативності 
спостерігається у 4 гравців. Дисциплінованість і пра-
цьовитість в тренувальних заняттях (їх ми в даному 
випадку включили в число вольових якостей, оскіль-
ки в основі його лежить настирне прагнення до під-
вищення спортивної майстерності) наголошуються у 
найбільшого числа гравців: дисциплінованість – у 22 
гравців, а працьовитість – у 20. Недисциплінованість, 

що виражається як в порушеннях режиму при підго-
товці до змагань, так і в порушеннях ігрової дисциплі-
ни, спостерігалося у 12 гравців, відсутність працьови-
тості в тренувальних заняттях – у 5 гравців.

Перед застосуванням описаних прийомів в групах 
школярів віком 14-15 років, що займаються футболом 
було проведено 10 навчальних сеансів з метою опану-
вати методи мобілізації та заспокоєння. Вивчалась по-
слідовність словесних навіювань, правильність пози 
для психічної регуляції. Особливо наголошувалось на 
серйозному ставленні до методів що вивчаються, опи-
сувався механізм їх впливу, значення у спортивному 
удосконаленні. Тривалість сеансів становила 8 – 13 хв.

Методи психічного заспокоєння використовува-
лись після виконання серії вправ спрямованих на роз-
виток спеціальної витривалості. Застосування психіч-
ного заспокоєння тривалістю 8 хв. показало такі зміни 
частоти серцевих скорочень у футболістів (Мал.1).

Як показали результати експерименту середні по-
казники ЧСС у футболістів групи яка підлягала дослі-
дженню становила 72,2 ± 3,2 уд.хв. Після навантажен-
ня частота серцевих скорочень зро сла до 139,4 ± 4,7 
уд.хв. В результаті застосування прийомів психоло-
гічного заспокоєння середні показники ЧСС вірогідно 
зменшились і ста новили 75±3 уд.хв. В той же час че-
рез 10 хвилин після виконання вправ на витривалість 
середні показники ЧСС становили 85,4±3,9. Отже 
застосування прийомів психологічного заспокоєння 
призводить до прискорення процесів відновлення, що 
дає підстави для їх використання в умовах тренуваль-
ної діяльності футболістів. 

Методи психічної мобілізації використовувались 
перед ви конанням серії тренувальних вправ. Засто-
сування психологічної мобілізації тривалістю 8-10 
хв. показало такі зміни частоти серцевих скорочень у 
футболістів (Мал. 2.).

Використання у процесі тренування методів пси-
хологічної мобі лізації перед виконанням вправ із зна-
чним фізичним навантажен ням призвело до зміни 
показників ЧСС з 72,4 ± 3.2 уд./хв. до 84,1±4,4 уд.хв. 
Така зміна свідчить про те, що психічна мобі лізація 
впливає на окремі системи організму, що в свою чергу 
призводить до активізації та підвищення готовності 
до виконан ня тренувальних вправ.

Отже використання прийомів психологічного за-
спокоєння та психологічної мобілізації дозволяють 
підвищити ефективність тренувального процесу у 
підготовці футболістів.

З метою підвищення якості тренувального процесу 
футболістів нами використовувались перед напруже-
ними тренуваннями методи психологічної мобілізації. 
Ефективність застосування зазначеного методу визна-
чалася на основі порівняння кількості виконаних під 
час тренування елементів з використанням психоло-
гічної мобілізації та без використання цих методів. За-
вдання які вирішувались у заняттях, що підлягали по-
рівнянню не відрізнялись.  Показники кількості якісно 
виконаних зв’язок та комбінацій футболістами 14-15 
років під час тренувань представлені у малюнку 3.

Як видно на рисунку середня кількість виконаних у 
тренуванні елементів без використання психічної мо-
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Таблиця 1
Розвиток вольових якостей школярів віком 14-15 років, що займаються футболом  

(наявність вольових якостей)

Вольові якості
Фізична і технічна підготовленість

ф +, т + ф -, т + ф +,  т - ф -,  т -
Рішучість 10 40% 2 15% 8 42% 0
Наполегливість 10 40% 1 8% 4 21% 0
Самовладання 8 32% 2 15% 2 11% 0
Ініціативність 5 20% 3 23% 1 5% 0
Дисциплінованість 13 52% 8 62% 10 53% 1 20%
Працьовитість в тренувальних заняттях 13 52% 7 54% 10 53% 0
Всього гравців даної категорії 25 13 19 5

Таблиця 2
Розвиток вольових якостей школярів віком 14-15 років, що займаються футболом  

(відсутність вольових якостей)

Вольові якості
Фізична і технічна підготовленість

ф +, т + ф -,  т + ф +,  т - ф -,  т -
Нерішучість 3 12% 4 31% 4 21% 1 20%
Відсутність наполегливості 2 8% 4 31% 4 21% 2 40%
Відсутність самовладання 4 16% 2 15% 8 42% 0%
Відсутність ініціативності 2 8% 1 8% 1 5% 0%
Недисциплінованість 4 16% 3 23% 4 21% 1 20%
Відсутність працьовитості 2 8% 0 0% 2 11% 1 20%
Всього гравців даної категорії 25 13 19 5

Мал. 1. Середні значення показників ЧСС із застосуванням та без застосування психічного 
заспокоєння з футболістами 14-15 років
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білізації становила 58±7  зв’язок та комбінацій. Засто-
сування методу психологічної мобілізації призвело до 
збільшення кількості якісно виконаних за тренування 
зв’язок та комбінацій до 73±6 елементів, що становить 
20 %. Це факт доводить доцільність використання за-
значених методів у тренуванні футболістів.

Нами також, як критерій ефективності застосу-
вання методів психологічної підготовки визначалась 
кількість помилок допущених у тренуванні футболіс-
тами 14-15 років із застосуванням психологічної мобі-
лізації та без її застосування. Оцінка здійснювалась у 
другій половині тренувальної гри тривалістю 90 хви-
лин. Результати представлені на малюнку 4. 

Як видно з результатів представлених на рисунку 
3.4. застосування методів психологічної мобілізації у 
перерві між першою і другою половиною тренуваль-
ної гри дозволило зменшити кількість помилок що 
допускаються гравцями. Так кожен гравець в серед-
ньому допускав у другій половині гри 13±3 суттєвих 
помилок. Застосування методів мобілізації дозволило 
зменшити кількість помилок до 8±3,2, що на 39% кра-
ще ніж за умови не використання вказаного методу.  
Отже, використання прийомів психологічної мобілі-
зації дозволяє підвищити ефективність тренувально-
го процесу, покращити кількісні та якісні показники 
тренування футболістів віком 14 -15 років. 

Висновки.
Результати дослідження доводять про ефективність 

застосування психологічних методів заспокоєння та 
мобілізації в процесі психічної підготовки школярів 
віком 14-15 років, що займаються футболом. Психічне 

заспокоєння дозволяє прискорювати процеси віднов-
лення. Психічна мобілізація дозволяє прискорювати 
процеси впрацювання. Вміле використання зазначе-
них методів психологічної підготовки під час перерви 
дозволяє на 39% зменшити кількість помилок техніки 
у другій половині гри. 
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Особливості впливу занять оздоровчою ходьбою  
на організм людей  похилого віку

Михальчук Т.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглядаються питання заняття 
оздоровчою ходьбою для осіб по-
хилого віку. Особлива увага при-
діляється специфіці застосуван-
ня занять оздоровчою ходьбою 
з урахуванням змін в організмі, 
зумовлених процесом старіння. 
Визначено роль і місце оздоров-
чої ходьби як засобу оздоровчого 
тренування яка сприятиме по-
кращенню стану здоров’я осіб, які 
займаються, підвищенню якості їх 
життя. Сформульовано основні 
завдання та принципи побудови 
системи занять оздоровчою ходь-
бою для осіб похилого віку.

Михальчук Т. Построение системы занятий 
оздоровительной ходьбы для людей  по-
жилого возраста. Рассматриваются вопросы 
занятия оздоровительной ходьбой для лю-
дей пожилого возраста. Особое внимание 
уделяется специфике применения занятий 
оздоровительной ходьбой с учетом измене-
ний в организме, обусловленных процессом 
старения. Определены роль и место оздо-
ровительной ходьбы как средства оздорови-
тельной тренировки  которая будет способ-
ствовать улучшению состояния здоровья лиц, 
занимающихся повышению качества их жизни. 
Сформулированы основные задачи и принципы 
построения системы занятий оздоровительной 
ходьбой  для людей пожилого возраста.

Myhalchuk T. The formation of the 
systems of wellness wallking class-
es for the elderly. This article exam-
ines issues concerning wellness walk-
ing for elder people. Particular attention 
is paid to the peculiarity of the wellness 
walking classes application, taking into 
account changes in the organism, de-
termined by aging process. In this paper 
we have defined the role and place of 
wellness walking as means of healthy 
training that will improve the health of 
those who care about their life condi-
tion. The main tasks and principles of 
the wellness walking classes system 
for the elderly have been formulated.

Ключові слова:
оздоровча ходьба, система за-
нять, фізичне виховання, фізич-
на культура, похилий вік.

оздоровительная ходьба, система занятий, 
физическое воспитание, физическая культу-
ра, пожилой возраст.

wellness walking, the system of class-
es, physical education,  physical cul-
ture, the elderly. 

Вступ.1

Стан здоров’я населення України викликає зна-
чне занепокоєння  в останніми  роками. Це зумовлено 
зростанням загальної захворюваності населення, що 
є значним в нашій державі, а її поширення та частота 
захворюваності істотно вищі, ніж в економічно розви-
нутих країнах. За даними досліджень інституту демо-
графії та соціальних досліджень НАН України, показ-
ник середньої тривалості життя в Україні 2010 року 
становив 67,8 року, у т.ч. у чоловіків – 61,8, у жінок 
– 73,8 року. За тривалістю життя українці посідають 
135 місце серед всіх країн світу.

 Основною причиною такого стану є захворю-
вання серцево-судинної системи, цукрового діабету, 
ожиріння, особливо у осіб похилого віку, які насампе-
ред зумовлені способом життя. Так за даними ВООЗ 
здоров’я людини лише на 10-15% залежить від меди-
цини, на 15-20% від генетичних факторів, на 20-25% 
від стану довкілля та 50-55% від умов і способу жит-
тя. Очевидно до способу життя людини слід віднести 
раціональне збалансоване харчування, відсутність чи 
наявність так званих шкідливих звичок, стан довкіл-
ля, рухову активність, що відповідає вікові та стану 
здоров’я  людини.

Виникає необхідність у розробці педагогічного 
експерименту оздоровчої ходьби для осіб похилого, 
які сприятимуть покращенню стану здоров’я осіб, що 
займаються, підвищення якості їх життя.  

У ряді наукових досліджень, проведених остан-
німи роками, Найдін В. Л. (1981р); Сотникова М. П. 
(1983р); Донской Д.Д. (1986р), розробили рекоменда-
ції щодо техніки оздоровчої ходьби. В дослідженнях 
Кушнарева Т. В. (1986р); Следзевская И. К. (1987р); 
Высоцкая Ж. М. (1987р), вони дають ствердну від-
повідь про позитивний вплив оздоровчої ходьби при 
ішемічній хворобі серця. Більш новішими опубліко-
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ваними статтями є автори Амельченко И. А. (2001р); 
Вовченко І. І. (2003р), які займалися дослідженням 
впливу оздоровчої ходьби на організм дітей молод-
шого шкільного віку, та віку студентів з ослабленим 
здоров’ям. Опубліковано чимала кількість доповідей 
та статей, однак в даних дослідженнях немає педаго-
гічного експерименту.

 Тому актуальною є проблема розробки педаго-
гічного експерименту та пошуку ефективних шляхів 
підвищення та збереження рухової активності осіб 
похилого віку та поліпшення їхньої фізичної підготов-
леності, заняттями оздоровчою ходьбою. Цим і зумов-
лена актуальність нашого дослідження.

Наукова робота буде виконуватись відповідно до 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006-2010рр. Міністер-
ства України у справах сім’ї молоді та спорту за те-
мою 3.2.7 « Теоретико-методичні засади рекреаційної 
діяльності різних груп населення» ( номер державно-
го реєстру 0106 V011726).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи на основі аналізу і узагальнення те-

оретичного та практичного досвіду  розробити педа-
гогічний експеримент  для осіб похилого віку які за-
ймаються оздоровчою ходьбою.

Було проаналізовано більше 140 літературних дже-
рел з питань  оздоровчої ходьби, рухової активності, 
фізичного стану та фізичної працездатності, застосу-
вання сучасних інформаційних технологій у процесі 
оздоровчого тренування, різних аспектів педагогічно-
го контролю та самоконтролю в оздоровчому трену-
ванні.

Результати дослідження.
Аналіз та узагальнення науково-методичної літе-

ратури, показав, що для того щоб досягнути оздоров-
чого ефекту, в заняттях оздоровчою ходьбою необхід-
но дотримуватись певних правил: 
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фізичне навантаження повинно плануватися відпо-• 
відно з можливостями  тих хто займається; 
в процесі використання оздоровчого тренування • 
необхідно забезпечити регулярність  і єдність лікар-
ського, педагогічного контролю, і самоконтролю;  
 дотримання систематичності (регулярності занять), • 
поступового підвищення навантажень.  

Оздоровчий ефект фізичного навантаження  спо-
стерігається  тільки в тих випадках, коли вони раці-
онально збалансовані по спрямованості до індивіду-
альним можливостям осіб які займаються. Заняття 
фізичними вправами активізують і удосконалюють 
обмін речовин, покращують діяльність центральної 
нервової системи, забезпечують адаптацію серцево-
судинної, дихальної і інших систем організму. Фізич-
ні вправи  позитивно впливають на організм людини, 
(збільшують розумову і фізичну працездатність), до-
зволяють збільшити рівень розвитку фізичних якос-
тей, впливають на формування і подальше удоскона-
лення життєво важливих рухових умінь і навичок. 

Для поліпшення  фізичного стану організму люди-
ни, слід застосовувати вправи, що охоплюють основні 
групи м’язів і  забезпечують їх  ритмічну роботу. Най-
популярнішими і найдоступнішими засобами оздо-
ровчого тренування є ходьба і біг. Однак дані лікар-
ського контролю свідчать про те, що 50-60% людей, 
що займаються оздоровчим бігом  змушені припини-
ти, або на довго перервати тренування через болі в 
різних відділах хребта або в суглобах ніг. Особливо це 
стосується людей із надмірною масою тіла.

Основною перевагою оздоровчої ходьби є її ефек-
тивність при вираженій природності та доступності 
техніки її виконання. Ходьба легко дозується, що до-
зволяє здійснювати точний облік і контроль фізичного 
навантаження. Залежно від тривалості і інтенсивнос-
ті, ця вправа показана всім, не залежно від віку і ста-
ті. Заняття оздоровчою  ходьбою не вимагають спеці-
альних умов, мають велике оздоровче значення і, як 
правило, проводяться на свіжому повітрі у будь яку 
пору року, та в зручний час. Важливою особливістю 
є те, що вірно дозована ходьба не призводить до пе-
ренапруження функціональних систем організму, що 
особливо актуально для осіб похилого віку. Під час 
ходьби фази скорочення м'язів чергуються з фазами їх 
розслаблення, що забезпечує тривалу підтримку функ-
цій нервових центрів і тренування серцево-судинної 
та інших систем організму. (Кутек Т.Б. 2001р).

Інтенсивність навантаження легко дозується змі-
ною швидкості, дистанції і тривалості ходьби  (Ми-
нарський В. 2005р). Навантаження повинне відповіда-
ти можливостям організму (фізичному стану). З віком 
організм старіє, його фізичні та розумові можливості 
зменшуються. Однак люди старіють не однаково. Про-
цес старіння можна сповільнити або навіть зупинити 
(затримати) на якийсь час, повернувши собі енергію 
та активність.

Американський кардіолог  П. Уайт сказав: «Чудо-
во знати, що можна ставати здоровішим з роками і що 
старіти зовсім не обов'язково!» Для того щоб не старі-

ти, потрібні фізичні навантаження в будь-якому віці. 
Крім ходьби, у людей похилого віку в розпорядку дня 
мають бути: ранкова гімнастика, помірна фізична пра-
ця чи інші фізичні вправи. Академік М. Амосов ствер-
джував, що добре здоров'я – це результат тренування. 
Тренована людина рідко і легше хворіє, а будь-яке за-
хворювання прискорює старіння організму. Німецькі 
лікарі встановили, що ті люди, які щодня роблять ран-
кову гімнастику, у 5 разів рідше застуджуються.

З набутим досвідом і розвитком тренованос-
ті у людей, котрі займаються оздоровчою ходьбою, 
з'являється бажання чергувати звичайну ходьбу з при-
скореною і ходьбою швидким кроком. Це свідчить 
про позитивний ефект занять і бажаності їх перебудо-
ви – перехід від ходьби з рівномірною швидкістю до 
ходьби зі швидкістю змінною. Навантаження можна 
поступово збільшувати за рахунок швидкості пересу-
вання, збільшення дистанції, ускладнення маршруту. 
Оздоровчу ходьбу рекомендується починати з мало-
го навантаження, поступово збільшуючи швидкість і 
тривалість занять. Як і за будь-якого тренування, слід 
дотримуватися заповіді: тренуйся, але не перетренуй-
ся. Краще збільшити тривалість ходьби, а не її швид-
кість. (Яловик  В. Т; Жигун К.Ф. 2000р).

В результаті навантаження під час оздоровчої 
ходьби рефлекторно розширюються судини серця, 
і в міокард надходить більше кисню. Тому постійне 
тренування сприятиме зміцненню серця, прояви сте-
нокардії з'являтимуться рідше або зовсім зникнуть. 
Як затверджують учені, ходьба в якій те мірі сприяє 
розвантаженню серця в його безперестанній роботі. 
Під час ходьби серце працює не одне. Включається в 
роботу майже 600 м’язів, маса яких складає близько 
половини загальної ваги м’язів. При систематичній 
ходьбі серце і кровоносні судини, спрацьовують, ді-
ють погоджено. Зазвичай при спокійній ходьбі чоло-
вік робить приблизно 60-70 кроків в хвилину. Така 
кількість кроків майже співпадає з частотою серцевих 
скорочень, яка при спокійній ходьбі рівна приблизно 
70 – 80 ударам в хвилину.

Постійна щоденна ходьба може дещо знижувати 
показники артеріального тиску в гіпертоніків. Тож 
оздоровча ходьба, не тільки тренує серцево-судинну і 
дихальну систему, а й поліпшує обмін речовин, функ-
цію всіх внутрішніх органів, загальний стан здоров'я, 
зменшує прояви старіння організму.

Оздоровча ходьба є хорошим «масажером» крово-
носних судин, поліпшуючи їх еластичність. Під час 
скорочення м’язів ніг при відштовхуванні кров в усе-
редині м’язових капілярах активно «вичавлюється» у 
венозні судини. Прискорення венозного відтоку крові 
полегшує діяльність серця і покращує надходження 
крові по артеріях до працюючих м’язів. Такий харак-
тер діяльності м’язів називають «м’язовим насосом». 
При оздоровчій ходьбі «м’язовий насос» діє з най-
більшою ефективністю. Оздоровчий  ходьба визнана 
унікальним засобам зміцнення здоров’я і підтримки 
фізичної підготовленості людини. Ходьба викликає в 
організмі природні позитивні функціональні зрушен-
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ня. Не випадково говорять: «Ходьба – краща дихальна 
вправа». Більш довершена дихальна функція активі-
зує обмін речовин в організмі, що, у свою чергу, має 
пряме відношення до регулювання маси тіла.

Висновки.
Дані досліджень підтверджують, що оздоровча 

ходьба є невід’ємною складовою частиною оздоров-
чого тренування, яка позитивно впливає на всі функ-
ції організму.

При побудові занять оздоровчою ходьбою необ-
хідно враховувати фізичний стан, фізичну підготов-
леність та індивідуальні особливості організму. До-
зування вправ повинні підбиратися таким чином, щоб 
сприяти підтримуванню здоров’я, при цьому акцент 
повинен робитися на індивідуальних рекомендаціях 
і на самоконтролі за фізичним станом. Ключовими 
компонентами при побудові системи занять є психо-
логічний, енергетичний і м’язовий компонент вправ.

Надалі доцільно розробити педагогічний експери-
мент та скласти систему занять оздоровчою ходьбою 
для осіб похилого віку.
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Анотації:
Проведено аналіз фізіологіч-
них показників тренованості 
студентів спеціальної медичної 
групи. Показано рівень сома-
тичного здоров’я, адаптаційних 
можливостей серцево-судинної 
системи та фізіологічні по-
казники організму студентів 
першого курсу. Доведено, що 
рівень фізичної підготовленості 
студентів з кожним роком зни-
жується. У дослідженнях взяли 
участь 21 студент першого року 
навчання.

Мордвинова А.В., Бурла А.М. Физиологичес-
кие показатели тренированности студентов 
специальной медицинской группы с заболе-
ванием вегето-сосудистая дистония по сме-
шанному типу. Проведен анализ физиологи-
ческих показателей тренированности студентов 
специальной медицинской группы. Показан уро-
вень соматического здоровья, адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой системы и 
физиологические показатели организма студен-
тов первого курса. Доказано, что уровень физи-
ческой подготовленности студентов с каждым 
годом снижается. В исследовании принимали 
участие 21 студент первого года обучения.

Mordvinova А.V., Burla О.М. Physi-
ological indicators of students training 
in of special medical group with the dis-
ease of vegetative-vascular dystonia 
of mixed type. The analysis of physi-
ological indicators of students training in 
special medical group. Showed the level 
of somatic health, adaptive capacity of 
the cardiovascular system and physiologi-
cal indicators of the first-year students. 
Proved that the level of physical training 
of students each year decreases. In ex-
periment took part 21 students of first year 
study.

Ключові слова:
соматичне здоров’я, вегето-
судинна дистонія, фізіологічні 
показники, тренованість.

соматическое здоровье, вегето-сосудистая 
дистония, физиологические показатели, тре-
нированность.

somatic health, vegetative-vascular dys-
tonia, physiological indicators, training.

Вступ.1

Кожного року збільшується кількість осіб, які ма-
ють відхилення у стані здоров’я. Особливо велике 
занепокоєння викликає погіршення стану здоров’я 
школярів і студентів. Про це свідчить збільшення 
кількості молоді, що направляють у спеціальні медич-
ні групи після медичного огляду.

Рівень фізичного виховання у вищій школі не 
сприяє ефективному зменшенню дефіциту рухової 
активності студентів, що є однією з причин різнома-
нітних відхилень у їхньому здоров’ї. Установлено, 
що впродовж навчання у вищих навчальних закладах 
чисельність підготовчої та спеціальної медичних груп 
збільшується від 5,36% на першому курсі до 14,46% 
на четвертому курсі (І. Р. Боднар, 2000; А. І. Драчук, 
2001) [2, 3; 3, 3–5].

Деякі вчені (В. П. Зайцев, 1999; А. Г. Хоружев, 
1983) доводять, що фізична працездатність людини 
безпосередньо залежить від обсягу рухової актив-
ності, тому різке її зменшення у побуті, звільнення 
від занять фізкультурою в навчальному закладі лише 
сприяють подальшому прогресуванню захворювання 
[5, 3–6; 8, 28–32]

Згідно з статистичними даними (Б. В. Будикіна, 
І. В. Єфімова, Б. Н. Прошкіна, 2000), близько 90% 
дітей, учнів і студентів України мають відхилення 
у стані здоров’я, понад 50% – незадовільну фізичну 
підготовленість, близько 70% дорослого населення – 
низький і нижче середнього рівні фізичного здоров’я, 
у тому числі у віці 16–19 років – 61%, 20–29 років – 
67,2% . Тільки протягом останніх п’яти років на 41% 
збільшилася кількість учнів і студентської молоді, від-
несених за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи [4, 20–25].

Актуальність цього питання пов’язана з тим, що 
вегето-судинна дистонія (ВСД) є досить поширеним 
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захворюванням серед дітей (12−25%), так і серед до-
рослих (до 70%). У 2009 р. в Україні поширеність 
вегето-судинної дистонії становила 1669,4 на 100 тис. 
населення. Найбільша поширеність цієї хвороби спо-
стерігалась у Волинській області (4457,7 на 100 тис. 
населення), м. Києві (4100,7 на 100 тис. населення), 
Київській області (3326,1 на 100 тис. населення), най-
менша – у Дніпропетровській області (510,8 на 100 
тис. населення), м. Севастополі (491,1 на 100 тис. на-
селення), Сумській області (441,1 на 100 тис. населен-
ня). Цю патологію мають переважно люди молодого 
і середнього віку (О. М. Зінченко, М. В. Голубчиков, 
Т. С. Міщенко, М. К. Хобзей, 2010) [7, 2–3].

Створення спеціальної медичної групи для студен-
тів є однією з найважливіших умов сприяння реаліза-
ції можливості вибору фізичних навантажень відпо-
відно до їх рівня здоров’я та психоемоційного стану 
(В. І. Завацький, 1995). Застосування індивідуального 
підходу під час проведення занять із фізичної реабіліта-
ції сприяє підтримці та зміцненню здоров’я, фізичного 
розвитку, рухової активності, а також позитивно впли-
ває на підготовку студентів до майбутньої професійної 
діяльності [3, 3–5].

Разом з цим залишається актуальним питання фізіо-
логічних показників тренованості студентів спеціальної 
медичної групи із захворюванням на вегето-судинну 
дистонію.

Робота виконується відповідно до плану науково-
дослідної роботи кафедри здоров’я людини та фізич-
ної реабілітації Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка на 2007–2011 
рр. Міністерства освіти і науки України за темою 
«Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 
проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корек-
ційної педагогіки» (номер державної реєстрації 
0107U002826).
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити рівень фізіологіч-

ної тренованості студентів спеціальної медичної гру-
пи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за 
змішаним типом. 

Для досягнення мети були визначені такі завдання:
провести аналіз існуючих авторських програм, які • 
дозволяють визначити рівень соматичного здоров’я 
студентів спеціальної медичної групи із захворю-
ванням на вегето-судинну дистонію за змішаним 
типом у процесі фізичної реабілітації;
дослідити рівень фізіологічних показників трено-• 
ваності студентів відповідної спеціальної медичної 
групи у спокої та під час навантаження за загально-
прийнятими методиками.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення матеріалів науково-методичної літератури з 
теми дослідження; методика кількісної експрес-оцінки 
рівня соматичного здоров’я за Г. Л. Апанасенко; ін-
декс Робінсона, проба Руф’є, оцінка фізичного стану за 
Е. А. Пироговим, педагогічне спостереження, педаго-
гічний експеримент; методи математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження проходило 
на базі Української академії банківської справи На-
ціонального банку України» (УАБС НБУ) протягом 
вересня-жовтня 2010 року. У дослідженнях взяли 
участь студенти першого року навчання (21 особа), які 
за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної 
групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію 
за змішаним типом.

Результати дослідження.
У результаті аналізу медичних карток диспансер-

ного обстеження студентів перших курсів УАБС НБУ 
було з’ясовано, що у 2010 р. 30 % студентів, відне-
сених до спеціальної медичної групи, мають вегето-
судинну дистонію за змішаним типом.

Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я за 
Г. Л. Апанасенко дає можливість комплексно визна-
чити функціональний стан організму за показниками 
кардіореспіраторної та м’язової систем. Ця методика 
складається з визначення антропометричних і функці-
ональних показників та їх індексів [6, 118–122].

Вимірювання антропометричних і фізіометричних 
показників, таких, як довжина тіла, маса тіла, життєва 
ємкість легень і сила м’язів кисті, проводилися за 
загальноприйнятою методикою [6, 51–88]. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) є інтегральним 
показником діяльності серцево-судинної системи, 
що відображає ступінь напруження киснево-
транспортної функціональної системи під дією 
фізичних навантажень. Вимірювання ЧСС проводили 
пальпаторним методом на променевій (сонній) артерії 
у стані спокою. Фіксували показники ЧСС протягом 
10 с із наступним перерахуванням через 1 хв. За 
середні показники приймають 60−80 уд./хв, більше 80 
уд./хв розцінюють як тахікардію, менше 60 уд./хв – як 
брадикардію. ЧСС вимірювали на початку, у середині 
та в кінці заняття.

Артеріальний тиск (АТ) крові визначали за методом 
Короткова (за допомогою медичного тонометра). 

Артеріальний тиск у межах 100/60−120/80 мм рт.ст. 
вважають фізіологічною нормою. АТ вимірювали до, 
під час і після навантаження.

Для визначення резервно-функціональних можли-
востей кардіоваскулярної системи використовували 
індекс Робінсона (ЧСС × САТ/100), який характеризує 
систолічну роботу серця. Значення індексу Робінсона 
розподіляли за рівнями резервів (чим нижче значення 
індексу у спокої, тим вище максимальні аеробні мож-
ливості організму): низький – більше 96 ум.од., нижче 
середнього – 86–95 ум.од., середній – 76–85 ум.од., 
вище середнього – 71–75 ум.од., високий – менше 70 
ум.од [6, 40].

За допомогою проби Руф’є оцінювали працездат-
ність серця під час фізичного навантаження, що вира-
жається у вигляді індексу (ІР = (4(Р1+Р2+Р3) – 200)/10, 
де Р1 – ЧСС за 15 с у спокою; Р2 – ЧСС у перші 15 с піс-
ля присідань; Р3 – ЧСС за останні 15 с першої хвилини 
після присідань), що характеризує різні рівні резервних 
можливостей: 3 – високий рівень фізичного стану; 4−6 
– вище середнього; 7−10 − середній; 11−15 – нижче се-
реднього; більше 15 − низький [6, 121–122].

Одним із інтегральних показників рівня 
фізичного стану є адаптаційний потенціал серцево-
судинної системи, що визначається за методикою 
Р. М. Баєвського. Він визначається за формулою:

АП=0,011×ЧСС+0,014×ATс+0,008×ATд+0,014×N
+0,009×M-0,009×L-0,27,

де АП – адаптаційний потенціал, ЧСС – частота 
серцевих скорочень, АТс – артеріальний тиск 
(систолічний), АТд − артеріальний тиск (діастолічний), 
N – вік, М – маса тіла, L – зріст.

Кожному з чотирьох рівнів адаптації організму 
відповідає певний діапазон коливань кількості балів: 
задовільна адаптація – <2,1 балу; напружений механізм 
адаптації – 2,11−3,2 бала; незадовільна адаптація – 
3,21−4,3 бала; зрив адаптації – 4,31 і більше балів.

Іншим інтегральним показником можна вважати 
рівень фізичного стану (РФС), який визначають за 
рівнянням регресії, розробленим Е. А. Пироговою [6, 
143].

Х = (700-3*ЧСС-2,5*АТср. – 2,7*В+0,28*М)/(350-
2,6*В+0,21*З), 

де X – кількісний показник РФС в умовних одиницях; 
ЧСС – частота серцевих скорочень у спокої; В – вік; 
М – маса тіла; З – зріст; АТср.– артеріальний тиск. По-
дана формула забезпечує досить точний прогноз РФС, 
якщо маса тіла не перевищує 15% маси тіла в нормі 
[6, 136].

Аналіз тестування соматичного здоров’я студентів 
першого курсу із низьким рівнем здоров’я за методи-
кою Г. Л. Апанасенко свідчить про те, 82% студентів 
із захворюванням на вегето-судинну дистонію має не 
вище середнього рівень соматичного здоров’я, 10% − 
високий і 8% рівень вище середнього (рис.1)

У спокої артеріальний тиск студентів відповідає 
нормі, окрім ЧСС, то під час незначного навантаження 
він збільшується до 180/110 мм рт.ст., пульс – до 130 
уд./хв, частота дихальних рухів – до 35. Через 5 хв. 
відновлення – АТ у середньому наближається 130/90 
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Рис.1. Показники соматичного здоров’я студентів (за Г. Л. Апанасенко)

Рис. 2. Адаптаційний потенціал ССС студентів СМГ (за Р. М. Баєвським)

Таблиця 1
Фізіологічні показники тренованості студентів першого курсу

Навантаження

Фізіологічні 
показники

У спокої Під час фізичного
навантаження

Через 5 хв після наван-
таження

АТ с., мм.рт.ст. 110 180 130
АТ д.,мм.рт.ст. 65 100 90
ЧСС, уд./хв 40 100 85
Частота дихальних рухів, 
разів/хв 11 35 18

Таблиця 2
Рівень резервно-функціональних можливостей студентів із захворюванням серцево-судинної системи

Рівень
Показник 

Низький Нижче  
середнього

Середній Вище  
середнього

Високий 

Індекс Робінсона 5% 30% 31% 19% 15%
Проба Руф’є 6% 20% 62% 10% 2%
Фізичний роз-
витку

16% 27% 49% 5% 3%

8%  

82%  

10%  

Не вище середнього
Високий
Вище середнього

55,2%  

11,8%                1,5%  
Задовільна адаптація

Напруження 
механізмів адаптації

Незадовільна 
адаптація

Зрив адаптації

31,5%  
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мм рт.ст, пульс – до 9 уд./хв, частота дихальних рухів 
– до 18 (табл. 1). Отже, артеріальний тиск залежить 
від типу реакції серцево-судинної системи (ССС) на 
навантаження. Якщо переважає нормотонічний тип, 
то спостерігається збільшення частоти серцевих 
скорочень та пульсового тиску на фоні підвищення 
систолічного і помірного зниження діастолічного ар-
теріального тиску; гіпертонічний тип передбачає різ-
ке підвищення (200 мм рт. ст. і більше) систолічного 
артеріального тиску, що супроводжується значним 
збільшенням частоти серцевих скорочень, незмін-
ністю або підвищенням діастолічного артеріального 
тиску. Гіпотонічний (астенічний) тип спостерігається 
при незначному збільшенні систолічного артеріально-
го тиску при значному зростанні частоти пульсу, при 
цьому діастолічний артеріальний тиск підвищується, 
що зумовлює незмінність або зменшення пульсового 
тиску. Дистонічний тип свідчить про значне збільшен-
ня систолічного артеріального тиску при зменшенні 
діастолічного, що призводить до різкого збільшен-
ня пульсового тиску. Ступінчаста реакція серцево-
судинної системи характеризується зменшенням сис-
толічного артеріального тиску після навантаження і 
збільшенням його на другій і третій хвилині віднов-
лення, а  діастолічний артеріальний тиск знижується 
та підвищується частота серцевих скорочень.

Отже, можна зробити висновок, що фізіологіч-
ні показники тренованості у студентів знаходяться 
на низькому рівні і потребують корекції. Зменшення 
частоти серцевих скорочень (брадикардія) внаслідок 
зниження автоматизму СА-вузла, обумовлено збіль-
шенням тонусу блукаючого нерва. Зменшення часто-
ти дихальних рухів у спокої спричинене порушенням 
регуляції між соматичною і вегетативною нервовими 
системами, а також необґрунтованим заниженням 
обсягу рухової активності, що призвело до знижен-
ня сили дихальної мускулатури, паталогій дихальної 
системи також не виявлено.

Серед студентів першого року навчання УАБС 
НБУ значно переважає рівень задовільної адаптації 
– 35,2%, напруження механізмів адаптації має 31,5%, 
незадовільну адаптацію – 11,8 %, зрив адаптації – 
лише 1,5 % (рис. 2).

Аналізуючи дані резервно-функціональних мож-
ливостей кардіоваскулярної системи студентів відне-
сених до СМГ ми дійшли висновку, що 49% студен-
тів з вегето-судинною дистонією має середній рівень 
фізичного розвитку, 27% − нижче середнього, 16% 
− низький, 5% – вище середнього та 3% – високий рі-
вень (табл. 2). 

Результати тестування показників резервних мож-
ливостей організму під час навантаження (проба 
Руф’є) засвідчили, що 62% студентів досліджуваної 
спеціальної медичної групи має середній рівень ви-
тривалості, 20% − рівень нижче середнього, 10% − 
вище середнього, 2% – високий і 6% – низький рівень. 
Показники індексу Робінса визначили превалювання 
середнього і нижче середнього рівнів студентів (30% 
і 31% відповідно), проте 19% має вище середнього рі-
вень (табл. 2).

Висновки.
Проведене дослідження підтвердило тверджен-

ня багатьох дослідників (І. В. Єфімова, Б. В. Будикіна, 
Б. Н. Прошкіна, 2000), що рівень фізичної підготовле-
ності студентів із кожним роком знижується. Це під-
тверджується рівнем соматичного здоров’я студентів 
82% (не вище середнього); напруженим механізмом 
адаптації – 55,2 %; індексом Робінсона 30%(нижчий 
за середній), пробою Руф’є 62% (середній рівень) і 
рівнем фізичного стану 49% (середній).

Низький рівень фізичної підготовленості студентів 
спеціальної медичної групи обумовлений недостатнім 
обсягом рухової активності у школі, що спричинило 
низку функціональних змін в організмі. Проведене до-
слідження дає всі підстави стверджувати, що фізіоло-
гічний стан студентів потребує постійної роботи щодо 
покращення стану кардіоваскулярної і вегетативної 
нервової систем засобами фізичної реабілітації.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
удосконаленні й упровадженні спеціальної програ-
ми фізичного реабілітації для студентів спеціальної 
медичної групи із захворюванням на вегето-судинну 
дистонію за змішаним типом.
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Надлишкова маса тіла студентів  
як проблема метаболізму і фізичної активності 

Пилипчук В.В., Августинович М.Б., Курінов О.Ю.
Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Анотації:
Розглянуто проблеми надлиш-
кової маса тіла серед студентів, 
причини її підвищення, мета-
болічні зміни та можливі шляхи 
корекції. Проаналізовано публі-
кації відповідної тематики. Вста-
новлено, що існує значне число 
методів корекції надмірної маси 
тіла серед дорослих, однак вони 
відсутні поміж студентів. Запро-
поновано комбіноване викорис-
тання аеробних фізичних наван-
тажень і холодових процедур як 
перспективних у даній області.

Пилипчук В.В., Августинович М.Б., Куринов 
А.Ю. Чрезмерная масса тела студентов как 
проблема метаболизма и физической ак-
тивности. Рассмотрены проблемы чрезмерной 
массы тела среди студентов, причины ее увели-
чения, метаболические изменения и возможные 
пути коррекции. Проанализированы публика-
ции соответствующей тематики. Установле-
но, что существует значительное количество 
методов коррекции чрезмерной массы тела 
среди взрослых, однако они отсутствуют среди 
студентов. Предложено комбинированное ис-
пользование аэробных физических нагрузок и 
холодовых процедур как перспективных в этой 
области.

Pylypchuk V.V., Avgustynovych M.B., 
Kurinov O.Y. Excessive student mass 
as metabolism and physical activity 
problem. Problems of excessive mass 
among students, causes of rise, metab-
olism changes and possible correction 
ways were shown. Publications of indi-
cated theme were analysed. It has been 
shown that we have a lot of physical 
methods for excessive body mass cor-
rection among adults but we have not 
that among students. Combination of 
aerobic exercises and cool procedures 
as perspective in this field were offered.

Ключові слова:
надлишкова маса тіла, студенти. чрезмерная масса тела, студенты. excessive body mass, students.

Вступ.1

Надлишкова маса тіла (НМТ) є донозологічним 
станом і характеризується критичним зростанням маси 
тіла, що може перейти в ожиріння, яке розцінюють 
як ендокринно-метаболічну патологію. Поширеність 
НМТ в індустріально розвинених країнах складає як 
серед жінок, так і чоловіків близько 30-40 % і продовжує 
зростати. Така ж тенденція характерна і для України, 
у тому числі серед дітей, підлітків, студентів. Досить 
часто молоді люди не звертають увагу на власну масу 
тіла і виявлення у них НМТ є випадковим явищем, 
а серед певної категорії людей повнота асоціюється 
зі станом повного здоров’я. З точки зору сучасної 
валеології НМТ є класичним прикладом так званого 
„третього стану”, тобто перебування організму між 
нормою та яскраво маніфестованою (чи прихованою, 
латентною) патологією [3].

З метою нормалізації маси тіла у світовій практиці 
використовують найрізноманітніші чинники: 
дієтологічні заходи, фізіотерапевтичні процедури, 
фізичні навантаження, масаж, SPA-технології, 
хірургічні маніпуляції з метою корекції фігури, 
санаторно-курортне лікування тощо. У більшості 
випадків вони не дають позитивного і довготривалого 
терапевтичного ефекту, оскільки, як правило, 
застосовуються одноразово або впродовж невеликого 
проміжку часу [4, 5].

Малодослідженим у даному аспекті є комбіноване 
використання кількох фізичних чинників серед сту-
дентської молоді, зокрема дозованої ходьби і душового 
загартування гіпотермічного характеру, порівняльний 
аналіз ефективності такої комбінації із традиційними 
заходами зменшення маси тіла.

Дане дослідження виконане у відповідності до 
міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації”, 
запланованої на 2002-2011 роки і затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України №14 від 10 січня 
2002 року.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даного дослідження — аналіз причин і по-

ширення НМТ серед студентської молоді задля роз-
робки і впровадження ефективних корегуючих захо-
дів фізичного впливу.

Поміж використаних методів досліджень основна 
увага приділялась монографічному дослідженню та 
аналізу фахово-тематичної періодики, у тому числі 
системно-структурному аналізу літератури, методам 
експертних оцінок та логічних висновків, індивіду-
альному інтерв’юванню.

Результати дослідження.
До числа дорослих осіб, які мають надлишкову 

масу, відносять тих, чий індекс маси тіла (ІМТ) зна-
ходиться у межах 25,0-27,9 [3].

За оцінкою експертів Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ) у 2001 році на хронічні неін-
фекційні захворювання, до яких належить ожиріння, 
припадало близько 60 % із загальної кількості смертей 
і 47 % із загального числа захворювань у світі.

НМТ характеризується збільшенням вмісту жиро-
вої тканини і є одним із найпоширеніших донозоло-
гічних порушень обміну речовин в економічно розви-
нених країнах. Так, у США до 60 % населення мають 
НМТ і близько 18-20 % страждають на ожиріння. 
Україна у даному переліку не складає виключення. За 
різними джерелами у нашій країні 12 % міського на-
селення і 25 % сільського мають НМТ. 

Якщо перед початком другої світової війни люди із 
НМТ складали 7-12 %, то у теперішній час — до 37 % 
населення земної кулі. Впродовж останніх десятиліть 
має місце постійне зростання кількості осіб із НМТ, у 
тому числі поміж дітей, підлітків та молоді [5].

Багатоцентрові соціологічні дослідження перекон-
ливо доводять, що у розвитку ожиріння і НМТ істотну 
роль відіграють переважно два чинники соціального 
середовища: надмірне харчування і зниження фізичної 
активності населення. Останній фактор пов’язують із 
механізацією та автоматизацією виробництва, появою 
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низки побутових зручностей, спрямованих на мінімі-
зацію м’язових зусиль щодо досягнення позитивного 
виробничого результату. Фактично сучасний урбані-
зований світ розбудовується таким чином, щоб ство-
рити навколо індивіда „тепличні” умови, які позбав-
ляли би його найменшої потреби використовувати 
цивілізаційні навички та уміння фізичного характеру, 
які мали широке практичне застосування іще років 
100-150 тому. В умовах науково-технічного прогре-
су у виробництві та побуті, при значному розвитку 
транспортних комунікацій і зменшенні частки ручної 
праці за останні 100 років відсоток м’язових зусиль в 
енергетичному балансі людства знизився із 94 до 1 % 
[1-3].

Сімейну спадковість у розвитку НМТ доведено 
статистично. Якщо двоє батьків мають нормальну 
масу тіла, НМТ розвивається у 9 % дітей; якщо один 
має НМТ — у 50 %; якщо двоє — 80 % і більше. 
Успадковується збільшення кількості і розмірів жиро-
вих клітин (адипоцитів) та ферментопатія жирового 
обміну, внаслідок чого адипоцити більш активно на-
копичують жир (на 30-150 %). У сім’ях, які мають 
НМТ, часто існує культ їжі.

Під час лонгітудинальних багатоцентрових рандо-
мізованих досліджень, проведених у багатьох країнах 
світу, переконливо доведено, що чим вища маса тіла, 
тим коротша тривалість життя, тим більша ймовір-
ність розвитку таких важких захворювань, як атеро-
склероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хворо-
ба, цукровий діабет, утворення каменів у жовчному 
міхурі та нирках, дистрофічно-дегенеративні зміни з 
боку опорно-рухового апарату тощо [5].

Більшість людей із НМТ недооцінюють свій стан, 
вважаючи повноту ознакою здоров’я, а не донозоло-
нічними проявами ожиріння, переважне число осіб, 
особливо підліткового та юнацького віку, взагалі не 
підозрюють про наявність у них НМТ. Як правило, за 
таких умов вперше діагноз НМТ встановлюється під 
час диспансерних обстежень, які проводяться медич-
ними комісіями військоматів або при оформленні до-
кументів для вступу у вищі навчальні заклади [4].

Серед соціальних чинників, які сприяють зростан-
ню випадків НМТ в останні десятиріччя, дослідники 
вказують на збільшення енергетичної цінності їжі за 
рахунок легкозасвоюваних вуглеводних продуктів 
швидкого приготування, у тому числі усім відомих 
„хот-догів”, „чисбургерів”, „гамбургерів”, бутербро-
дів, чіпсів, а також газованих підсолоджених і слабких 
алкогольних напоїв тощо. Встановлено, що основним 
споживачем таких „зручних продуктів” є діти шкіль-
ного віку і молодь до 30 років.

Дослідженнями останніх років показано, що про-
дукція закладів типу „McDonalds” насправді не є такою 
поживною та корисною для організму, що росте, як це 
намагається довести широко розповсюджена реклама. 
Більшість продуктів харчування, виготовлених за 
технологією фаст-фудів, містять у своєму складі 
трансжири — штучні ізомери жирних кислот (ЖК), 
здатні до заміщення ендогенних ЖК ненасиченого 
ряду. Останні, у свою чергу, є корисними для організму, 

оскільки володіють антиатерогенними властивостями. 
Трансжири призводять до збільшення концентрації 
ліпопротеїдів низької і наднизької щільності (ЛПНЩ і 
ЛПННЩ), збільшуючи тим самим ризик захворювань 
серця і судин, ендокринної системи, розвиток 
злоякісних пухлин (канцерогенний ефект) [1, 3].

Серед юнаків та дівчат неабиякої популярності 
набуває надмірне споживання пива, інших 
слабоалкогольних напоїв, морозива. Часто вживання 
алкоголю розглядається у підлітковому середовищі як 
ознака дорослої та незалежної особистості, як ознака 
моди і стилю життя. При цьому попит стимулюється 
потужною рекламою у засобах масової інформації, у 
вигляді листівок, світлин на міні- та біг-бордах вздовж 
автомобільних трас, у місцях масового скупчення 
людей. Досить часто відомі виробники алкогольних 
напоїв виступають в якості спонсорів культурних та 
спортивних заходів, просуваючи тим самим власну 
продукцію на зручному для них споживчому ринку 
дітей і молоді. Така маркетингова політика компаній 
є зрозумілою, оскільки саме зазначені заходи здатні 
забезпечити швидке повернення обігових коштів та 
отримання значних матеріальних дивідентів [4].

Основна роль у профілактиці донозологічних 
чи патологічних розладів, пов’язаних із чинником 
харчування, повинна належати самому індивіду і 
опосередковуватись особистим бажанням попередити 
хворобу чи скорегувати стан власного здоров’я. 
Особливо важливим даний аспект представляється у 
напрямі застовування фаторів фізичного впливу (як 
природного, так і преформованого характеру) поміж 
молодих людей (школярів, студентів, працюючої 
молоді). Значну роль тут повинні відігравати батьки, 
педагоги, власна життєва позиція [2, 4].

Терапія НМТ триває довго і її підходи мають бути 
індивідуальними (враховують стать, вік, професію, 
ступінь НМТ). Бажано формувати терапевтичні (реа-
білітаційні) групи із врахуванням їхнього складу. По-
трібно, щоб до групи осіб, які критично оцінюють свій 
стан, не потрапив той, хто має некритичне мислення. 
Викладач фізичного виховання, тренер, інструктор-
реабілітолог повинні навчити осіб із НМТ викорис-
товувати різні засоби боротьби із власним апетитом: 
їсти із меншого посуду, брати на виделку невелику 
кількість їжі, відрізати дуже тонкі шматочки, їсти 
повільно тощо. Фактично це засоби психологічно-
го впливу, які можуть бути розширені гіпнотичними 
практиками [2, 4, 5].

Лікувальну фізкультуру (ЛФК) розглядають як па-
тогенетичний фактор у комплексній реабілітації осіб 
із НМТ. Лікувальний вплив фізичних вправ основа-
ний на значному збільшенні енерговитрат, нормаліза-
ції усіх видів обміну речовин, посиленні ліполітичних 
процесів у різноманітних органах, покращенні функ-
ції усіх органів і систем, підвищенні тренованості та 
імунобіологічної резистентності [3].

Вид фізичних вправ, їхній об’єм, інтенсивність 
навантажень і форма проведення занять залежать від 
клінічних проявів НМТ, супутніх захворювань (пере-
важно серцево-судинної системи), віку, статі та попе-
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редньої фізичної підготовки. Особам молодого і се-
реднього віку без патології серцево-судинної системи 
особливо показаними є вправи на розвиток загальної 
витривалості (ходьба, біг, плавання, їзда на велосипе-
ді, гребля, ходьба на лижах), спортивні ігри [3-5].

Обов’язковим елементом ЛФК повинна бути ранко-
ва гігієнічна гімнастика тривалістю 20-40 хв. Заняття 
гігієнічною гімнастикою проводять із різних вихідних 
положень, однак переважно стоячи. Рекомендуються 
комплекси вправ для кінцівок, тулуба, на снарядах, 
дихальні вправи, повороти, різноманітні нахили. Піс-
ля занять обов’язково приймають водні процедури: 
вологе обтирання або душ із наступним розтиранням 
тіла жорстким рушником до почервоніння шкіри.

Ранкову гігієнічну гімнастику можна замінювати 
прогулянкою від 30 хв до 1,5 год, дозованою ходьбою 
або легким бігом. Займатися можна у будь-який час 
дня, але не пізніше як за 2 год до сну і 1,5 год до або 
після їжі [2].

Наступний фізичний метод корегування НМТ — 
масаж. Реабілітологи рекомендують до 10-20 сеансів 
масажу тривалістю 30-60 хв кожен. Можливо практи-
кувати самомасаж, при цьому використовуються усі 
прийоми: прогладжування, розтирання, розминання, 
вібрацію. Останній прийом виконують стоячи або си-
дячи, він є особливо корисним стоячи у воді. Під час 
виконання масажних прийомів основний акцент ро-
блять на „проблемні” ділянки: передня черевна стін-
ка, бічні та передні поверхні стегон, верхні кінцівки 
тощо [3].

Загартування посідає чільне місце в реабілітації 
осіб із НМТ. На сьогодні загартування розглядається 
як процес пристосування до мінливих факторів оточу-
ючого середовища і включає загартування повітрям, 
сонцем, водою. Важливим у процесі використання 
загартовуючи процедур є формування фізіологічних 

механізмів перехресної адаптації. Експериментально 
встановлено, що пристосування до впливу холодово-
го фактора спричиняє посилення явищ адаптації до 
інфекційних чинників, дії підвищеної температури і 
вологості повітря, гіпоксії, фізичних навантажень, іо-
нізуючої радіації тощо [1, 3].

Висновки.
Таким чином, на теперішній час існує значна кіль-

кість фізичних методів нормалізації маси тіла серед 
різних категорій осіб, однак переважне число робіт із 
даного питання присвячені дорослому населенню. 

Малодосліджені аспекти даної проблеми стосу-
ються використання фізичних чинників, у тому числі 
комбінованого спрямування (аеробних навантажень 
і хорлодових процедур), поміж підліткової і студент-
ської молоді. Це може стати перспективним у подаль-
ших дослідженнях.
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Вплив мотивації досягнення на підвищення професійно – 
прикладної фізичної підготовленості студентів

Подлесний О.І.
Київська державна академія водного транспорту

Анотації:
Наводяться дані щодо впливу 
мотивації досягнення на залу-
чення студентів до систематич-
них занять фізичними вправами 
не тільки у навчанні, а й поза 
навчальний час. Проведено по-
рівняльний аналіз фізичної під-
готовленості студентів-юнаків 
18-20 років. Проаналізовано різ-
ні підходи авторів до формуван-
ня мотивацій досягнення. Ви-
значено власні умови реалізації 
поставлених завдань. Виявлено 
раціональне співвідношення за-
собів різної спрямованості.

Подлесный А.И. Влияние мотивации дости-
жения на повышение профессионально – 
прикладной физической подготовленнос-
ти. Приводятся данные о влиянии мотивации 
достижения на привлечение студентов к сис-
тематическим занятиям физическими упраж-
нениями не только в учебное, но и во вне 
учебное время. Проведен сравнительный 
анализ физической подготовки студентов-
юношей 18-20 лет. Проанализировано разные 
подходы к формированию мотиваций дости-
жения. Определено собственные условия ре-
ализации поставленных заданий. Выявлено 
рациональное соотношение средств разной 
направленности.

Podlesniy O.I. The influence of motiva-
tion of achievement to rising up pro-
fessional and applying physical train-
ing. The article outlines data on impact 
of achievement motivation on students’ 
involvement to systematical physical exer-
cises not only during the studying bat also 
beyond educational period. It is shown the 
comparative analysis of physical prepa-
ration of male students at the age of 18-
20 years old. It is analysed different ap-
proaches to the forming of the motivations 
of achievement. It is defined own condi-
tions of realization of assigned tasks. It is 
defined rational correlation of methods of 
different directions.

Ключові слова:
студенти, фізична підготовле-
ність, вимоги, мотивація.

студенты, физическая подготовка, требо-
вания, мотивация.

students, physical training, demands, mo-
tivation.

Вступ.1

Будь-яка діяльність людини починається з поста-
новки мети, і чим конкретніше виражена мета, тим 
зрозуміліше стає, скільки зусиль необхідно прикласти 
для її досягнення. У навчальному процесі з фізичного 
виховання, як у школі, так і у вузі, мета фізичного ви-
ховання складається із вирішення освітніх, виховних, 
організаційних і професійно-орієнтованих завдань, 
які мають виключно описовий характер і зрозумілі 
певною мірою викладачу, але не учню чи студенту. 
Основною причиною цього залишається відсутність 
цільової моделі фізичного виховання, що містить як 
індивідуальні характеристики фізичного стану, якого 
необхідно досягти для безпечного рівня фізичного 
здоров’я, так і нормативні, що відповідають діяльнос-
ті, яку студент збирається освоювати.

Численні роботи з ППФП студентів якраз і по-
чинаються з розроблення професіограми як цільової 
моделі для спеціальної фізичної підготовки майбутніх 
спеціалістів [1, 2, 3]. Неодноразово вказувалося, що 
успішне оволодіння професією можливе лише за на-
явності співвідношення певних психофізіологічних 
та морфофункціональних показників людини і специ-
фічних вимог, які пред’являються виробничими про-
фесіями [4]. Однак, питання ефективності фізичної 
підготовки і формування особистісних якостей, про-
фесійної орієнтованості, надійності і працездатності 
судноводіїв досліджувалися недостатньо.

Дослідження виконано Згідно зведеного плану на 
2006 – 2010 р.р. науково-дослідницької роботи у сфері 
фізичної культури і спорту Міністерства освіти і на-
уки України з питань сім’ї, молоді і спорту за темою 
3.1.8.3. п. «Теоретико–методичні основи професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів вищих на-
вчальних закладів» держреєстрація № 0106U010785. 
Роль автора у реалізації теми.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: формування мотивації студен-
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тів, що опановують професію судноводіння, до фізич-
ного самовдосконалення.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань використовувались такі методи дослідження: 
аналіз і узагальнення даних літератури; педагогічне 
спостереження; анкетування; методи психологічної 
діагностики; антропометричні виміри; фізіологіч-
ні методи (пульсометрія, тонометрія, функціональні 
проби); психофізіологічні методи; методи рухових 
тестів; педагогічний експеримент; методи математич-
ної статистики.

Результати дослідження.
У вузах водного транспорту, як в Україні, так і в 

Росії, програмна ППФП передбачає акцентування на 
заняттях водними видами спорту і вправами на воді 
без урахування специфіки спеціальностей електро-
техніка, електромеханіка, судноводія та ін. 

У освітньо-кваліфікаційній характеристиці спе-
ціаліста з судноводіння описуються типові завдання 
діяльності: керування судном, дії у надзвичайних си-
туаціях, у різних умовах і зміст умінь, якими пови-
нні володіти випускники. Відсутні будь-які конкретні 
характеристики психофізіологічних якостей, які по-
винні забезпечити реалізацію цих умінь. На основі 
теоретичного дослідження і обґрунтування специфі-
ки професійної діяльності судноводія нами були вне-
сені психофізіологічні характеристики, необхідні для 
освоєння визначених умінь. Їх можна поділити на дві 
групи. До першої відносяться показники, які можуть 
істотно розвиватися в процесі ППФП – це фізичні 
якості сили, витривалості, координації рухів, швид-
кості простої і складної рухової реакції; і до другої 
групи відносяться показники, які практично не зміню-
ються у процесі фізичного виховання – це властивості 
нервової системи (сила, рухливість і врівноваженість 
нервових процесів).

Дослідження, проведені на судноводіях-
професіоналах зі стажем роботи від 5 до 30 років, 
підтвердили теоретичні матеріали про значення ти-
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пологічних якостей нервової системи для виробни-
чої діяльності. Після 4–годинного керування судном 
відзначається найбільший взаємозв’язок ПКР з влас-
тивостями ВНД. Це свідчить про те, що у здатності 
опиратися втомі лежать типологічні властивості нер-
вової системи – сила і врівноваженість нервових про-
цесів. Їх виявлення фіксувалися за реактивністю не-
рвових процесів, стійкістю до дії збиваючих факторів 
(комбінована реакція) і адекватністю реакції на різні 
за силою подразники, які є певною мірою консерва-
тивними (генотиповими) та впливають на виконання 
професійних функцій судноводіїв.

Дослідники [3, 4] відзначають, що студенти I-их 
курсів недооцінюють рівень вимог професії, що осво-
юється. Так, студентами інституту водного транспор-
ту [4] із 26 «цілком необхідних якостей» було названо 
тільки 5. На V курсі оцінка студентами значимості 
психофізіологічних якостей для професійної діяль-
ності значно вища, ніж на I курсі, але нижча, ніж у 
спеціалістів. Автор робить висновок, що за період на-
вчання у вузі цьому питанню приділялася недостатня 
увага.

Наші дані підтверджують цей висновок. Уявлення 
про пріоритетні психофізіологічні якості, що забезпе-
чують успішність професійної діяльності, у студентів 
II та IV курсів Київської державної академії водного 
транспорту істотно відрізняються від вимог професі-
ограми і уявлень професіоналів-судноводіїв. Вони не 
придають значення швидкості засвоєння інформації, 
безпомилковості реакції вибору, точності відтворення 
просторових, часових і силових характеристик рухів, 
координаційній витривалості. Слід зазначити, що в 
процесі фізичного виховання розвитку цих якостей 
практично не приділяється увага. Це підтверджує 
необхідність перегляду змісту програми з фізичного 
виховання студентів інститутів водного транспорту з 
орієнтацією на професійно-прикладну підготовку не 
тільки фізичну, але й психофізіологічну, відзначену 
іншими авторами.

Дослідження інтересів до видів спорту в студентів-
судноводіїв показує їх відмінність від інтересів студен-
тів інших спеціальностей (гуманітарних, технічних, 
військових) [А.Б. Артемов, 1991; С.В. Бобровицкая, 
1997, Ю.А. Бородин, 2006 и ін.]. Якщо в інших спеці-
альностях на I місці ігрові види спорту, боротьба, то 
у судноводіїв – плавання, яке входить у розряд спеці-
альних видів ППФП.

У небагатьох роботах ми знаходимо дослідження 
мотивації до вибору професійної діяльності. Значною 
мірою, автори звертають увагу на мотивацію до за-
нять ФК і спортом [5]. Так, акцентується увага на не-
високому рівні мотивації, недостатній обґрунтованос-
ті і усвідомленості мотивів, які стимулюють до занять 
фізичними вправами [5]. Відзначається, що у процесі 
навчання у вищих військових навчальних закладах 
відбувається не посилення (що повинно відбуватися 
під впливом виховання), а послаблення мотивації. 
Особливо це стосується мотивів досягнення результа-
тів у фізичних вправах ППФП, прагнення до гармо-
нійного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я.

У доступній нам літературі ми не знайшли до-
сліджень стосовно взаємозв'язку між професійною 
орієнтованістю студентів і результатами ППФП. У 
зв'язку з цим нами було використане диференційно-
діагностичне опитування (ДДО Е.А. Клімова). Про-
фесійна орієнтованість оцінювалася в балах і якісно 
поділялася на «слабку» орієнтованість, «середню» 
орієнтованість і «високу» орієнтованість до професії. 
Серед досліджуваних студентів III курсу виділилося 
34% з «високою» категорією, 45% – із «середньою», 
21% – з «низькою».

Порівняння результатів контрольних вправ пла-
вальної підготовленості студентів (25м, 50м, 100м, 
500м, плавання протягом 12 хв. і пірнання) підтверди-
ло нашу гіпотезу про вплив мотивації освоєння про-
фесії на спеціальну фізичну підготовленість. Найкра-
щі результати у всіх контрольних вправах показали 
студенти, віднесені до групи «високої» професійної 
орієнтованості. При збільшенні плавальної дистанції, 
а відповідно при підвищенні вимог до виявлення во-
льових зусиль для реалізації функціональних резер-
вів [150], що сприяють опору організму стомленню, 
збільшується розрив у результатах студентів, які ма-
ють різний рівень професійної орієнтованості. Даний 
факт підтверджує, що процес фізичної підготовки 
вимагає від студентів виявлення не тільки фізичних, 
але й психічних якостей, таких як: наполегливість, 
цілеспрямованість, свідомість, активність і сила волі. 
Реалізація цих психічних якостей залежить від моти-
вації освоєння професії, усвідомлення необхідності 
плавальної підготовки як складової професійної май-
стерності судноводія.

Вплив психологічного фактору на фізичну підго-
товленість студентів підтверджується результатами 
кореляційного і факторного аналізу. Мотиваційний 
фактор (ПД) має прямий взаємозв'язок з індексом ви-
тривалості (r=0,62), індексом швидкості (r=0,42), під-
тягування на перекладині (r=0,55), згинанням рук в 
упорі лежачи (r=0,41), кількістю метрів, що проплива-
ються за 12 хв. (r =0,41) і має негативний взаємозв'язок 
з часом бігу на 1000м (r=-0,57), на 100м (r=-0,59), 
човникового бігу (r=-0,44), пропливанням дистанції 
500м (r=-0,42). Таким чином, виділення із ряду пси-
хофізіологічних тестів показника, який характеризує 
суто психічну властивість особистості – потребу в до-
сягненні, підкріплене професійною орієнтованістю, 
є новим дослідженням у сфері фізичного виховання 
різних груп населення останніх років.

Звернемося до теорії мотивації досягнення, яка по-
яснює поведінку людини як результат потреби у до-
сягненні певного рівня досконалості, який визначає 
для себе індивідуум при порівнянні свого результату з 
результатами інших [5]. 

У спортивній психології ця теорія тісно пов'язана з 
концепцією страху перед поразкою. Х.Хекхаузен [10] 
виділяє у мотивації досягнення два відповідно неза-
лежних компоненти – «надія на успіх» і «страх перед 
поразкою». На їхню думку, мотивація досягнення зна-
чною мірою характеризується конфліктом, який вини-
кає в результаті протиставлення індивіда оточуючому 
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середовищу. Чим більш бажана тенденція (надія на 
успіх) і небажана тенденція (страх перед поразкою) 
врівноважені із загальною сильновираженою мотива-
цією, тим гостріше стає конфлікт. Така теорія, ймовір-
но, може бути використана в спорті, а саме мова йде 
про виступ на змаганнях і можливу поразку чи пере-
могу в них.

У нашому випадку, а конкретно у фізичному ви-
хованні, ми знаходимо пояснення у взаємозв'язку 
мотивації досягнення і успіху діяльності [8]. Автор 
пише, що мотив досягнення є відповідно стійкою 
рисою особистості, однак він є динамічним утворен-
ням і починає діяти (актуалізується) у взаємозв’язку 
з ситуативними факторами, такими як: цінності і ві-
рогідність досягнення успіху у певній сфері діяльнос-
ті. У студентів–судноводіїв такою цінністю є вмоти-
вованість обраної професії і професійне оволодіння 
навичками судоводіння. У наших дослідженнях ми 
зіткнулися з тим фактором, що особи з високою моти-
вацією досягнення виявляють більші фізичні і вольові 
зусилля у професійно-спрямованих вправах, оскільки 
оволодіння обраною професією є для них ціннісною 
категорію.

Більшість авторів [6, 9] відзначають невисоку фі-
зичну підготовленість студентів 18-20 років. Ми по-
рівняли результати тестування бігу на 1000м, 100м, 
стрибка у довжину з місця і підтягування на пере-
кладині студентів, які проживають у різних містах і 
навчаються в різних вузах (табл.5.1). Дані Ю.М. Ан-
тошкіна (2006) представляють дослідження курсантів 
Львівського інституту пожежної безпеки МНС Украї-
ни. Н.Я. Бондарчук (2007) проводила дослідження на 
студентах Ужгородського національного університету. 
Т.І. Лошицька (2007) обстежувала рівень фізичної під-
готовленості студентів Кременчуцького політехнічно-
го університету [3, 6, 9].

Співставлення результатів основних тестів, отри-
маних різними авторами у різних містах, свідчить про 
те, що усі вони приблизно однакові і вкладаються у 
діапазон однієї сигми. Винятком є біг на 1000м, ре-
зультат якого значно вищий у курсантів – пожежни-
ків, у них же, хоч і незначною мірою, але вище ре-
зультати підтягування на перекладині (13 разів) і бігу 
на 100 м (13,6с). У стрибках у довжину незначну пе-
ревагу мають студенти-судноводії. Це свідчить про 
об'єктивність отриманих результатів тестування і про 
можливе проведення порівняльного аналізу для визна-
чення ефективності експериментальних умов процесу 
фізичного виховання студентів-судноводіїв.

Виявлений нами взаємозв'язок між мотивацією 
досягнення і результатами спеціальної фізичної під-
готовленості студентів, дозволив використовувати да-
ний фактор для організаційно-методичних перебудов 
в умовах навчально-виховного процесу.

У своїх дослідженнях на курсантах військових 
училищ [5] автори звернули увагу на низьку мотива-
цію до ППФП і запропонували опосередкований спо-
сіб впливу на цей мотив через супроводжувальні мо-
тиви занять фізичною культурою і спортом. У процесі 
розвитку інтересу до фізичної культури, акцентується 
увага на досягненні фізичної досконалості, хорошого 
стану здоров'я.

Розвиваючи інтерес до спорту, викладач також до-
помагає курсанту вибрати той вид спорту, який його 
цікавить, і створити умови для самовираження, само-
актуалізації.

До організаційно-методичних умов включалися: 
лекції, бесіди з теоретичних основ фізичної підго-• 
товки;
методи фізичних вправ різних варіантів;• 
наочна агітація, де відзначаються кращі спортсмени • 
і кращі курсанти за фізичною підготовленістю;
проведення організаційно-масової роботи у вільний час;• 
приклад командирів підрозділів;• 
колективна відповідальність за результати підготов-• 
ки взводів і т.п.

Нами були проаналізовані різні підходи авторів до 
формування мотивацій досягнення і визначені власні 
умови реалізації поставлених завдань.

Ми виходили з теорії керування системами. У да-
ному випадку в якості системи виступала фізична під-
готовленість студентів.

Необхідними умовами керування є:
наявність мети фізичної підготовки, тобто модель • 
професіограми, яка конкретизує і визначає зміст 
професіограми ППФП;
наявність даних про фактичний стан загальної і спе-• 
ціальної фізичної підготовленості студентів і визна-
чення відмінностей між модельними характеристи-
ками і фактичним станом;
розробка адекватної програми впливу на фізичну • 
підготовленість студентів;
розробка методів контролю за фізичною підготов-• 
леністю студентів, і необхідна частота поступання 
інформації про фактичні зміни, що відбуваються в 
організмі студентів;
корекція програм впливу при відхиленні фактичних • 
змін від запланованих;

Таблиця 1
Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів-юнаків 18-20 років

     Тести

Автори
Біг 1000м, с Біг 100м, с Стрибок у до-

вжину с/м, см
Підтягування на 

перекладині

Власні дані (n=37) 231±22 13,9±0,68 232±17,4 11,4±4,25
Антошкін Ю.М., 2006 (n=26) 203 13,6 223 13,0
Бондарчук Н.Я., 2007 (n=127)  – 13,81 219 8,1
Лошицька Т.І., 2007 (n=169)  217 14,1 229 10,3
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мотивація студентів до занять фізичною підготовкою.• 
Дані умови керування пов'язані з зовнішніми впли-

вами на об'єкт керування, однак процес фізичного ви-
ховання може здійснюватися тільки при прямій заці-
кавленості об'єкта керування і участі в ньому, тобто 
він повинен сприймати зовнішню програму викладача 
як свою власну програму поведінки. Тому ми розгля-
нули умови керування з точки зору суб'єкта і теорії 
мотивації діяльності [199, 237].

Для того, щоб суб'єкт почав здійснювати діяль-
ність, спрямовану на реалізацію програми, заданої 
ззовні, йому необхідно знати мету діяльності. Досяг-
нення цієї мети повинно стати для нього цінністю, за-
лежно від цього будуть прикладатися зусилля для її 
реалізації. Для цього необхідно підібрати відповідні 
форми повідомлення йому потрібної інформації [189, 
194].

Суб'єкту потрібні дані про його фактичний стан для 
того, щоб оцінити ступінь невідповідності з моделлю 
мети. Це означає, що необхідно розробити відповідні 
матеріали, які дають студенту інформацію про методи 
самоконтролю, форми фіксування цієї інформації.

Інформація про свій фізичний стан, спеціальну 
фізичну підготовленість повинна зацікавити суб'єкта, 
хоча до переліку інформативних характеристик ППФП 
входять такі, які слабо стимулюють фізичну актив-
ність. Ними можуть бути результати бігу на 1000м, 
100м, підтягування на перекладині, стрибок у довжи-
ну і т.п. Тому можливий вплив на опосередковані мо-
тиви – підвищення рівня фізичного здоров'я. З цією 
метою здійснюється контроль ЧСС у стані спокою піс-
ля виконання стандартного фізичного навантаження, 
вимірювання АТ. Для того, щоб довести ці показники 
до норми, необхідно регулярно виконувати відповідне 
фізичне навантаження. Мотив удосконалення форми 
тіла не є прямим мотивом підвищення фізичної підго-
товленості, однак для того, щоб покращити розвиток 
мускулатури, збільшити обхватні розміри плечового 
поясу, м'язів стегна, гомілки, укріпити брюшний прес, 
необхідно виконувати силові вправи. Таким чином, 
опосередкований мотив стає спонукальним до вико-
нання програми рухової активності, яка корегується і 
спрямовується уже самим суб'єктом [216].

Виходячи із теорії самокерування і автономії ді-
яльності як внутрішнього спонукання активнос-
ті особистості, ми розробили експериментальні 
організаційно-методичні умови процесу фізичного 
виховання студентів-судноводіїв, які відрізняються 
від тих, що розроблялися іншими авторами. Сюди уві-
йшли навчальні і позанавчальні форми занять, лекцій-
ні, практичні, методичні, навчально-дослідної роботи 
студентів.

Лекційні заняття включали ознайомлення студен-
тів з професіограмою судноводія, з тими психофізич-
ними якостями, які забезпечують оволодіння профе-
сійними навиками.

На методичних заняттях давалася інформація про 
способи діагностики загальної і спеціальної фізичної 
підготовленості, а також функціонального стану ССС, 
дихальної і нервової систем організму.

На практичних заняттях з фізичного виховання 
студентів тестували з загальної і спеціальної підго-
товленості, а вимірювальні процедури з визначення 
фізичного стану проводили у медичній частині у віль-
ний від занять час. Вимірювання обхватних розмірів 
тіла студенти проводили самостійно, на практичних 
заняттях давалася інформація про зміст і методику 
складання індивідуальних програм самостійних за-
нять. На заняттях з інформатики студенти викорис-
товували комп'ютерну програму з діагностики свого 
психофізіологічного стану.

У позанавчальний час проводилися організовані 
заняття у секціях з видів спорту, які студенти відвід-
ували за вибором.

НДРС включала самоспостереження за своїм фі-
зичним станом і спеціальною фізичною підготовле-
ністю, розрахунок показників, визначення їх дина-
міки. Узагальнення результатів контролю за групами 
студентів і виступ з доповідями на студентській кон-
ференції.

Спортивно-масові заходи включали змагання за 
видами спорту і ЗФП.

Для підвищення мотивації студентів до самовдос-
коналення нами використовувався самоконтроль.

У багатьох роботах автори вказують на формуван-
ня мотивації до самостійних занять студентів як фак-
тору підвищення їх рухової активності, однак ні в од-
ній з них не був використаний самоконтроль фізичної 
підготовленості.

Для того, щоб самоконтроль фізичної підготов-
леності був доступний студентам і цікавий для них, 
необхідно було його методично забезпечити і органі-
зувати. З цією метою були створені такі умови:

давалася необхідна інформація на лекціях і мето-• 
дичних заняттях про доступні методи самоконтро-
лю функціонального стану ССС, дихальної системи 
за показниками ЧСС у стані спокою, після виконан-
ня проби Руф’є, за показниками затримки дихання 
у пробі Генчі; інтерпретація позитивної динаміки 
об'єктивних показників функціонального стану і 
суб'єктивних відчуттів; інформація про методи са-
моконтролю гармонійності тілобудови та фізичної 
підготовленості і нормативах (стандартах) атлетич-
ної тілобудови;
практичне освоєння методів самоконтролю на за-• 
няттях з фізичного виховання;
розроблені методичні рекомендації з використання • 
методів самоконтролю і роздані експериментальній 
групі студентів;
розроблена індивідуальна карта самоконтролю • 
«Паспорт професійно-прикладної фізичної підго-
товленості студента-судноводія», куди самостійно 
записувалися абсолютні показники вимірювальних 
процедур рухових психофізіологічних тестів (50% 
вимірів здійснювалися самостійно);
розроблена 20-бальна оцінка плавальної підготовле-• 
ності (з кожної плавальної дистанції);
модифікована диференційна оцінка прогресу досяг-• 
нень (Т.Ю. Круцевич, 2005) у рухових тестах залеж-
но від вихідного рівня фізичної підготовленості;



проблеми фізичного виховання і спорту   № 4  / 2011

129

для визначення індивідуального прогресу досягнень • 
студентам необхідно було самостійно розрахувати 
індекси, визначати бали і виставляти собі оцінку;
залежно від результатів самоконтролю студентам на-• 
давалося право самостійно регулювати додаткові за-
няття за видами спорту (організовані чи самостійні);
наприкінці II семестру результати успішності з фі-• 
зичного виховання (за прогресом досягнень) виві-
шувалися на інформаційному стенді біля кафедри 
фізвиховання, де напроти прізвища студента вистав-
лялася оцінка в балах і зафарбовувалася у відповід-
ний колір: «зелений» – залік; «оранжевий» – залік і 
попередження; «червоний» – незалік.

З метою удосконалення програми з фізичного ви-
ховання було визначено раціональне співвідношення 
засобів різної спрямованості.

Результати досліджень контрольних і експеримен-
тальних груп свідчать про спільні позитивні зміни і 
фізичній підготовленості студентів, оскільки співвід-
ношення засобів фізичного виховання в програмах 
навчальних занять було для всіх однаковим. Відмін-
ності між організаційно – методичними умовами на-
вчального процесу стосувалися тільки самостійного 
виставлення оцінок з фізичного виховання в експери-
ментальних групах, самостійного заповнення «Пас-
порта ППФП» і саморегуляції рухової активності у 
поза навчальний час. Тому більш інтенсивні зрушен-
ня у фізичному розвитку і фізичній підготовленості 
студентів експериментальної групи можна пов’язати 
з мотиваційними факторами самовдосконалення і за 
рахунок цього підвищенням рухової активності.

Висновки.
Нами визначений важливий взаємозв'язок між ре-

зультатами у рухових тестах, що потребує виявлен-
ня різних видів витривалості (загальної, швидкісної, 
силової) і мотиваційним фактором (потреба у досяг-
ненні), що відкриває можливість через формування 
мотивації досягнення мети залучити студентів до сис-
тематичних занять фізичними вправами не лише у на-
вчальний, але й у позанавчальний час.

Розроблені організаційно-методичні умови для ви-
користання самоконтролю фізичної підготовленості 

студентів як фактору формування мотивації студентів 
до ППФП, спрямовані на усвідомлення мети діяль-
ності і досягнення її результатів шляхом саморегу-
ляції своєї поведінки за рахунок внутрішніх мотивів 
самовдосконалення з орієнтуванням на індивідуальні 
норми і прогрес власних досягнень та зовнішніх сти-
мулів, позитивно вплинули на рівень розвитку спеці-
альних професійно – прикладних якостей студентів.

Перспективою подальших досліджень є розробка 
комп'ютерної програми самоконтролю фізичного ста-
ну студентів-судноводіїв і вивчення можливості вико-
ристання спеціального тренажерного обладнання для 
розвитку параметрів координації рухів і швидкості 
простих та складних рухових реакцій судноводіїв.
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Особенности использования силовых упражнений,  
как средства улучшения физического развития  

мальчиков 5 – 6х классов, в процессе факультативных  
занятий по спортивной гимнастике

Проскуров Е.М.
Харьковская гимназия № 14

Анотации:
Любая двигательная активность свя-
зана с проявлением мышечных уси-
лий непосредственно участвующих 
в движении. Особое значение это 
имеет при выполнении двигатель-
ных действий на гимнастических 
снарядах. Рассматривается пробле-
ма использования наиболее эффек-
тивной методики, способствующей 
развитию общих и специальных си-
ловых способностей, при освоении 
модуля «гимнастика» школьной про-
граммы физического воспитания. В 
качестве сравнения выступают: тра-
диционная методика развития сило-
вых качеств и методика, включаю-
щая принцип структурного сходства, 
обязывающая прикладывать строго 
определённые мышечные усилия, 
развивающиеся в точно заданные 
отрезки времени. 

Проскуров Є.М. Особливості викорис-
тання силових вправ як засобу поліп-
шення фізичного розвитку хлопчиків 
5-6х класів в процесі факультативних 
занять зі спортивної гімнастики. Кожна 
рухова активність має зв’язок з проявом 
м’язових зусиль які приймають участь в 
русі. Особливо це має значення під час 
виконання рухових дій на гімнастичних 
снарядах. Розглянута проблема викорис-
тання найбільш ефективної методики, яка 
сприяє розвитку загальних і спеціальних 
м’язових здібностей для модуля «гімнас-
тика» шкільної програми фізичного вихо-
вання. За якістю порівняння висувається: 
традиційна методика розвитку силових 
якостей і методика, що містить принцип 
структурного походження, яка зобов’язує 
прикладати необхідні м’язові зусилля, які 
розвиваються в точно встановлені відріз-
ки часу. 

Proskurov E.M. Peculiarities of using 
force efforts as method of getting bet-
ter of physical development of boys of 
5-6 classes in the process of faculties 
of sport gymnastics. Any impellent activ-
ity is connected with display force efforts 
directly participating in movement, from 
that on how many these efforts are cor-
rect, depends its result. The special value 
it has at performance of impellent actions 
on gymnastic shells. Clause considers a 
problem of use of the most effective tech-
nique promoting to development of gener-
al and special force abilities, for the mod-
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of physical education. As comparison act: 
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principle of structural similarity specific re-
quirements.
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рухова активність, фізичне виховання, 
схожа форма, модельні умови, шкільна 
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настика», м’язові зусилля.

impellent activity, physical education, 
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tics”, force abilities.

Введение. 1

Развитие силовых качеств в физическом воспита-
нии рассматривается, как один из видов двигательной 
активности, от которых зависит здоровье подростка, 
его внешний вид, физическая и умственная работо-
способность. В руководящих документах школьной 
программы они нашли своё место в разделах общей и 
специальной физической подготовки [8]. Стилистика 
изучения каждого из модулей программы, представ-
ленного отдельным видом спорта, может использо-
вать соответствующую методику, для развития не 
только общих, но и специальных силовых, качеств. 
Научно методическая литература, содержит немало 
публикаций касающейся силовой подготовки детей 
школьного возраста. В научных пособиях: Б.М. Шия-
на (2001), подробно раскрыты основы методики раз-
вития силы, у Л.В. Волкова (2005), О.В. Оноприенко 
(2008), определены ведущие компоненты тренировоч-
ного воздействия, так же дана характеристика средств 
и методов воспитания силовых способностей; П.К. 
Петровым (2003), большое внимание уделено технике 
упражнений атлетической гимнастики. О.М. Худолей 
(2004), рассматривает силовые качества относительно 
возрастных и половых особенностей. В.С.Кузнецов 
(2003), В.Н.Курысь (2004) заостряют своё внимание 
на адаптацию организма при долгосрочных и крат-
ковременных нагрузках [14,2,3,4,10,11,13]. Авторы 
Ю.В. Менхин, А.В. Волков (1980), ориентируют на 
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выполнение силовых упражнений в таких формах, ко-
торые сходны с формами гимнастических движений 
на видах многоборья или отдельными элементами 
этих движений. В полной мере последнее относится 
к модулю спортивной гимнастики. Одновременное её 
использование для улучшения физического состоя-
ния школьников возможно лишь при условии если 
методика развития силовых качеств, станет базовой 
в освоении упражнений на гимнастических снарядах. 
Отдельные исследовательские работы, освещают во-
просы: возрастной динамики изменения тонуса мышц 
[1] и влияние персональных программ аэробной и си-
ловой направленности на возраст 10 – 12 лет [6], так 
же как в ряде научно исследовательских публикаций 
ведётся поиск механизма приспособления детского 
организма данного возраста к нагрузкам общей сило-
вой направленности [5,12]. В той или иной мере все 
выше перечисленные работы относятся к развитию 
силовых способностей. Однако работ посвященных 
проблеме использования эффективной методики раз-
вития специальных силовых качеств, любого из сти-
листических модулей школьной программы по физи-
ческому воспитанию, не найдено.

Работа выполнена в соответствии с практически-
ми задачами физического воспитания школьников.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: Определить методику развития си-

ловых качеств, с использованием модуля «гимнасти-
ка» из школьной программы физического воспитания  
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для мальчиков среднего школьного возраста. 
В исследовании использовались следующие ме-

тоды: анализ и обобщение данных научно – методи-
ческой литературы, педагогический эксперимент, на-
блюдение, математическая статистика. 

Результаты исследований.
Исследование проводилось в группах мальчиков, 

среднего школьного возраста 10 – 12лет, обучающих-
ся в параллелях 5 – 6х классов и посещающих фа-
культативные занятия по спортивной гимнастике на 
базе ХГ №14. Количество испытуемых составило 100 
человек (2 группы по 50 человек). Занятия проводи-
лись 2 раза в неделю с продолжительностью 60 ми-
нут. Следует отметить, что факультативные занятия 
в условиях общешкольного учебного процесса вы-
полняют функцию дополнения основных и являются 
обязательными. Отвечая нормам учебного времени 
на них отводится по 2,5 часа в неделю на выбран-
ный предмет, после стационарных занятий [9]. Одна 
из групп, в состав которой входили мальчики возрас-
та 10 – 12лет, отнесенных по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе, была определена как 
экспериментальная. Экспериментальная группа зани-
малась по предварительно разработанной программе, 
содержание которой составляли силовые упражнения, 
выполняемые в естественных – модельных условиях в 
таких формах, которые сходны с формами упражнений 
на гимнастическом снаряде. Создавались модельные 
формы движений из элементов школьной программы, 
а так же из отдельных частей этих элементов, которые 
необходимо было выполнять, стоя возле гимнастиче-
ской стенки, сидя на полу, лёжа на гимнастической 
скамейке, пользуясь резиновым амортизатором в каче-
стве дополнительного сопротивления. Необходимым 
условием этих движений, выступали технические 
требования данного элемента, то есть выполнение 
движений под необходимым углом при заданной ам-
плитуде и быстроте. Для определения нужной скоро-
сти по секундомеру сначала, устанавливалась общая 
скорость двигательного действия на снаряде. После 
этого путём арифметического деления определялась 
быстрота выполнения каждой из частей элемента, а 
быстрота усилия отдельного движения находилась от 
быстроты части, в которой данное движение находит-
ся. В качестве примера: подъём переворотом в упор 
на перекладине. Приблизительно, общая быстрота 
этого элемента равна 0,15 с. Следовательно, время 
первой половины  двигательного действия, состоящая 
из двух движений, в данном случае, быстрое сгиба-
ние локтей на угол 90ُ с последующим броском ног 
к перекладине, равняется 0,075 секунды.  Таким об-
разом, ориентировочная быстрота модельных усилий, 
которую необходимо достичь при выполнении каждо-
го из отдельных движений, данной половины элемен-
та в естественных условиях, должна равняться 0,03 
секунды. В результате такого воздействия роль мо-
дельных движений обеспечивает соответствие форм 
основного и подготовительного усилий, способствуя 
непосредственному переносу развиваемых качеств 
на формирование двигательного навыка. Применение 

таких упражнений не требовало специального обору-
дования, различных приспособлений и в то же время 
давало широкое воздействие на разные группы мышц, 
позволяя работать над развитием именно силовых ка-
честв. Вторая группа, в которую входили мальчики, 
средний возраст которых 10 – 12лет, отнесённых по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе, 
была определена как контрольная. Группа занималась 
по стандартной методике развития силовых способ-
ностей детей школьного возраста. В своём объёме 
выполняла значительное число несложных, вполне 
доступных упражнений для развития силы и сило-
вых способностей, для коррекции недостатков телос-
ложения и увеличения мышечной массы. В качестве 
учебного инвентаря использовалось все стандартное 
и не стандартное спортивное оборудование школь-
ной базы: тренажеры для развития силы, различные 
отягощения (штанга, гири, гантели, набивные мячи, 
резиновые амортизаторы). В процессе занятий были 
задействованы игровые упражнения силовой направ-
ленности, такие как, противодействие партнёру, эста-
феты с перемещением собственного тела. Посколь-
ку основу начальной физической подготовки в 5–6х 
классах по гимнастике составляют упражнения для 
развития силы разных групп мышц. Силовые упраж-
нения выполнялись в динамическом, статическом и 
скоростном режимах. Наиболее часто используемые 
среди них, были упражнения связанные с совместным 
напряжением мышц антагонистов. К ним относились: 
упражнения для сгибателей и разгибателей рук, сги-
бателей и разгибателей туловища, упражнения для 
сгибателей и разгибателей бедра, сгибателей и разги-
бателей стопы. Чередуя различные режимы силовой 
работы, постепенно добивались выполнения упраж-
нения, как в совместном напряжении мышц перед-
ней поверхности туловища, рук и ног, так и задней 
поверхности. В календарном планировании факуль-
тативных занятий начальная физическая подготовка 
занимает 19 часов, из которых, 13 часов проводится 
в первом семестре и 6 часов во втором, сразу после 
зимних каникул, дальнейшее использование силовых 
упражнений в каждой из групп, проходило в течении 
15 минут на каждом занятии. Упражнения подбира-
лись соответственно возрасту школьников с система-
тизацией по принципу индивидуального увеличения 
сложности. 

Сравнительная характеристика показателей фи-
зической подготовленности мальчиков 5 – 6х классов 
контрольной и экспериментальной групп, последо-
вательного эксперимента, исходных данных и после 
года обучения, представлена в таблицах 1; 2; 3.

В результате проведенного эксперимента, получен-
ные данные,  показали, что произошло значительное 
улучшение силовых способностей каждой из групп, 
по сравнению с исходными показателями. Особенно 
это видно по результатам, зафиксировавшим развитие 
мышц плечевого пояса и статической силы брюшно-
го пресса. Специальной тренировки гибкости, не от-
водилось отдельных занятий, однако упражнения на 
растягивание выполнялись в качестве разгрузочных, 
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Таблица 1 
Динамика уровня физического развития учащихся контрольной группы   (п = 50).

 Показатели
 Исходные После года  

обучения
 t  p

 х1 ± m1  х2 ± m2

Рост (см) 141 ± 0,93 149 ± 1,132 5,46 Р < 0,001
Вес (кг) 37 ± 0,86 41 ± 1,009 3,01 Р < 0,001
Прыжок в длину с места (см) 140 ± 2,14 161 ± 2,81 5,94 Р < 0,001
Подтягивание в висе (раз) 2 ± 0,244 11 ± 1,093 8,03 Р < 0,001
Наклон сидя (см) 1 ± 0,583 11 ± 1,039 8,39 Р < 0,001
Поднимание ног в висе (раз) 6 ± 0,824 20 ± 1,029 10,6 Р < 0,001
Отжимание в упоре на брусьях (раз) 2 ± 0,29 12 ± 1,009 9,5 Р < 0,001
Угол в упоре (с) 3,52 ± 0,447 16,76 ± 1,058 11,62 Р < 0,001
Бег 20м (с) 4,6 ± 0,66 3,1 ± 0,0902 2,25 Р < 0,05 

Таблица 2
 Динамика уровня физической подготовленности учащихся экспериментальной группы (п = 50).

 Показатели
 Исходные После года  

обучения
 t  p

 х1 ± m1  х2 ± m2

Рост (см) 144 ± 0,959 147 ± 1,02 2,14 Р < 0,05
Вес (кг) 40 ± 1,341 44 ± 1,476 2,006 Р > 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 143 ± 2,87 174 ± 2,97 7,5 Р < 0,001
Подтягивание в висе (раз) 5 ± 0,54 14 ± 1,134 7,17 Р < 0,001
Наклон сидя (см) 0 ± 0,72 9 ± 1,356 5,86 Р < 0.001
Поднимание ног в висе (раз) 10 ± 1,05 15 ± 1,166 3,18 Р < 0,01
Отжимание в упоре на брусьях (раз) 3 ± 0,48 11 ± 1,174 6,3 Р < 0,001
Угол в упоре (с) 3,18 ± 0,31 12,66 ± 1,019 8,9 Р < 0,001
Бег 20м (с) 4,5 ± 0,063 3,8 ± 0,079 6,9 Р < 0.001

 
Таблица 3

Показатели уровня физического развития контрольной и экспериментальной группы  
после года обучения (п = 50).

 Показатели  Контрольная 
группа.

Эксперименталь-
ная группа.  t  p

Рост (см) 149 ± 1,132 147 ± 1,02 1,31  P > 0,05
Вес (кг) 41 ± 1,009 44 ± 1,476 1,68  P > 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 161 ± 2,81 174 ± 2,97 3,18 *P < 0,01
Подтягивание в висе (раз) 11 ± 1,093 14 ± 1,134 1,91  P > 0,05 
Наклон сидя (см) 11 ± 1,039 9 ± 1,356 1,17  P > 0,05 
Поднимание ног в висе (раз) 20 ± 1,029 15 ± 1,166 3,22 *P < 0,01
Отжимание в упоре на брусьях (раз) 12 ± 1,009 11 ± 1,174 0,51  P > 0,05 
Угол в упоре (с) 16,76 ± 1,048 12,66 ± 1,019 2,39 *P < 0,05 
Бег 20м (с) 3,1 ± 0,092 3,8 ± 0,079 0,08 Р > 0.05

 
*Достоверность изменений произошла по трём показателям: прыжок в длину с места, поднимание ног в висе (P<0,01) и 

угол в упоре (P<0,05). По остальным тестовым показателям существенных различий между группами не установлено 
(P>0,05). Это говорит о том, что развитие силовых способностей каждой из групп прошло на равных. Единственным 
основным различием между группами, стали положительные изменения, связанные с освоением упражнений на гимна-
стических снарядах, возникшие в экспериментальной группе, в то время, как в контрольной группе таких изменений не 
произошло. 
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что привело к улучшению этого качества. 
Если данные  роста и веса, можно отнести к есте-

ственному развитию, то по данным развития динами-
ческой силы брюшного пресса, имеется преимуще-
ство в сторону контрольной группы, но среди данных 
развития статической силы тех же мышц, разницы 
между группами нет. Так же прослеживаются разли-
чия в беге на 20м, с преимуществом эксперименталь-
ной группы. Видимо здесь играют роль возрастные 
особенности, связанные с замедленным приростом 
скелетных мышц нижних конечностей, в частности 
четырёхглавой мышцы бедра и трёхглавой мышцы го-
лени [1]. Это не помешало улучшить показатель  ско-
ростной силы, прыжка в длину с места.  

Выводы.
1. В результате проведенного эксперимента уста-

новлен факт отсутствия разницы между используемой 
методикой в развитии собственно силовых качеств у 
мальчиков среднего школьного возраста 10 – 12лет. 
Однако, одна из предложенных методик включающая 
принцип структурного сходства с основными двига-
тельными действиями на гимнастических снарядах  
дала не только положительные результаты в развитии 
силовых качеств, но и явилась доступной в обеспе-
чении понимания дальнейших двигательных задач, 
связанных с выполнением упражнений на гимнасти-
ческих снарядах. 

2. Экспериментально проверенная методика физи-
ческого развития, включающая принцип структурно-
го сходства с основными двигательными действиями 
на гимнастических снарядах, с их модельным испол-
нением в естественных условиях, рекомендуется для 
развития специальных физических качеств модуля 
школьной программы «спортивная гимнастика». 

Дальнейшие исследования будут направлены на 
индивидуализацию методики физического развития 
учащихся.
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Методологія дослідження якості життя хірургічних хворих  
у процесі фізичної реабілітації

Романенко Я.М., Лянной Ю.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Інститут фізичної культури

Анотації:
Розглянуто методологічні осо-
бливості дослідження якості 
життя хірургічних хворих. По-
дано основні вимоги до веден-
ня документації, збору та ста-
тистичної обробки даних під 
час дослідження якості життя 
у процесі фізичної реабілітації. 
Зазначені основні характерис-
тики та вимоги до інструментів 
дослідження якості життя. Для 
нашого дослідження нами було 
обрано запитальник SF-36, що 
досліджує показник якості життя 
за 8 критеріями. Запропоновані 
додаткові методи дослідження 
функціонального стану хворих 
після хірургічного лікування гриж 
передньої черевної стінки.

Романенко Я.Н., Лянной Ю.О. Методоло-
гия исследования качества жизни хирур-
гических больных в процессе физической 
реабилитации. Рассмотрены методологи-
ческие особенности исследования качества 
жизни хирургических больных. Приведены 
основные требования по ведению докумен-
тации, сбора и статистической обработке 
данных во время исследования качества 
жизни в процессе физической реабилита-
ции. Отмечены основные характеристики и 
требования к инструментам исследования 
качества жизни. Для нашого исследования 
нами был выбран опросник SF-36, который 
исследует показатель качества жизни за 8 
критериями. Предложены дополнительные 
методы исследования функционального со-
стояния больных после хирургического ле-
чения грыж передней брюшной стенки.

Romanenko Y.N., Lyannoy J.O. Method-
ology of research of quality of life of sur-
gical patients in the process of physical 
rehabilitation. The methodological charac-
teristics of research of quality of life of sur-
gical patients are considered in the article. 
The main requirements to records keeping, 
collection and statistical processing of data 
are argued during research of quality of life 
in the process of physical rehabilitation. 
The main characteristics and quality of life 
research tools requirements were pointed 
out. We have chosen The Short Form (36) 
Health Survey (SF-36) for our research, 
which studies the life quality index accord-
ing to 8 criterions. The additional methods 
of functional state research of patients after 
abdominoanterior wall hernia surgery were 
suggested.

Ключові слова:
якість життя, методологія, 
фізична реабілітація, грижі пе-
редньої черевної стінки.

качество жизни, методология, физическая 
реабилитация, грыжи передней брюшной 
стенки.

life quality, methodology, physical rehabilita-
tion, anterior abdominal wall hernia.

Вступ.1

Проблема якості життя (ЯЖ) є актуальною в бага-
тьох сферах наукових досліджень. Це поняття розгля-
дають як філософську (Є.В. Абрамов, 2010; О.А. Куту-
єва, 2007), медичну (Д.З. Алієв, 2007; С.О. Бахтіярова, 
2009; М.Е. Гурильова, 2004), економічну (П.В. Тархов, 
2006) і соціальну (С.І. Бояркіна, 2004; А.Ю. Лук’янов, 
2003) категорію. У медицині дослідження ЯЖ набуло 
значення з 60–70 років XX ст. Сьогодні цей критерій 
застосовується під час лікування та реабілітації хво-
рих у багатьох галузях клінічної медицини – у тера-
пії (Г.Ф. Андрєєва, 2002), хірургії (О.М. Гусак, 2006; 
С.Р. Добровольський, Ю.Х. Абдурахманов , 2008; 
Г.К. Жерлов, 2001; І.А. Кунпан, 2004), пульмонології 
(А.В. Ємел’янов, 2001), гастроентерології (А. А. Но-
вік, Т.І. Іонова, 2003) та ін. Під час аналізу літературних 
джерел не було виявлено окремих досліджень з визна-
чення ЯЖ у галузі фізичної реабілітації, а отже, постає 
наукова проблема, що потребує детального вивчення.

Робота виконана відповідно до плану науково-
дослідної роботи кафедри здоров’я людини та фізичної 
реабілітації Інституту фізичної культури Сумського 
державного педагогічного університету ім. А.С. Ма-
каренка на 2007–2011 рр. з теми «Теоретико-
методологічні та організаційно-методичні проблеми 
здоров'я, фізичної реабілітації та корекційної педаго-
гіки» (номер державної реєстрації 0107U002826).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – дослідити та проаналізувати 

методологію дослідження якості життя у хворих, що 
були прооперовані з приводу гриж передньої черевної 
стінки.

Завдання дослідження:
Визначити методологічні особливості проведення 

дослідження рівня якості життя хворих, що були про-
оперовані з приводу гриж передньої черевної стінки.
© Романенко Я.М., Лянной Ю.О., 2011

Адаптувати процедуру дослідження якості життя у 
сфері фізичної реабілітації.

Методи дослідження – аналіз науково-методичної, 
спеціальної медичної та реабілітаційної літератури, 
статистичних даних, нормативних документів.

Результати дослідження.
ЯЖ – це багатогранний комплексний показник, що 

відображає ступінь розвитку фізичних якостей, пси-
хоемоційний стан, духовний розвиток, ставлення до 
власного рівня здоров’я, соціально-економічний ста-
тус, можливість соціальної самореалізації та задово-
леність життям.

Всесвітня організація охорони здоров’я під тер-
міном «якість життя» розглядає індивідуальне спів-
відношення між загальнокультурними та ціннісними 
особливостями суспільства із завданнями індивіду-
ума, з його планами, можливостями та ступенем за-
гального невлаштування (The WHOQOL Group, 1996). 
Дослідження ЯЖ дозволяє оцінити ступінь реалізації 
надій, амбіцій людини в житті та розбіжності між ре-
альним станом людини і тим станом, який би міг бути 
за відсутності хвороби. ЯЖ характеризує оцінку лю-
диною власного добробуту [5].

На особливу увагу, на нашу думку, заслуговує до-
слідження ЯЖ під час хірургічного лікування гриж 
передньої черевної стінки (ГПЧС), оскільки цю па-
тологію мають у 6–7 % чоловіків і в 2,5 % жінок, а 
це приблизно 510–570 млн людей. Пахвинні грижі 
становлять 70–80% захворювань, стегнові 5–8%, 
вентральні – 3–5%. Щорічно на планеті виконується 
більше ніж 1,5 млн операцій з приводу гриж, що від-
повідає 10–21% хірургічних втручань. Оскільки хі-
рургічне втручання на органах черевної стінки часто 
є досить травматичним, проходження курсу фізичної 
реабілітації (ФР) є необхідним, а в деяких випадках 
обов’язковим. Метою ФР є формування мотивації до 
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відновлення фізичних показників життєдіяльності, 
швидке повернення працездатності, попередження 
рецидивів захворювання.

Сьогодні все більше враховуються культурні й ін-
дивідуальні вимоги пацієнтів до процесу та результа-
тів терапії, тому вони стають вирішальними під час 
вибору методів лікування та реабілітації. Застосу-
вання методик щодо визначення ЯЖ і використання 
додаткових інструментів дослідження під час хірур-
гічного лікування ГПЧС дозволяють дослідити рівень 
ЯЖ, стан здоров’я, реабілітаційний потенціал, піді-
брати відповідні засоби ФР та зробити реабілітацій-
ний прогноз.

Реабілітаційний потенціал – це показник, який на 
основі медико-біологічних, психологічних і соціаль-
них факторів оцінює реальні можливості пацієнта 
щодо відновлення порушених функцій організму, а 
також участі у виробничій діяльності. Наявний реа-
білітаційний потенціал визначає реабілітаційний про-
гноз і подальшу мету реабілітації.

Більшість статистичних процедур ґрунтується на 
механізмі попередження упередженості у проведенні 
та оцінюванні результатів дослідження. Цей процес 
називається рандомізацією, це статистична процедура 
формування груп дослідження, що навмисно вводить 
елемент випадковості у процес їх складання. Проста 
рандомізація базується на прямому використанні 
таблиці випадкових чисел, де кожне з 10 однознакових 
чисел від 0 до 9 має однакову можливість опинитися 
у будь-якому місці таблиці. Виділяють також методи 
адаптивної, блокової, стратифікаційної, балансованої 
блокової, динамічної чи альтернативної рандомізації. 
Кожний метод має свої особливості у процесі 
формування групи та може бути використаний у 
дослідженнях [3].

Для успішного дослідження ЯЖ необхідно зверну-
ти увагу на документацію, що відображає дії процесу 
лікування та реабілітації, а також усі етапи тестуван-
ня фізичних і психологічних показників. Уся інформа-
ція дослідження повинна відображатися у протоколі. 
Протокол дослідження – документ, що розробляється 
до початку та не змінюється під час проведення до-
слідження. Вимоги, процедури, викладені у прото-
колі, є обов’язковими для всіх виконавців [3]. Це має 
бути повний і закінчений документ, що відображає 
паспортні дані пацієнта, дати госпіталізації, опера-
ції, кількість ліжко-днів, антропометричні показники, 
клініко-морфологічний діагноз, аспекти побутово-
соціального життя (вид трудової активності, спортив-
ний досвід), протипоказання та чинники ризику, вид 
оперативного втручання, наявність ускладнень, реци-
дивів і показники, які вивчаються у конкретних точках 
дослідження. У формі динамічного спостереження ві-
дображають ефект лікування та фізичної реабілітації, 
їх тривалість. Перед включенням хворого до експери-
менту необхідно отримати його письмову згоду. Піс-
ля виходу хворого з дослідження пишеться коротке 
резюме про результати лікувально-реабілітаційного 
процесу та причини виходу (завершення планованого 
терміну, відмова хворого, смерть хворого) [3].

Правильний вибір інструмента дослідження є 
основою методології вивчення ЯЖ. На сьогодні для 
визначення рівня ЯЖ виокремлюють три основні типи 
запитальників: загальні (36-Item Short-Form Healthy 
Survey (SF-36), Nottingham Health Profile, Sickness Im-
pact Profile), часткові (Linear Analog Self-Assessment 
of Voice Quality) та спеціалізовані (Asthma Quality of 
Life Questionnaire, Quality of Life after Myocardial In-
farction Questionnaire). Залежно від структури, вони 
поділяються на профільні (містять декілька цифрових 
значень, які визначають профіль, сформований 
значенням кількох шкал) та індексні (мають одне 
цифрове значення) [2]. 

Методологія дослідження ЯЖ передбачає 
застосування стандартизованих запитальників. До 
них висувають такі вимоги: багатомірність, простота 
та стислість, прийнятність, застосовуваність у 
різних соціолінгвістичних культурах. Важливими 
характеристиками запитальника є надійність, 
валідність та чутливість. Надійність – ступінь, що 
відображає точність оцінювання в балах перемінної. 
Валідність, чи достовірність, – це здатність 
запитальника достовірно визначати ту основну 
характеристику, на дослідження якої він спрямований. 
Чутливість – здатність запитальника виявляти зміни 
показників ЯЖ відповідно можливих змін у стані 
респондента [6].

Для дослідження було обрано запитальник SF-
36, що дозволяє визначити рівень ЯЖ за шістьома 
шкалами. Запитальник SF-36 був унормований для 
загальної популяції США та репрезентативних вибірок 
в Австралії, Франції, Італії. 36 пунктів згрупоровані у 
вісім шкал. Показники кожної шкали варіюють між 0 
і 100 балами, де 100 балів є нормою повного здоров’я. 
Усі шкали формують два показника: духовне та фізичне 
благополуччя. Результати подаються у вигляді оцінок 
у балах за 8 шкалам, складеними таким чином, що 
більш висока оцінка вказує на більш високий рівень 
ЯЖ. Кількісно оцінюються такі показники:
1. Фізичне функціонування (Physical Function-

ing – PF) відображає ступінь, за якого фізичний 
стан обмежує виконання фізичних навантажень 
(самообслуговування, ходьба, підйом сходами тощо). 

2. Рольове функціонування, обумовлене фізичним 
станом (Role-Physical Functioning – RP) – вплив 
фізичного стану на повсякденну рольову діяльність 
(роботу, виконання повсякденних обов’язків). 

3. Інтенсивність болю (Bodily pain – BP) – вплив болю 
на здатність займатися повсякденною діяльністю, 
уключаючи роботу по дому та поза ним. 

4. Загальний стан здоров’я (General Health – GH) – 
оцінка хворим свого стану здоров’я і перспектив 
лікування у відповідний момент. 

5. Життєва активність (Vitality – VT) базується на 
сприйнятті себе повним сил та енергії чи, навпаки, 
безсильним. 

6. Соціальне функціонування (Social Functioning – 
SF) визначається ступенем обмеження соціальної 
активності (спілкування) фізичним чи емоційним 
станом.
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7. Рольове функціонування, обумовлене емоційним 
станом (Role-Emotional – RE), передбачає оцінку 
ступеня, у якому емоційний стан обмежує 
виконання роботи чи іншої повсякденної діяльності 
(у тому числі значні затрати часу, зменшення обсягу 
роботи, зниження її якості тощо). 

8. Психічне здоров’я (Mental Health – MH) характеризує 
настрій, наявність депресії, тривоги, загальний по-
казник позитивних емоцій. 
Шкали групуються за двома показниками: 1) фі-

зичний компонент здоров’я (Physical health – PH); 2) 
психологічний компонент здоров’я (Mental Health – 
MH) [1, 2, 4].

З урахуванням специфіки й особливостей до-
слідження ЯЖ за допомогою запитальника SF-36 
клінічно значущими розбіжностями є відмінності, що 
дорівнюють чи перевищують 10 балів за період, не 
менше ніж чотири тижні. Для таких запитальників, як 
SF-36, що мають шкали від 0 до 100 балів, установлена 
така градація відмінностей: зміни 5–10 балів – слабкі, 
зміни 10–20 балів – помірні, зміни більше 20 балів – 
дуже великі [6].

Ефект від ФР може бути класифікований як по-
вний, частковий, без ефекту та прогресування захво-
рювання. Під час оцінювання результатів фізичної 
реабілітації у віддаленому періоді важливим є те, як 
хворий живе: є клінічно здоровим чи спостерігається 
рецидив захворювання. При цьому важливо оцінити 
частоту виникнення віддалених ускладнень і рециди-
вів, ступінь необхідності медичної, фізичної, трудової 
та соціальної реабілітації. 

Сьогодні доведено, що параметри ЯЖ хворого ма-
ють незалежне прогностичне значення і є більш точ-
ними факторами прогнозування виживання і стану 
хворого під час лікування та реабілітації, ніж загаль-
носоматичний статус.

Статистичний аналіз результатів дослідження ЯЖ 
ґрунтується на застосуванні відповідного математич-
ного апарату. Під час інтерпретування результатів до-
слідження постає питання, з яким типом даних дослід-
ник має справу – з кількісними чи якісними. У деяких 
запитальниках неопрацьовані відповіді на запитання 
є якісними, а після проведення процедури шкалуван-
ня стають кількісними, унаслідок чого методи аналізу 
будуть принципово різними. Кількісні данні – це по-
казники, які безпосередньо визначають ефективність. 
Якісні показники – це показники, що не піддаються 
безпосередньому вимірюванню (стать, діагноз) [6].

Віднесення типу вибірок до зв’язаних чи 
незв’язаних доводить наявність або відсутність 
зв’язків між вибірками, визначає ступінь та вірогід-
ність кореляцій між ними. У всіх випадках перед по-
чатком статистичного аналізу необхідно проводити 
тестування вибірок щодо наявності або відсутності 
нормального розподілу на вибірки (частотна гісто-
грама, тест Колмогорова, тест Шапіро-Уілка). Якщо 
вибірка належить до нормального розподілу, доцільно 
застосовувати t-критерій Ст’юдента для парних порів-
нянь, тестів Бонферроні, Ньюмена-Кейсла, Даннетта 
для множинних порівнянь. Для вибірок, які не можуть 

бути віднесені до нормального розподілу, доцільно 
застосовувати непараметричні методи (Вілкоксона, 
Манн-Уітні, Фрідмана, Колмогорова-Смірнова). У 
вибірках, що мають нормальний розподіл і є набором 
кількісних неперервних величин, застосовують коефі-
цієнт кореляції Пірсона. Для аналізу ненормально роз-
поділених вибірок використовується метод Спірмана. 
Якщо дані є якісними, то застосовується коефіцієнт 
відповідності Кендалла. 

Статистична значущість результатів показни-
ків ЯЖ відображається p-рівнем. Цей показник 
знаходиться у зворотньопропорційній залежності від 
надійності результату. P-рівень визначає вірогідність 
помилки, пов’язану з розповсюдженням результату 
що спостерігається, на всю популяцію. Результат 
p=0,05 є дозволеною межею статистичної значущості. 
Результати, що мають значення на рівні p=0,01, 
зазвичай розглядаються як статистично значущі, а 
результати з рівнем p=0,005 чи p=0,001 – як високо 
значущі. Під час оцінювання результатів статистичного 
аналізу необхідно звернути увагу на те, що 
відсутність вірогідності відмінності вибірки (p˃0,05) 
не є підтвердженням відсутності відмінностей між 
досліджуваними вибірками за іншими показниками. 
Кореляційний зв’язок не є причинно-наслідковим, 
тобто, якщо ознака x має сильну позитивну (r=0,9) 
та вірогідну (p˃0,01) кореляцію з ознакою y, то не 
можна робити висновок про те, що y залежить від x 
чи навпаки. Можливо, x та y змінюються внаслідок 
невідомого фактору z.

Статистично значущі відмінності показників 
ЯЖ не є апріорі клінічно значущими. Мінімальна 
клінічно значуща відмінність – це найменша різниця в 
значеннях за шкалою ЯЖ, що сприймається пацієнтом 
як суттєва і може визначати зміни в лікувально-
реабілітаційній програмі [6]. 

Щоб простежити ймовірність дії на показник 
ЯЖ фактору z, ми вводимо додаткові параметри 
дослідження. До них належать вивчення історій 
хвороб, що дозволяє отримати персональну достовірну 
інформацію, яка відображає основний клінічний 
діагноз та супутні патології, час виникнення грижі, 
кількість грижових випинань, частоту появи випинань, 
локалізацію та форми грижового випинання, стан 
грижового мішка, терміни госпіталізації, методи 
оперативного лікування, перебіг оперативного 
втручання, клінічний та функціональний стани 
хворого, наявність ускладнень та рецидивів після 
оперативного втручання, наявність протипоказань 
до медичних та функціональних маніпуляцій. Під 
час збору анамнезу увага акцентується на основних 
скаргах хворого, його професії та соціальному 
статусі, рівні повсякденної фізичної активності, 
суб’єктивному сприйнятті хворим наявності грижі та 
необхідності ФР.

Оцінювання стану тривоги можливе за шкалою 
особистісної тривожності за Ч. Спілбергом та 
Ю.Л. Ханіном [7].

Для оцінювання стану тканин у ділянці грижового 
дефекту доцільно проводити УЗД передньої черевної 
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стінки. Під час процедури звертається увага на визна-
чення товщини м’язів, діаметра грижових воріт і за-
гального стану грижі. 

З метою оцінювання інтенсивності болю у хво-
рих після оперативного втручання з приводу ГПЧС 
ми пропонуємо використовувати візуальну аналогову 
шкалу болю (Visual Analogue Scale – VAS).

Для оцінювання функції зовнішнього дихання 
та сили дихальних м’язів використовуються метод 
спірографії, проба Штанге, проба Генче, показник 
життєвого індексу, тест на «вимірювання екскурсії 
грудної клітки за двома лініями». 

Плечовий індекс – інформативний показник 
викривлення хребта у сагітальній площині –доповнює 
попередні тести та визначає побічний ефект 
анталгічної пози, що виникає.

Адаптаційні можливості пацієнтів визначаються 
за методикою Р.М. Баєвського, 1988.

Індекс ваги тіла – величина, що дозволяє оцінити 
ступінь відповідності ваги людини її росту. 

Дослідження ЯЖ у ФР є творчим процесом, який 
базується на використанні не лише вищезгаданих тес-
тів, але й за необхідності застосування й інших. Для 
кожної групи реабілітантів має бути підібраний від-
повідний набір інструментів дослідження, що може 
максимально відобразити стан духовного та фізично-
го світу людини.

Висновки.
Аналіз науково-методичної та спеціальної медич-

ної літератури дозволив виявити актуальність дослі-
дження ЯЖ у хворих, які були прооперовані з приводу 
гриж передньої черевної стінки та розкрити основні 
методологічні принципи, яких потрібно дотримува-

тися під час дослідження цього виду. З-поміж усього 
розмаїття інструментів дослідження було обрано за-
питальник SF-36, що максимально відповідає нашим 
вимогам до визначення ЯЖ у реабілітації.

Нами сформульовані методичні рекомендації щодо 
адаптації процедури дослідження ЯЖ у сфері фізич-
ної реабілітації.

З метою всебічного вивчення факторів впливу на 
рівень ЯЖ пропонуємо проводити додаткові тести 
та дослідження, наприклад, визначення зовнішньої 
функції дихання, тестів на визначення рівня триво-
ги, настрою, самопочуття, активності, інтенсивності 
болю, адаптаційного потенціалу тощо.
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Характеристика научных исследований  
в спортивном скалолазании  

(обзор статей, тезисов, программ, методических работ) 
Седляр Ю.В.

Черниговский государственный институт экономики и управления

Анотації:
Представлена общая оценка состо-
яния научных разработок в спортив-
ном скалолазании  и на этой основе 
указаны наиболее перспективные 
пути научного поиска в этой облас-
ти.  Проведен анализ публикаций 
отражающих различные вопросы по-
дготовки  спортсменов-скалолазов. 
На основе анализа специальной 
литературы и опираясь на общепри-
нятую в отечественной науке  струк-
туру знаний, определена степень 
разработки различных теоретичес-
ких и практических аспектов  в этой 
сфере. Установлено увеличение 
количества экспериментальных ис-
следований в спортивном скалола-
зании.

Седляр Ю. В. Характеристика науко-
вих досліджень в спортивному ске-
лелазінні (огляд статей, тез, програм, 
методичних робіт). Представлена за-
гальна оцінка стану наукових розробок в 
спортивному скелелазінні і на цій осно-
ві вказані найбільш перспективні шляхи 
наукового пошуку в цій галузі. Проведе-
но аналіз публікацій, які відображають 
різні питання підготовки спортсменів-
скелелазів. На основі аналізу спеціаль-
ної літератури і спираючись на загально-
прийняту у вітчизняній науці структуру 
знань, визначено ступінь розробки різних 
теоретичних і практичних аспектів в цій 
сфері. Встановлено збільшення кількості 
експериментальних досліджень в спор-
тивному скелелазінні.

Sedliar Yu.V. Characteristics of the 
scientific researches in sport climb-
ing (review of the articles, theses, pro-
grams, methodical works). The general 
estimation of the condition of the scientific 
developments will presented in sport climb-
ing and on this base is specified the most 
perspective ways of scientific searching for 
in this area. Analysis publication reflect-
ing different questions of preparation sport 
climbing athletes was organized. On base 
of the analysis of the special literature and 
coming from generally accepted in home 
science structure of the knowledge, was 
ascertained degree of the development 
different theoretical and practical aspect in 
this sphere. Discovered increase amount of 
the experimental studies in sport climbing.

Ключові слова:
спортивное скалолазание, научные 
исследования, теория, методика.

спортивне скелелазіння, наукові дослі-
дження, теорія, методика.

sport climbing, scientific researches, theo-
ry, methods.

Введение.1

Исходя из фактического состояния дел и анализа 
литературных источников, можно констатировать, что 
спортивное скалолазание относится к видам спорта, 
которые на протяжении последних десятилетий зна-
чительно увеличили свою популярность. Это, в конеч-
ном итоге, привело к тому, что данный вид спорта в 
2010 году был признан Международным олимпийским 
комитетом в качестве олимпийского. В связи с этим 
есть все основания надеяться, что в соответствии с 
регламентом этой организации на сессии МОК в 2013 
году в Буэнос-Айресе может быть принято решение о 
его включении в олимпийскую программу Игр 2020 
г.  [27].

 Другой стороной роста популярности спортивно-
го скалолазания стало возрастание его общественной 
роли, проявившееся во включении его в школьные 
программы во многих странах, а также в специальные 
программы, которые разрабатываются для людей с 
ограниченными возможностями. Его стремительное 
развитие и распространение во всём мире доказывает, 
что этот вид спорта может стать новым альтернатив-
ным видом активного отдыха для людей всех возрас-
тов [29]

Отмеченные выше тенденции развития скалолаза-
ния  требуют более внимательного отношения к этому 
вида спорта в Украине, что предполагает, в том чис-
ле,  разработку теоретических основ тренировочного 
процесса. В предыдущей нашей публикации [25] для 
выяснения степени изученности различных аспектов 
подготовки скалолазов был представлен анализ моно-
графий. Понятно, что монографии хоть и являются 
концентрацией научной мысли по определенному во-
просу, всё же не в состоянии охватить всё многообра-
зие материала в той или иной сфере. Таким образом, 
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для более полного представления о состоянии науч-
ных исследований в области подготовки скалолазов 
возникает необходимость анализа как можно больше-
го количества научных статей, тезисов, программ, ме-
тодических рекомендаций. Именно этому, собственно 
говоря, и посвящена эта статья

Работа выполнена в соответствии с  планом НИР 
кафедры физического воспитания Черниговского го-
сударственного института экономики и управления.

Цель, задачи, материал и методы исследований.
Цель работы – дать общую характеристику со-

стоянию научных исследований (статей, тезисов, 
программ, методических работ) в сфере спортивного 
скалолазания и на этой основе определить наиболее 
перспективные пути научного поиска.

Задачи работы: сбор как можно большего количе-
ства литературных источников по теории и методике 
тренировки в спортивном скалолазании, их анализ в 
соответствии со сложившейся в теории спорта струк-
турой знаний, обобщение полученных данных, фор-
мулирование выводов.

Материал исследований: статьи, тезисы, про-
граммы, методические работы, отражающие вопросы 
спортивного скалолазания.

Методы исследований: 1. Анализ специальной 
научно-методической литературы в области спортив-
ного скалолазания.

Результаты исследований.
В настоящей работе представлен обзор научных 

статей, тезисов, программ, методических работ в со-
ответствии со структурой знаний, сложившихся в 
отечественной специальной литературе [23]. 

Внетренировочные и внесоревновательные фак-
торы. Исходя из количества источников, отражаю-
щих данный раздел теории и методики подготовки в 
спортивном скалолазании, следует отметить, что он 
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оказался одним из наиболее исследованных. На наш 
взгляд это связано со спецификой вида спорта, а так-
же стадией становления, на которой он находится в 
настоящее время. 

В рамках рассматриваемой тематики авторами 
уделялось внимание подготовке специалистов в дан-
ной сфере [1]. Что интересно, написание  программ 
повышения квалификации (как пишут сами авторы 
в выводах) связано не только с решением проблем 
скалолазания, но и необходимостью предоставления 
новых видов услуг со стороны высших учебных за-
ведений в сфере переподготовки профессиональных 
кадров в связи с экономическим кризисом.

Но, конечно же, основным вопросом в сфере внетре-
нировочных факторов подготовки является оборудова-
ние залов и стендов для занятий спортивным скалола-
занием [9, 12, 20]. В одной из статей была предложена 
интересная методика расчета оценки эффективности 
для всего ряда технических характеристик высотного 
стенда [11]. Здесь же представлена математическая мо-
дель общего критерия эффективности существующих и 
проектируемых стендов. Были также рассмотрены осо-
бенности использования тренажеров, имитирующих 
скальный рельеф для расширения возможностей урока 
по физической культуре [7] . Определенное внимание в 
публикациях по спортивному скалолазанию уделяется 
подготовке и проведению соревнований. В этой связи 
хотелось бы отметить публикацию, в которой всесто-
ронне рассматриваются различные аспекты подготов-
ки трасс [21]. Этим же автором разработаны средства 
измерения, обработки результатов и информационного 
обеспечения на соревнованиях по спортивному скало-
лазанию [22].

В спортивном скалолазании, как и в других видах 
спорта, физическая подготовка является одним из 
основных компонентов структуры подготовленности 
и соответственно структуры знаний спортивной нау-
ки. В связи с этим специалисты довольно часто обра-
щаются к данному вопросу. Однако обращает на себя 
внимание тот факт, что исследований, которые бы 
можно было отнести к строго научным, сформирован-
ным и проведенным в полном соответствии с требова-
ниями к научным трудам, не так уж и много. К ним мы 
можем отнести, прежде всего, работы  Ю.В. Котченко 
[8, 10], направленные на изучение методики развития 
скоростных качеств и специальной выносливости, а 
также работу Гальчинского Г.А. с соавторами [2], в ко-
торой исследуется влияние занятий скалолазанием на  
повышение вестибулярной устойчивости и координа-
ции движений. В этой связи можно отметить исследо-
вания В.Г. Двоеносова [5]. В них хоть и не затрагива-
лись физические качества, как комплексные явления, 
но было исследовано поведение отдельных функцио-
нальных систем (кардиореспираторная, газообмена) в 
условиях соревнований. В подавляющем же большин-
стве случаев данные о физической подготовке спор-
тивных скалолазов содержатся в различных програм-
мах [4, 26, 28] и методических рекомендациях [19], что 
не предполагает экспериментального обоснования.  
Более того, в силу специфики данных первоисточни-

ков упор делается  на средствах и общем количество 
времени на развитие того или иного качества [26, 28], 
а в остальных случаях [4, 19],  информация сводит-
ся к перечислению средств подготовки, при этом на 
методических условиях применения средств авторы 
не останавливаются. Что касается степени освещен-
ности вопросов развития различных физических ка-
честв, отметим, что как и в проанализированных нами 
ранее монографиях [25] наибольшее значение уделя-
ется силовой подготовке и выносливости, несколько 
меньше координации, гибкости. Шагом вперед можно 
считать исследование скоростных качеств скалолазов 
[10, 28] , чего мы не наблюдали в монографиях.  Та-
ким образом, дальнейшее повышение качества физи-
ческой подготовки скалолазов, скорей всего, необхо-
димо искать в области совершенствования средств и 
методических условий их применения при развитии 
всех, а не отдельных, хотя и самых значимых, двига-
тельных качеств. 

Техническая подготовка также как и физическая 
является одним из ведущих разделов теории спорта. 
Это положение актуально и по отношению к спор-
тивному скалолазанию. Анализируя первоисточники, 
мы обратили внимание на то, что подавляющая часть 
материала на эту тему содержится, прежде всего, в 
программах и методических рекомендациях. При 
этом его качество может быть и откровенно слабым, 
не дающим вразумительного ответа ни на один из во-
просов технической подготовки [4] и довольно содер-
жательным, раскрывающим как вопросы техники, так 
и методики её обучения, причём с учетом периодиза-
ции тренировочного процесса. [26, 28]. В основном 
же при освещении вопросов технической подготовки 
специалисты обращаются к технике лазания, особо не 
останавливаясь на методике её обучения  [18, 19, 24]. 
Среди работ, проведенных в полном соответствии с 
требованиями к научным исследованиям, можем от-
метить публикацию А.С. Шульги [31], в которой он 
представляет сравнительную характеристику техни-
ки скалолазов различной квалификации, а также ещё 
одну его работу  [32], в которой  детально анализи-
руется техника лазания в условиях соревновательной 
деятельности. Однако вопросы методики технической 
подготовки в этих исследованиях также не затрагива-
ются. К работам, раскрывающим отдельные вопросы 
техники лазания, следует отнести и различные био-
механические исследования движений скалолазов, 
примером которых может служить публикация одного 
из зарубежных авторов [36]. Подводя итог анализу ли-
тературы относительно технической подготовки, от-
метим сравнительно неплохую разработку вопросов 
техники лазания и явно недостаточную освещенность 
методических аспектов данного компонента трениро-
вочного процесса.

По материалам изучения научных статей, тезисов, 
программ и методических рекомендаций, так же как и 
на основании анализа монографий [25], тактическую 
подготовку можно отнести к малоизученным разде-
лам тренировки скалолазов. Нами не было найдено ни 
одного источника, в котором бы данный раздел подго-
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товки рассматривался на экспериментальном уровне. 
В одной из программ [26] есть раздел, где в наиболее 
общем виде отражены основные задания и методы 
подготовки юных скалолазов.   Содержание другой  
программы [4] свидетельствует о наличии такового 
раздела, но  ничего не говорит о его содержании.   В 
безымянных рекомендациях, изложенных в интерне-
те [19], представлены общетеоретические положения 
тактики, но ничего не сказано о процессе подготовки 
в этой области. Общее отношение к  данному разделу 
тренировки красноречиво характеризуется материа-
лами одной из программ [28], в которой на довольно 
приличном уровне изложены физическая и техниче-
ская подготовка, а  тактическая отсутствует вообще. 
Другими словами, материалы, изложенные в тезисах, 
статьях, программах и рекомендациях практически не 
расширяют весьма скудные представления о тактиче-
ской подготовке, изложенных в монографиях и требу-
ют дальнейшей разработки. Но самым существенным 
моментом является то, что  даже эти отрывочные све-
дения в настоящее время едва ли применимы в ско-
ростном лазании. Дело в том, что с появлением стан-
дартной трассы, данная соревновательная дисциплина 
перешла из группы видов с преобладанием элементов 
вариативной и эвристической тактики в группу, в ко-
торой доминирует алгоритмическая тактика, что вы-
двигает совершенно иные требования к процессу под-
готовки. Это наше заключение полностью совпадает с 
выводами, представленными в исследованиях основ-
ных тенденций и направлений развития современного 
скалолазания [30].

Психологическая подготовка в скалолазании име-
ет свою специфику, связанную с особенностями этого 
вида спорта, которая к традиционным свойствам пси-
хики, обеспечивающим высокий спортивный резуль-
тат во всех видах,  добавляет качества, позволяющие 
выполнять эффективные действия в условиях повы-
шенной опасности. На исследование именно этой 
стороны психики направлена одна из рассмотренных 
нами работ [6]. В ней изучались волевые качества, 
самообладание-выдержка скалолазов в специализиро-
ванных условиях спортивной деятельности. В работе 
Д.Ю. Ломовцева и Д.С. Кошелева [15]  исследовался 
уровень развития психических процессов: восприя-
тие, зрительная, оперативная, произвольная и крат-
ковременная память, объём, устойчивость и распреде-
ление внимания, логичность мышления, способность 
к комбинированным мыслительным действиям. Эти 
показатели, по мнению авторов, являются значимыми 
в структуре психологической подготовки скалолазов. 
В диссертационном исследовании З.З. Мурзаханова 
[16] рассмотрены некоторые психологические и пси-
хофизиологические аспекты подготовки скалолазов. 
На наш взгляд наибольшее практическое значение 
среди них имеют приемы психотехники скалолазов, 
предполагающие освоение и совершенствование дви-
гательной и информационной структур лазания путем 
избирательного воздействия на психические регуля-
торы лазания с учетом психобиомеханического фак-
тора. В программе подготовки юных скалолазов [26] 

существует раздел психологической подготовки, где в 
наиболее общем виде представлены её направления, 
однако методических рекомендаций по работе в этих 
направлениях  не предложено.   Подводя итог обзо-
ру психологических исследований, отметим, что они 
несколько дополняют весьма слабое изложение этого 
вопроса в монографиях по скалолазанию, но оставля-
ют значительный простор для научного поиска в дан-
ном направлении.

По результатам обзора монографий [25] моделиро-
вание было отнесено к разделам, относительно кото-
рых не было найдено никаких сведений. Материалы 
научных статей позволяют устранить пробел в этой 
сфере теории подготовки скалолазов. Интересные 
экспериментальные данные, относительно морфо-
функциональной модели скалолазов, представлены в 
работах Т.А. Кравчука [13, 14]. В некоторой степени 
противоречат ему материалы зарубежных исследо-
ваний [35], в которых утверждается, что нет данных, 
которые бы однозначно утверждали, что скалолазу 
необходимы специфические антропометрические ха-
рактеристики. В некоторых работах [3, 15, 34, 33] не 
отражены непосредственно вопросы моделирования, 
но в них определены  качества и некоторые антропо-
метрические параметры,  которые оказывает влияние 
на достижение скалолазом высокого спортивного 
результата, т.е. те из них, которые могут стать пред-
метом моделирования. Отметим, что перечисленные 
исследования, раскрывая вопросы моделирования 
структуры подготовленности, оставляют вне поля 
зрения специалистов структура соревновательной 
деятельности. Сложность моделирования соревнова-
тельной деятельности объясняется  спецификой вида 
спорта, преобладанием в нем элементов вероятност-
ной и эвристической тактики. Однако в связи с появ-
лением стандартной трассы возникает возможность 
целенаправленного решения этого вопроса.

Контроль является одним из неотъемлемых компо-
нентов системы управления подготовкой скалолазов.  
В исследованных нами источниках этой проблеме 
уделено определённое внимание. Наиболее сбалан-
сированный подход к вопросам контроля представ-
лен в учебной программе для ДЮСШ, СДЮСШОР и 
ШВСМ [26]. Здесь мы можем увидеть детализацию 
средств контроля (к сожалению только физических 
качеств) по всем периодам подготовки  скалолазов 
школьного возраста.  В программе подготовки юных 
скалолазов [28] определена этапность и объекты кон-
троля, но не указаны его средства. В другой програм-
ме [4] предложены тестовые задания для начинаю-
щих скалолазов 1-2 годов обучения, но они касаются 
только физической подготовленности. Также оценке 
физических качеств, но уже студентов-скалолазов 
различного уровня подготовленности с различной 
массой тела посвящена экспериментальная работа 
Н.Т. Новиковой [17]. В исследованиях В.И. Енина [6] 
рассмотрена проблема диагностики волевых качеств 
в специализированных условиях спортивной деятель-
ности. В одной из экспериментальных работ [15],  на-
правленной на выявление наиболее значимых в скало-
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лазании физических качеств и психических процессов 
для последующего обоснования психофизической мо-
дели скалолазов старших разрядов, были определены 
компоненты структуры подготовленности, которые с 
одной стороны являются предметом моделирования, а 
с другой – объектом контроля. Точно так же объектом 
контроля могут быть и показатели физического раз-
вития, предложенные в исследованиях А. Шульги [33] 
и Л. Гальчинской [3]. Таким образом, проанализиро-
ванные материалы позволяют сделать вывод, что наи-
более разработанным является контроль  физического 
состояния скалолазов. Относительно других  компо-
нентов структуры подготовленности данных недоста-
точно или же они вовсе отсутствуют.

Останавливаясь на проблемах построения трени-
ровочного процесса скалолазов, отметим, что так же, 
как и в монографиях этот вопрос рассмотрен недоста-
точно. Единственным источником, содержащим све-
дения по этой теме, является программа для ДЮСШ, 
СДЮСШОР и ШВСМ, разработанная на Украине.   
Материалы других программ подготовки юных скало-
лазов [4, 28] раскрывают разве что построение много-
летней подготовки. Однако эти материалы, на наш 
взгляд правильней рассматривать через призму воз-
растных аспектов подготовки в скалолазании. 

В содержании статей, программ и методических 
рекомендаций в отличие от монографий возрастные 
аспекты подготовки скалолазов нашли своё опреде-
лённое отражение. Конечно же, основным носителем 
информации по данному вопросу являются програм-
мы подготовки юных спортсменов. Среди них наи-
большего внимания заслуживают работы украинских 
[26] и российских [28] авторов, раскрывающих прак-
тически все компоненты подготовки применительно 
ко всем этапам тренировки скалолазов школьного 
возраста. Менее удачной следует признать програм-
му [4], в которой обозначены основные направления 
подготовки без детализации способов их реализации. 
Некоторые отрывочные сведения по работе с нович-
ками предложены в публикации В.И. Селиванова [24]. 
В немногочисленных  экспериментальных работах, 
затрагивающих возрастные особенности подготовки 
скалолазов, содержатся отдельные сведения по неко-
торым  вопросам физической [15, 33]  и психической 
[6, 15] подготовки. 

Выводы.
1. Подводя итоги анализу статей, тезисов, программ, 

методических рекомендаций отметим, что их ма-
териалы в определенной степени расширяет пред-
ставления о спортивном скалолазании, содержа-
щиеся  в монографиях. Если по итогам изучения 
монографий мы отмечали целые разделы теории 
подготовки, относительно которых вовсе не име-
лось никакой информации, то проанализированные 
в данной статье материалы восполняют этот про-
бел, представляя сведения о возрастных особен-
ностях подготовки, структуре подготовленности, 
контроле, моделировании. 

2. Анализ литературных источников позволяет выде-
лить в качестве наиболее разработанных направле-

ний теории в спортивном скалолазании внетрени-
ровочные  и внесоревновательные факторы, а также 
физическую подготовку. При этом в рамках физиче-
ской подготовки  наибольшее количество рекомен-
даций направлено на освещение проблем развития 
силовых  качеств и выносливости. Развитию гибко-
сти, быстроты и координации уделяется несколько 
меньше внимания.

3. Вопросы технической, тактической, психологиче-
ской подготовки, периодизации тренировочного 
процесса, возрастные особенности подготовки, 
контроль, моделирование разработаны в меньшей 
степени. Данные по этим разделам фрагментарны и 
не систематизированы.

4. До недавнего времени в общем количестве работ 
в области спортивного скалолазания преобладали 
работы методической направленности, основанные 
на обобщении опыта практической деятельности. 
В последние годы значительно расширилось число 
публикаций экспериментального характера, сфор-
мированных в строгом соответствии с требовани-
ями к научным исследованиям, что на наш взгляд 
является положительной тенденцией.
Однако незначительное количество таких работ не 

позволяет в полной мере обосновать многие положе-
ния подготовки в спортивном скалолазании и требует 
дальнейшего расширение базы экспериментальных 
исследований.
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Місце сегментарного масажу у фізичній реабілітації  
хворих на хронічний бронхіт

Сітнікова Н.С., Каменєва М.Ю.
Класичний приватний університет

Анотації:
Розглядається місце сегментар-
ного масажу як одного з найваж-
ливіших методів фізичної реабілі-
тації хворих на хронічний бронхіт. 
Визначені принципи лікування 
хворих на хронічний бронхіт на 
санаторно-курортному етапі. За-
пропонована методика викорис-
тання сегментарного масажу в 
основу якої положено принципи 
вітчизняних та зарубіжних лікарів 
та реабілітологів. Доказано, що 
при правильному використанні 
сегментарного масажу у хворих 
підвищується працездатність, 
активізуються природні системи 
адаптації, покращується стан цен-
тральної і вегетативної нервової 
системи, стимулюється психічну 
активність, припиняється кашель 
та наступає одужання. 

Ситникова Н.С., Каменева М.Ю. Место 
сегментарного массажа в физической 
реабилитации больных хроническим 
бронхитом. Рассматривается место сег-
ментарного массажа как одного из важ-
нейших методов физической реабили-
тации больных хроническим бронхитом. 
Определены принципы лечения больных 
хроническим бронхитом на санаторно-
курортном этапе. Предложенная методи-
ка использования сегментарного масса-
жа в основу которой положено принципы 
отечественных и зарубежных врачей и реа-
билитологов. Доказано что при правильном 
использовании сегментарного массажа у 
больных повышается работоспособность, 
активизируются природные системы адап-
тации, улучшается состояние центральной 
и вегетативной нервной системы, стимули-
руется психическую активность, прекраща-
ется кашель и наступает выздоровление.

Sitnikova N.S., Kamenevа M.J. Place 
segmental massage in physical reha-
bilitation of patients with chronic bron-
chitis. The place of segmental massage 
as one of the most important methods of 
physical rehabilitation for patients with 
chronic bronchitis is shown. The princi-
ples of treatment of patients with chronic 
bronchitis at the sanatorium stage were 
defined. The proposed method of seg-
mental massage based on the principles 
of domestic and foreign doctors and re-
habilitators. Proved that when used prop-
erly, segmental massage in patients with 
increased efficiency, activated natural 
systems to adapt, improve the state of the 
central and autonomic nervous system, 
stimulates mental activity, stops coughing 
and begins recovery.

Ключові слова:
засоби відновлення, фізична реа-
білітація, сегментарний масаж, 
саноторно-курортний етап, хво-
рі на хронічний бронхіт.

средства восстановления, физическая 
реабилитация, сегментарный массаж, 
саноторно-курортный этап, больные хро-
ническим бронхитом.

Restore, physical rehabilitation, segmen-
tal massage, spa sanotorno-stage, pa-
tients with chronic bronchitis.

Вступ.1

Хронічний бронхіт називають хворобою століття 
поряд із серцево – судинними і онкологічними захво-
рюваннями, при цьому захворюваність і смертність 
при хронічному бронхіті у 8-10 разів вище середніх 
показників. Такий підйом захворюваності пов'язаний, 
в першу чергу, з постійно збільшується забрудненням 
навколишнього повітря, палінням, що росте, части-
ми епідеміями грипу. Такі захворювання, як гострий 
і хронічний бронхіт стоять у ряду найбільш частих 
причин тимчасової та стійкої непрацездатності насе-
лення.

Фізична реабілітація при хронічному бронхіті спря-
мована на досягнення максимально повної фізичної 
адаптації людини, вона продовжує і доповнює лікуван-
ня. Це сприяє підвищенню активності фізіологічних 
систем організму, активізує природні системи адапта-
ції, покращує стан центральної і вегетативної нервової 
системи, стимулює психічну активність [1; 3].

На санаторно-курортному етапі для хворих на хро-
нічний бронхіт виконують фізичну реабілітацію яка 
представляє комплекс оздоровчих заходів, що засто-
совуються за чітко організованою програмою, при-
значеною в залежності від діагнозу та індивідуальних 
проявів хвороби у кожного хворого. Характерна риса 
фізичної реабілітації полягає в тому, що вона підбира-
ється в залежності від стану здоров'я хворого. 

У проведенні комплексної фізичної реабілітації, 
що включає методи кліматотерапії, бальнеотерапії, 
респіраторної та апаратної фізіотерапії, респіраторної 
і дренажної гімнастики, різних видів масажу і психо-
терапевтичні дії, потребують хворі хронічним бронхі-
том. З огляду на відносно невисоку ефективність лі-
карської терапії, а також переважання захворювань з 
© Сітнікова Н.С., Каменєва М.Ю., 2011

легкими формами, санаторно-курортне лікування при 
комплексному підході дозволяє досягти стійкої ремісії 
без загрози прогресування захворювання і переходу 
його в більш важкі форми. Курортне лікування при за-
хворюваннях органів дихання показано при стиханні 
гострого процесу і в стадії стійкої ремісії [2; 3].

Сегментарний масаж є одним з найголовніших за-
собів реабілітації за поставленим діагнозом. За дани-
ми наукової літератури виявилося, що при проведенні 
такого масажу споживання кисню підвищується май-
же вдвічі і довго залишається підвищеним під час від-
починку. Це дає підставу стверджувати що сегментар-
ний масаж стимулює процеси одужання, економить 
затрачену енергію і підвищує працездатність.

Актуальність вибраної теми пояснюється тим, що 
застосування засобів фізичної реабілітації, а особли-
во сегментарного масажу є важливою системою ви-
ховання людей хворих на хронічний бронхіт.

Робота виконана за планом НДР Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – показати ступень ефективності 

використання сегментарного масажу у період 
реабілітації пацієнтів хворих на хронічний бронхіт  на 
санаторно-курортному етапі.

Завдання дослідження:
1. Провести аналіз сучасного стану проблеми що до 

використання сегментарного масажу у фізичній 
реабілітації хворих на хронічний бронхіт

2. Розробити методику сегментарного масажу для 
хворих на хронічний бронхіт та експериментально 
її перевірити.
Результати дослідження/
За літературними даними сегментарний масаж є 

узагальненням усіх видів рефлекторного масажу (точ-
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кового, періостального, сполучнотканинного) в осно-
ві його лежить рефлекторний принцип [2]. Основи 
сегментарного масажу були закладені одним з осново-
положників фізіотерапії А.Е. Щербаком (1903), який 
висунув гіпотезу про рефлекторні механізмі дії фізіо-
терапевтичних факторів. Його теорія отримала визна-
ння і подальший розвиток у працях А.Р. Киричинсько-
го (1959) та численних послідовників і учнів [5].

Дані отримані в роботах О. Глезера і В.А. Даліхо 
(1965) та інших авторів свідчать про вплив сегментар-
ного масажу на вегетативну нервову систему з активі-
зацією її симпатичної ланки [1; 4]. При цьому автори 
вказують на можливі шляхи реалізації даної дії сег-
ментарного масажу: через кровоносні судини, просвіт 
яких регулюється блукаючими і симпатичними нерва-
ми; через гладку мускулатуру порожнистих органів, 
тонус яких може змінюватися під впливом вегетатив-
них нервів; через обмін речовин, на який кількісно 
впливає зміна кровопостачання (вазомоторів), якісно 
ж – специфічні речовини; через трофічні впливи, які 
виникають в результаті зміни кровопостачання, обмі-
ну речовин, вимикання больової чутливості [6].

В основі сегментарного масажу: механічна дія на 
покриви тіла (точки, зони), що мають рефлекторний 
зв'язок із різними внутрішніми органами і функціо-
нальними системами

Позитивний ефект сегментарного масажу при 
хронічному бронхіті виражається в наступному: по-
ліпшується проходження мокротиння; виявляється 
розслаблюючи дії при спазмі м'язів грудної клітки; ак-
тивізується кровообіг, що, у свою чергу, веде до при-
скорення зворотного розвитку інфільтратів розсла-
бляються м'язи, що знаходяться в постійній напрузі; 
розм'якшуються сполученні ущільнення, та  припиня-
ється кашель [7]. 

Дослідження були проведені на базі санаторію 
«Ясна Поляна» м. Ялта. Підбір пацієнтів проводився 
шляхом вибірки історій хвороби. Під спостереженням 
перебувало 20 жінок у віці 40-45 років, які довільно 
були розділені на дві групи: контрольну – 10 осіб та 
експериментальну – 10 осіб. 

Тривалість курсу реабілітації в санаторно-
курортних умовах становило 24 дні в період прове-
дення експерименту з 1-24 листопад 2010 р.

Обидві групи були однорідні за статтю, віком, 
рівнем фізичної підготовленості, клінічного перебі-
гу захворювання. Відзначимо, що всі пацієнти були 
ознайомлені з умовами та термінами програми реабі-
літації.

Відмінними рисами запропонованої програми 
фізичної реабілітації є те, що: у хворих експеримен-
тальної групи при побудові комплексної програми 
фізичної реабілітації використовували сегментарний 
масаж в поєднанні з кліматотерапії, ранкова гігієніч-
на гімнастика, у поєднанні з лікувальної фізкультури, 
лікарські інгаляції з бронхолітиками і відхаркуваль-
ними препаратами, грязелікування. Контрольна група 
займалася за загальноприйнятою методикою: ліку-
вальний масаж в поєднанні з кліматотерапії, ранкова 
гігієнічна гімнастика, у поєднанні з лікувальної фіз-

культури, лікарські інгаляції з бронхолітиками і від-
харкувальними препаратами, грязелікування. 

Курс лікування сегментарним масажем склада-
ється з 10 сеансів, що проводяться або щодня, або з 
інтервалом в один день. Тривалість кожної процеду-
ри становить 20-25 хвилин в залежності від ступеня 
відбулися в тканинах змін. Нами була застосована 
така техніка і методика сегментарного масажу: про-
цедура масажу складається з підготовчої, основної 
та заключної частин. Метою підготовчої частини 
масажу є вплив на екстерорецепторниі апарат шкіри 
і поліпшення крово- і лімфообігу пацієнт області. У 
підготовчій частині використовують прийоми класич-
ного масажу: погладжування, розтирання і розминка. 
В основної частини проводяться спеціальні прийоми 
сегментарного масажу.

У заключній частині використовуються прийоми: 
погладжування, розтягування, вібрація м'язів. Осно-
вні положення пацієнта: лежачи на животі, голова 
повернута в бік, руки витягнуті уздовж тулуба, стопи 
звисають за край масажної кушетки, лежачи на спині 
або сидячи. Послідовність проведення процедури: ма-
саж спини, шиї, грудної клітини, живота, біологічно 
активних точок (БАТ). 

Для оцінки ефективності застосування програм 
реабілітації нами були застосовані таки методи до-
слідження: вимірювання ЧСС і АТ в спокої, спіро-
графічне обстеження (ЖЕЛ). Проба Штанге і Генче, 
Гарвардський степ-тест ИГСТ.

Виходячи з аналізу даних, отриманих при первин-
ному обстеженні обох груп хворих, відзначалася од-
носпрямованість погіршення функції кардіореспіра-
торної системи (див. табл. 1). 

У хворих обох груп відмічалось зменшення легене-
вих обсягів переважно за рахунок зменшення резерв-
ного обсягу видиху, зниження резервних можливостей 
дихальної системи, наявність порушень бронхіальної 
прохідності. З боку серцево-судинної системи відзна-
чалася приблизно однакова частота серцевих скоро-
чень і величина артеріального тиску в спокої і після 
фізичного навантаження, зазначалося уповільнення 
відновлення цих показників після фізичного наванта-
ження. Отримані при обстеженні дані були враховані 
при розробці програми фізичної реабілітації, яку ми 
рекомендували хворим експериментально групи.

 У ході роботи оцінювалася ефективність застосу-
вання сегментарного масажу на стан здоров'я хворих 
на хронічний бронхіт ми отримали такі результати 
(див.табл.2). 

При повторному обстеженні у хворих експеримен-
тальної групи в 77–80% випадків були відсутні клініч-
ні прояви захворювання. У контрольній групі тільки у 
50% випадків відзначалася нормалізація функціональ-
них даних. Порівняльний аналіз показників функції 
зовнішнього дихання у хворих обох груп при повтор-
ному обстеженні показав, що в експериментальній 
групі мали місце більш виражені позитивні зрушення, 
ніж у контрольній групі. В експериментальній групі 
хворих були достовірно менше величини, що харак-
теризують дихальні обсяги, покращилася бронхіаль-
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на прохідність, підвищилася стійкість до гіпоксії. 
В експериментальній групі відбувалося достовірне 
розвиток економізації діяльності серцево – судинної 
системи в спокої і після фізичного навантаження. У 
контрольній групі відзначалося достовірне зменшен-
ня величини часу відновлення пульсу і артеріального 
тиску. Відзначалося достовірне збільшення показни-
ків загальної фізичної працездатності обох групах об-
стежених хворих, але воно було більш значне у екс-
периментальній групі. 

Було виявлено, що в результаті застосування запро-
понованої нами програми фізичної реабілітації для 
хворих на хронічний бронхіт відбувалося зменшення 
термінів відновлення порушених функцій у жінок екс-
периментальної групи на 5-6 днів, в порівнянні з жін-
ками контрольної групи.

Висновки.
Аналізуючи результати проведеного нами дослі-

дження, можна зробити висновок, що реабілітація хво-
рих експериментальної групи з застосуванням таких 
реабілітаційних заходів, як: метод сегментарного маса-
жу виявилась більш ефективною в порівнянні з реабілі-
тацією хворих контрольної групи, яка одержувала курс 
лікувального масажу. Ми відзначили, що сегментарний 
масаж стимулює процеси одужання, економить затра-
чену енергію і підвищує працездатність.

Подальші дослідження передбачають впроваджен-
ня сегментарного масажу у фізичній реабілітації хво-
рих на хронічний бронхіт у програму  фізичної реабі-
літації на санаторно-курортному етапі.
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Таблиця 1
Показники контрольної (n=10) та експериментальної групи (n=10) на початку експерименту (М±m)

Показники Контрольна група 
(n=10)

Експериментальна група 
(n=23) t P

ЧСС, ( уд/хв) 12,50±0,26 12,00±0,19 1,56 >0,05

АТ, (мм.рт.ст.) 12,41±0,16 12,14±0,16 1,17 >0,05

Проба Штанге, (с) 32,01±2,18 31,89±2,26 0,04 >0,05

Проба Генче, (с) 25,18±1,14 23,36±1,25 1,08 >0,05

ИГСТ, (балах) 1,97±0,07 1,92±0,8 0,49 >0,05

ЖЄЛ, (мл) 2,33±0,78 2,15±0,77 0,16 >0,05

Таблиця 2
 Показники контрольної (n =10) та експериментальної групи (n=10) в кінці експерименту (М±m)

Показники Контрольна група 
(n=10)

Експериментальна група 
(n=23) t P

ЧСС, ( уд/хв) 12,17±0,32 10,92±0,12 3,67 <0,001

АТ, (мм.рт.ст.) 10,14±0,13 8,24±0,10 0,01 <0,001

Проба Штанге, (с) 38,80±2,93 49,91±3,20 2,57 <0,05

Проба Генче, (с) 28,60±1,24 31,67±0,72 2,16 <0,05

ИГСТ, (балах) 2,09±0,09 2,39±0,11 2.14 <0,05

ЖЄЛ, (мл) 2,69±0,42 3,46±0,69 0,95 >0,05
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Програми розвитку силових якостей юнаків 16-17 років  
в академічному веслуванні

Фаворитов В.М., Карпенко Є.В.
Запорізький національній університет

Анотації:
Проведено аналіз тренувальних 
програм різної силової спрямо-
ваності. У експерименті брали 
участь веслувальники віком 16-17 
років, розділені на дві групи по 11 
чоловік. Визначено шляхи опти-
мізації тренувального процесу. 
Розроблена програма спрямова-
ного розвитку максимальної сили. 
Ефективність програми переві-
рена тестуванням на змагальній 
дистанції. Протягом дослідження 
обидві групи спортсменів викорис-
товували однакові силові вправи.

Фаворитов В.Н., Карпенко Е.В. Программы 
развития силовых качеств юношей 16-17 
лет в академической гребле. Проведен ана-
лиз тренировочных программ разной силовой 
направленности. В эксперименте участвова-
ли гребцы возрастом 16-17 лет, разделенные 
на две группы по 11 человек. Определены 
пути оптимизации тренировочного процесса. 
Разработана программа направленного раз-
вития максимальной силы. Эффективность 
программы проверена тестированием на со-
стязательной дистанции. В ходе эксперимента 
две группы спортсменов использовали 
одинаковые силовые упражнения.

Favoritоv V., Karpenko Y. Programs 
of development of power internalss 
youth 16-17 years in a boat-racing. The 
analysis of the trainings programs of dif-
ferent power orientation is conducted. In 
an experiment rowers participated by age 
16-17 years that were divided into two 
groups 11 people in each. The ways of 
optimization of training process are cer-
tain. The program of the directed devel-
opment of maximal force is worked out. 
Program efficiency is tested by testing on 
contention distance. During experiment 
both groups have the same exercises.

Ключові слова:
академічне веслування, наванта-
ження, планування, сила, тесту-
вання, тренування.

академическая гребля, нагрузка, планиро-
вание, сила, тестирование, тренировка.

boat-racing, force, loading, planning, test-
ing, training.

Вступ.1

Сучасний стан і розвиток теорії та практики світо-
вого академічного веслування характеризується без-
перестанним пошуком усе більш ефективних засобів, 
методів і організаційних форм підготовки спортивних 
резервів. Особливу роль в підготовці юних спортсме-
нів грає етап початкової підготовки, який є першим 
етапом в реалізації потенційних можливостей юних 
спортсменів у визначенні спортивної придатності і 
приналежності до спортивного резерву.

Головним чинником, що забезпечує реалізацію 
спортсменом індивідуальних можливостей в акаде-
мічному веслуванні, є оптимальна структура трену-
вання як за величиною тренувальних навантажень, 
так і по спрямованості їх дії [1, 5, 6].

Для ефективного управління підготовкою юних 
спортсменок необхідно, щоб нормативні показники 
тренувальних навантажень були адекватні наванта-
женням, вживаним на якому-небудь з етапів [4, 9]. 
Останніми роками (10-15 років) об'єми тренувальних 
навантажень в циклічних видах спорту виросли в 2,5-3 
рази. Відомо, що значна частина спортсменів викону-
ють набагато більші об'єми навантаження анаеробної 
і силової спрямованості, передбачені допустимими 
нормами. Це, як правило, обумовлює форсування їх 
підготовки [3, 12]. 

Для підвищення і збереження на досить високому 
рівні спеціальної підготовленості потрібні правильне 
планування і корекція тренувальних навантажень в 
річному циклі підготовки. Нині в системі тренування 
юних спортсменок у веслуванні досить серйозна ува-
га приділяється силовій підготовці. Саме у веслуван-
ні на академічних судах завжди виникає необхідність 
реалізувати силові здібності упродовж усієї дистанції 
змагання [2, 8, 12]. 

Встановлено, що базою для розвитку силових зді-
бностей весляру є розвиток максимальної сили. У 
практиці тренери використовують різні методи розви-
тку максимальної сили в підготовці хлопців в акаде-
мічному веслуванні [10, 11]. 
© Фаворитов В.М., Карпенко Є.В., 2011

В результаті аналізу літератури і узагальнення до-
свіду роботи тренерів нами були виявлені два най-
більш поширених варіантів розвитку максимальної 
сили: метод повторних субмаксимальних зусиль і 
метод прогресивно зростаючих опорів [6, 7]. Пошук 
оптимальних програм силової підготовки, перевірка 
їх ефективності на етапах тренувального процесу на-
дає можливість визначити необхідні дії для його ко-
рекції, що і визначає актуальність даної роботи.

Робота виконана за планом НДР Запорізького на-
ціонального університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у вивченні ефектив-

ності тренувальних програм різної спрямованості для 
веслувальників на етапі початкової підготовки.

Відповідно до мети були поставлені наступні за-
вдання:

Визначити шляхи оптимізації тренувального про-• 
цесу спрямованого на розвиток силових якостей в 
академічному веслуванні.
Розробити програму силової підготовки для спортс-• 
менів 16-17 років, що займаються академічним вес-
луванням.
Провести порівняльний аналіз варіантів розвитку • 
максимальної сили: методу повторних субмаксималь-
них зусиль і метод прогресивно зростаючих опорів.
Оцінити ефективність та обґрунтувати можливість • 
подальшого використання запропонованих програм.

Для рішення поставлених завдань застосовувалися 
наступні методи дослідження:
1. Аналіз науково-методичної літератури.
2. Методи вивчення силової підготовленості:

тестування фізичних якостей – тяга штанги рука-• 
ми лежачи, присідання з штангою на плечах, під-
рив штанги до грудей, підтягування на переклади-
ні, підйом ніг у висі;
контрольні випробування на спортивній дистанції.• 

3. Методи математичної статистики.
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Всі отримані результати цієї роботи були розрахо-
вані по програмі Microsoft Excell за такими показни-
кам, як: середнє арифметичне (М); помилка середньо 
арифметичного (м); критерій достовірності Стьюден-
та (Р). Відмінності по Стьюденту вважались статис-
тично достовірними при Р <0,05

У експерименті брали участь дві групи веслярів, по 
11 чоловік в кожній. Спортсмени мали кваліфікацію від 
першого юнацького до першого розряду, стаж веслу-
вання – 2-3 року. Експеримент проводився на загально-
підготовчому етапі в період з 1 листопада 2010 року по 
15 березня 2010 року на базі СК «Україна».

Результати дослідження.
Перед початком експерименту в листопаді 2009 

року нами були сформовані дві групи – контрольна та 
експериментальна за принципом рівності кваліфікації 
та функціональної підготовленості. Показники рів-
ня фізичного розвитку і фізичних здібностей у юних 
спортсменів були рівні. (p>0,05). Всі випробовувані 
пройшли медичне обстеження, яке не виявило відхи-
лень в стані здоров'я.

Після цього, згідно плану першого етапу до-
слідження, було проведено тестування обох груп – 
контрольної і експериментальної з метою визначення 
початкового рівня фізичної і функціональної підго-
товленості, були зафіксовані спортивні результати на 
основних дистанціях (таблиця 1).

Зіставлення результатів тестування експеримен-
тальної і контрольної груп свідчить, що в усіх тестах 
на початку експерименту між двома групами статис-
тично достовірні відмінності відсутні (p>0,05).

Отже, можна сказати, що у спортсменів обох груп 
майже однаково розвинені силові якості, спортсмени 
на спортивних випробуваннях показують майже одна-
ковий результат і для проведення експерименту групи 
однорідні і укомплектовані правильно.

Загальні об'єми навантажень, спрямовані на розви-
ток основних фізичних здібностей, в обох групах були 

однакові. Загальний об'єм силової підготовки складав 
120 годин, але структура силової підготовки між гру-
пами відрізнялась (таблиця 2).

Як видно з представленої таблиці, юні спортсмени 
двох груп виконували різну спрямованість тренуваль-
них дій в підготовчому періоді підготовки.

Планом структури тренувальних навантажень у 
юних спортсменів на вдосконалення силової підго-
товленості передбачалося використовувати вправи 
для м'язів плечового поясу і комплексної дії на осно-
вні м'язові групи. 

Далі, на другому етапі дослідження для експери-
ментальної групи застосовувалась тренувальна про-
грама спрямована на розвиток максимальної сили, а 
контрольна група займалась за загальною програмою, 
яка більш спрямована на розвиток швидкісно-силових 
якостей.

Нами були розроблені відповідні мікроцикли си-
лової підготовки, що передбачали застосування вправ 
силового характеру для різних частин тіла спортсме-
нів (плечового поясу, нижніх кінцівок, черевного пре-
су та ін.), окрім того комплекси вправ були поділені за 
окремими різновидами силових можливостей (макси-
мальної сили, швидкісної сили, вибухової сили, сило-
вої витривалості).

Обидві групи спортсменів використовували одна-
кові силові вправи: 

вправи з штангою;• 
веслування на тренажерах;• 
вправи з подоланням власної ваги (різні гімнастичні • 
силові вправи).

Хлопці першої (контрольної) групи виконували 
вправи з штангою методом повторних субмаксималь-
них зусиль з використанням штанги вагою 60-70% 
від максимальної. Число повторень в кожній вправі 
– 6-10, виконувалися 2-4 підходи в двох серіях. Ви-
користовувалися вправи: тяга штанги руками в по-
ложенні лежачи на грудях, присідання з штангою на 

Таблиця 1
Порівняльні результати приросту показників силової підготовленості при підсумковому обстеженні 

контрольної і експериментальної груп

Показники

Контрольна група Експериментальна група

Вихідні дані Залікове  
тестування

∆ 
%

Вихідні
 дані

Залікове  
тестування

∆
%

Показники тягових зусиль:

Тяга штанги руками 
у в. п. лежачи, кг 61,4±1,6 69,9±1,2* 9,3 60,3±2,4 72,6±1,4** 20

Присідання з штан-
гою на плечах, кг 75,2±1,8 80,3±1,3* 6,8 74,3±2,3 83,5±1,1** 12

Підрив штанги до 
грудей, кг 66,1±1,5 69,9±1,4* 5,7 67,6±1,8 77,8±1,2** 15

Підтягування на 
перекладині, к-ть 
разів

7,8±1,1 11,9±0,6* 53 8,1±1,1 13,4±0,7** 65

Підйом ніг у висі, 
к-ть разів 10,8±0,8 19,4±1,2* 78 10,6±0,9 22,3±1,7** 111

Примітка: 1 * – свідчить про достовірні зміни при порівнянні з початковими результатами при Р<0,05.  
                           2 ** – свідчить про достовірні зміни по відношенню до контрольної групи при Р<0,05.
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плечах, підривши штанги до грудей. Інтервал відпо-
чинку між підходами – 2 хвилини, між серіями – 5 -7 
хвилин. Кількість серій була доведена до 3-х, потім 
збільшувалася вага снаряда. 

Друга група (експериментальна) тренувалася за 
методом прогресивнозростаючого опору, при якому 
спочатку визначалася вага, яку спортсмен може під-
няти 10 разів (він позначався 10 ПМ). У першому 
підході бралася вага, рівна половині ваги від 10 ПМ, 
потім – % від 10 ПМ, а в третьому – 10 ПМ. Викорис-
товувалися ті ж вправи, що і в групі №1. Спортсмени 
виконували в кожному підході по 10 рухів в трьох се-
ріях в кожній з трьох вправ. Інтервал відпочинку між 
підходами – 1-2 хвилини, між серіями – 5-7 хвилин. 
Кількість серій збільшувалася до 4-х, потім збільшу-
валася вага снаряда. 

Пропоноване навантаження хлопці переноси-
ли добре, про що свідчить результати лікарсько-
педагогічного спостереження в час і після тренуван-
ня, а також дані самоконтролю спортсменів.

В результаті занять протягом 3,5 місяців зросли 

силові здібності у хлопців в обох групах. 
Аналіз результатів педагогічного експерименту 

показав, що у спортсменів спостерігається достовірна 
різниця у показників максимальної сили між вихідни-
ми та заліковими результатами, як для контрольною 
та дослідною груп, але приріст в експериментальній 
групі достовірно вищий у порівняні до контрольній 
групі.

Розгляд даних тестування по закінченню експерименту 
показав, що юні веслярі, що брали участь в експерименті, 
значно поліпшили свої показники як у фізичній підготов-
леності, в результативності спеціальних тестових вправ, 
так і у функціональній підготовленості (таблиця 3).

Проводячи порівняльний аналіз спортивних ре-
зультатів спортсменів в кінці експерименту між екс-
периментальною та контрольною групами можна кон-
статувати про значну і достовірну перевагу зростання 
показників експериментальної групи. Так приріст 
результатів контрольної і експериментальної груп на 
дистанції 500 метрів склав 4,3% і 7,5% відповідно; на 
1000м – 3,3% і 4,9%; на 2000м – 1,7% і 2,6%.

Таблиця 2
Структура тренувальних навантажень юних спортсменів 16-17 років в річному мікроцикли

Параметри тренувальних навантажень

Групи
з переважною спрямованістю на розвиток:

швидкісно-силових  
якостей (контрольна)

максимальною
сили (експериментальна)

Загальний об'єм силової підготовки, годин 120 120

- швидкісно-силова підготовка, % 40 30

- силова витривалість, % 40 40

- максимальна сила, % 20 20

Таблиця 3 
Спортивні результати при підсумковому тестуванні 

Показники

Контрольна група Експериментальна група

Вихідні дані Залікове  
тестування

∆ 
%

Вихідні
 дані

Залікове  
тестування

∆
%

Спортивний результат

Гребля 500 м,с 101,1±2,2 96,8 ± 1,4* 4,3 100,6±4,8 93,1 ± 1,2** 7,5

Гребля 1000м,с 206,8±2,4 199,9 ±2,7* 3,3 209,1±5,4 198,9 ± 5,6* 4,9

Гребля2000 м,с 444,2±6,1 436,6 ±5,8 1,7 443,7±6,0 432,2 ± 6,1 2,6

Примітка: 1* – свідчить про достовірні зміни при порівнянні з початковими результатами при Р<0,05.  
                           2 ** – свідчить про достовірні зміни по відношенню до контрольної групи при Р<0,05. 
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Результати педагогічного експерименту 
виявили,що виконання розробленої нами програми 
розвитку силових можливостей плавців супроводжу-
вались достовірно (при Р<0,05) вищими темпами при-
росту показників силових якостей ніж за традиційною 
програмою.

Висновки.
1. Метод прогресивно зростаючого опору у нашо-

му випадку більше сприяє приросту показників 
максимальної сили, окрім цього, за рахунок вищо-
го темпу рухів при роботі з легкими вагами сприяє 
розвитку здатності до виконання рухів в макси-
мальному темпі і розвитку силової витривалості, 
зменшує напруження під час виконання силових 
вправ і комфортніший в психологічному плані, 
оскільки спортсмен працює з меншими вагами.

2. Результати педагогічного експерименту виявили, 
що виконання розробленої нами програми розвит-
ку максимальної сили супроводжувались вищими 
темпами приросту показників силових якостей та 
кращими результатами тестування на змагальній 
дистанції ніж за традиційною програмою.
Подальші дослідження передбачається провести 

у напрямку реалізації індивідуального підходу розви-
тку силових можливостей у веслярів-академістів ви-
сокої кваліфікації. 
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Применение средств и методов общей физической подготовки  
в тренировке боулера

Фаныгина О.Ю.
Детско-юношеская спортивная школа №30, г. Москва

Анотации:
Рассмотрены основные направле-
ния физической подготовки боулера. 
Выделены средства и методы физи-
ческой подготовки, обеспечивающие 
формирование высоких по качеству 
движений, входящих в состав основно-
го навыка. Показаны разнообразные 
средства общей физической подготовки 
с учетом индивидуальных особеннос-
тей боулера. Определены принципы 
рационального подбора общераз-
вивающих упражнений и преимуще-
ственная направленность воздействия 
на развитие тех или иных качеств. 
Представлено научно-методическое 
обеспечение физической подготов-
ки в учебно-тренировочном процессе 
занимающихся боулингом в детско-
юношеских спортивных школах. 

Фанигіна О.Ю. Застосування засобів і 
методів загальної фізичної підготов-
ки у тренуванні боулера. Розглянуті 
основні напрямки фізичної підготовки 
боулера. Виділені засоби та методи 
фізичної підготовки, що забезпечують 
формування високих за якістю рухів, 
які входять до складу основної навички. 
Показані різноманітні засоби загальної 
фізичної підготовки з урахуванням ін-
дивідуальних особливостей боулера. 
Визначені принципи раціонального під-
бору загальнорозвиваючих вправ і пе-
реважна спрямованість дії на розвиток 
тих або інших якостей. Надано науково-
методичне забезпечення фізичної під-
готовки в навчально-тренувальному 
процесі тих, що займаються боулінгом в 
дитячо-юнацьких спортивних школах.

Fanigina O.U. Using means and meth-
ods of general physical training in 
education of bowlers. There were dis-
covered the main directions of bowlers 
education. The means and methods of 
physical education, which insure the for-
mation of high quality moves being the 
part of main skill, are discovered. There 
were shown different means of general 
education accounting individual peculiari-
ties of bowler. The principles of choosing 
general developing exercises and main 
direction of influence on developing dif-
ferent abilities are represented. It’s cre-
ated the scientific-methodic support of 
physical education in teaching-training 
process for children who play bowing in 
sport schools. 

Ключевые слова:
средства, методы, тренировка, боулинг. засоби, методи, тренування, боулінг. means, methods, workouts, bowling.

Введение.
1В последнее десятилетие уровень достижений в 

боулинге значительно вырос. Бурный рост результа-
тов объясняется изменением содержания тренировки. 
Сегодня наряду с основными средствами избранной 
специализации значительное место отводится сред-
ствам общей физической подготовки [1,2]. Как отме-
чают авторы [3,4] спортивная тренировка, проводимая 
на широкой функциональной основе разносторонней 
физической подготовки, обеспечивает формирование 
высоких по качеству движений, входящих в состав 
основного навыка. При выборе средств общей фи-
зической подготовки необходимо учитывать физио-
логические особенности формирования основного 
двигательного навыка и характер связей, возникаю-
щих между ними и средствами разносторонней под-
готовки.

Для обеспечения положительного взаимодействия 
двигательного навыка с общеразвивающими упраж-
нениями следует руководствоваться принципами под-
бора: упражнения должны быть родственны по харак-
теру мышечных усилий и режиму работы организма 
в целом; должны способствовать более полному раз-
витию качеств; способствовать улучшению специ-
альных навыков; быстро восстанавливать работоспо-
собность и способствовать нормальной деятельности 
организма. В зависимости от направленности воздей-
ствия упражнения носят характер скоростных, сило-
вых, координационных, упражнения для развития 
гибкости, выносливости и упражнения совмещенного 
воздействия – сила – гибкость, выносливость – чув-
ство ритма. Для развития физических качеств широ-
ко применяют занятия избирательной и комплексной 
направленности – использование различных однона-
правленных средств и одновременное развитие раз-
личных качеств и способностей.

© Фаворитов В.М., Карпенко Є.В., 2011

Исследования проводились в соответствии с пла-
ном научно-методической работы детско-юношеской 
спортивной школы №30 г. Москвы.

Цель, задача работы, материалы и методы.
Цель исследования – совершенствование спортив-

ной техники боулера с акцентом на развитие общей 
физической подготовки.

Задача исследования состояла в подборе средств 
для развития двигательных качеств и координацион-
ных способностей в учебно-тренировочном процессе.

Результаты исследований.
По мнению специалистов, физическая подготовка 

– одна из составных частей тренировочного процесса, 
которая в значительной мере определяет возможность 
достижения высоких спортивных результатов в боу-
линге. Физическая подготовка – сложный, взаимодо-
полняющий комплекс качеств и способностей боулера 
и требует дифференцированного подхода к ее разви-
тию. 

В боулинге возникает проблема не только сбить 
все десять кеглей первым ударом, но и создать условия 
для правильного отпускания шара, проявляя быстро-
ту ориентировки, перемещения, слаженного действия 
рук и ног. Все это необходимо учитывать в процессе 
физической подготовки и обеспечивать реализацию 
таких физических упражнений, которые позволили 
бы боулеру иметь достаточно высокие показатели раз-
вития профильных физических качеств, которые обе-
спечивают способность к их реализации в возрастных 
границах [5,6].

В процессе развития двигательных способностей 
у детей, необходимо определение условий, в которых 
выполняются упражнения, а также режимы их ис-
пользования (табл. 1). 

Применение данного подхода в течение года обе-
спечивает сохранение двигательных возможностей и 
создает базу для успешной тренировки.
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Развитие двигательных способностей происходит 
в двух направлениях, тесно взаимосвязанных между 
собой: повышение общей, разносторонней и физи-
ческой подготовки к разнообразной двигательной 
деятельности; повышение специальной физической 
подготовленности в соответствии с избранной спор-
тивной специализацией для обеспечения высоких 
спортивных результатов.

В плане общей физической подготовки для разви-
тия каждого из физических качеств можно использо-
вать как средство любое физическое упражнение, но 
нельзя ограничиваться одним упражнением или груп-
пой однородных упражнений. Необходимо применять 
разнообразные упражнения, чтобы охватить работой 
все основные мышечные группы и акцентировать в их 
работе все основные стороны движения. Для разви-
тия двигательных способностей в целях физической 
подготовки используются упражнения, сходные по 
структуре движений и характеру работы мышц с теми 
спортивными упражнениями, в которых спортсмен 
специализируется, а также и само спортивное упраж-
нение, в соревновательный период.

Основным методом развития двигательных спо-
собностей является метод упражнения, т.е. регулярное 
многократное повторное с концентрацией внимания 
занимающихся. Метод упражнения используется во 
всех вариантах: повторный, переменный, интерваль-
ный и соревновательный методы. При этом использу-
ются различные методические приемы: 

при выполнении силовых упражнений движения со-• 
вершаются преимущественно в вертикальной плос-
кости вверх – против направления действия силы 
тяжести (бег в гору, вверх по лестнице, поднимание 
тяжестей), скорость движения незначительная, ко-
личество повторений небольшое, резкие изменения 
в условиях работы мышц не допускаются; 
при скоростных упражнениях масса перемещаемых • 
предметов и частей тела уменьшается (легкая обувь 
при прыжках); для повышения частоты движения 

сокращается амплитуда движений (семенящий бег 
по лестнице, наступая на каждую ступеньку); дли-
тельность выполнения не более 20-25 сек;
при выполнении упражнений на выносливость • 
интенсивность усилий, скорость и темп движений 
обычно снижены, движения используются уже 
заученные, привычные, без резких и неожиданных 
изменений условий работы мышц.

Регулярное многократное выполнение специально-
развивающих упражнений в течение относительно 
длительного периода времени с постепенным повы-
шением требований к работе двигательного аппа-
рата и организма в целом должно привести к таким 
анатомо-физиологическим изменениям в организме, 
которые обеспечат более качественное проявление со-
ответствующих двигательных способностей.

Для проверки уровня развития двигательных способ-
ностей боулера используются специальные контрольные 
упражнения: для проверки силы – силовые упражнения; 
быстроты – скоростные упражнения и т.д.

Контрольным упражнением может быть только 
такое упражнение, которое позволяет проявить про-
веряемое качество в полной мере (табл. 2).

Руководствуясь основными положениями о развитии 
двигательных способностей, наиболее эффективным бу-
дет такой тренировочный процесс, в котором оптималь-
но сочетаются применение упражнений, направленных 
на развитие быстроты, силы, выносливости.

Для правильного развития двигательных способно-
стей важно умело подобрать физические упражнения.

Целевая направленность основных упражне-
ний в подготовительной части: растягивание мышц 
задней поверхности голени, икроножной мышцы на 
которую ложится большая нагрузка при выполне-
нии шагов перед броском шара; растягивание мышц 
передней поверхности бедра, четырехглавой мышцы, 
так как остановка в выпаде при выпуске шара требует 
ее активной работы; растягивание мышц задней по-
верхности бедра, что позволит избежать травм при 

Таблица 1
Характеристика условий выполнения упражнений 

Среда Характеристика среды Особенности воздействия 

Физическая

Температура, влажность, парциальное давление 
О2 и СО2, упругость, вязкость покрытия и спор-
тивного инвентаря, величина, характер внеш-
него, дополнительного усилия и распределения 
его во времени, характеристики выдыхаемого 
воздуха, питание

Определяет параметры движе-
ний и особенности функциони-
рования организма

Информационная
Цифровые, световые, звуковые индикаторы 
ЧСС, скорости, дистанции, амплитуды, ускоре-
ния, силы

Позволяет управлять произволь-
ными движениями и оптими-
зировать режим двигательных 
действий

Психологическая
Музыка, цвет, запах, картина, узор, ландшафт, 
улыбка, характер и интонация речи, благожела-
тельное отношение тренера и инструктора

Создает благоприятный эмо-
циональный настрой, снижает 
физический стресс

Социальная
Групповые занятия, единые оптимальные усло-
вия жизни, общие интересы, приятное общение, 
адекватное питание

Создает мотивацию к занятиям, 
снижает психологический стресс
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выполнении упражнений на силу задней поверхности 
бедра; растягивание внутренних мышц бедра, кото-
рые участвуют при выполнении движений в стороны 
на большой амплитуде.

Примерные упражнения:
1. И.п. – стойка ноги врозь, правая (левая) впереди. 

Небольшой полуприсед на левой (правой), правая (ле-
вая) впереди на пятке. Колено проектируется носком. 
Наклон прямого туловища вперед. Туловище не раз-
ворачивать. Упражнение способствует растягиванию 
задней поверхности голени.

2. Упражнение выполняется с постановкой перед-
ней ноги на степ-платформу.

3. Неглубокий выпад на правой (левой) ноге, туло-
вище слегка наклонено вперед, стопы удерживаются 
на полу, при недостаточной гибкости – пятка ноги, 
стоящей сзади, приближена к полу. Упражнение рас-
тягивает заднюю поверхность голени (икроножную 
мышцу).

4. Упражнение аналогично предыдущему, но вы-
полняется с полуприседом на двух ногах (обе ноги 
согнуты), туловище прямо. Упражнение растягивает 
камбаловидную мышцу.

5. Выпады в сторону. Упражнение растягивает 
мышцы внутренней поверхности бедра.

6. Стоя на одной, другая согнута назад, удержива-
ется одной рукой, отводится назад. Упражнение рас-
тягивает мышцы передней поверхности бедра.

Упражнения в конце занятия. Целевая направ-
ленность:
• увеличение длины и эластичности соединительной 

ткани, что требует интенсивного статического и ди-
намического растягивания;

• снижение болевых ощущений в области мышц по-
сле интенсивной работы в основной части занятия 
(в особенности у занимающихся нерегулярно).
Примерные упражнения на растягивание:
1.Упражнения для растягивания мышц спины.

Варианты:
А. Лежа на спине, ноги согнуты (колени к груди).
Б. В упоре на коленях, округлить спину.
В. Округлить спину в положении стоя, округлые руки 

впереди.
Г. В седе правая (левая) нога согнута, левая (правая) 

прямая. Правой (левой) рукой опираться на пол 
сзади туловища, левой (правой) удерживать колено 
разноименной ноги. Поворот туловища и головы 
направо (налево).

Д. В седе ноги врозь согнуты, стопы прижаты к полу, 
наклон вперед, захватив голени руками.
2.Упражнения для растягивания мышц живота.

Варианты:
А. И.п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 

Медленно выпрямить руки вперед с опорой на пол. 
Приподнять туловище над полом в области плеч, 
смотреть вперед, таз не отрывается от пола.

Б. Лежа на спине, руки вверх, ноги расслаблены. По-

Таблица 2
Двигательные способности и методика их развития

Качества

Упражнения Сила Быстрота Выносливость Ловкость Гибкость

Для разви-
тия спо-

собностей 
(качеств)

С постепенным 
увеличением 

преодолеваемого 
сопротивления и 
степени напря-
жения мышц

С постепен-
ным увеличе-
нием скорости 

и частоты 
движений

С постепенным 
увеличением ко-
личества повто-
рений движений 
(или длительно-

сти усилий)

С постепенным по-
вышением сложно-
сти координирова-
ния (согласования) 
движений в про-

странстве, во време-
ни и по усилиям

С посте-
пенным по-
вышением 
амплитуды 
движений

Для провер-
ки уровня 
развития 

способно-
стей

С преодолением 
максимального 
сопротивления 

за счет напряже-
ния мышц

С максималь-
ной скоростью 

или темпом 
движений

С небольшим 
количеством 

повторений (или 
длительностью) 
при определен-
ной интенсив-

ности

С высокими требо-
ваниями к согласо-
ванности движений

С наиболь-
шей ампли-

тудой

Примерные 
контроль-

ные упраж-
нения

Поднятие груза, 
прыжок с места 
в длину или в 

высоту, толкание 
(метание) тяже-

лого снаряда

Пробегание 
короткого от-
резка дистан-
ции на время, 
вбегание по 
лестнице на-

ступая на каж-
дую ступеньку 

(на время), 
метание легко-

го снаряда

Количество про-
бежек с заданной 

скоростью, бег 
за автолидером, 
бег на средние и 
длинные дистан-

ции

Преодоление по-
лосы препятствий, 

метание в цель, 
жонглирование 

предметами, ходьба 
по узкой (подвиж-

ной) опоре

Наклоны 
вперед с 
достава-

нием пола 
кистями, 
«шпагат», 

«мост»
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тянуться руками вверх (вдоль туловища). При пояс-
ничном лордозе подложить под поясницу свернутое 
полотенце или маленькую подушечку.
3. Упражнение для растягивания мышц передней 

поверхности бедра и паховой области. 
Глубокий выпад правой (левой) вперед с опорой 

руками о пол, голень расположена перпендикулярно 
полу. Пружинные движения вниз. То же, стоя на дру-
гой ноге. 

4.Упражнения для растягивания задней поверхно-
сти голени (подколенных сухожилий).
Варианты:
А. Сед, левая (правая) вперед, стопа на себя, правая 

(левая) согнута, колено в сторону (выворотное). На-
клон вперед, спина прямая.

Б. Лежа на спине, обе ноги согнуты, правая (левая) 
стопа на полу, левая (правая) нога вверху (колено у 
груди). Выпрямить левую (правую) ногу вверх (ко-
лено остается слегка согнутым).

В. Лежа на спине, одна нога вверх. Тянуть ногу к себе 
(к животу), удерживая ее двумя руками за бедро.

Г. Упражнение аналогично предыдущему, но выпол-
няется с помощью полотенца (или партнера).
5. Упражнение для растягивания боковой поверх-

ности бедра и туловища. Латеральное растягивание. 
Стойка на двух: правая (левая) жестко прижата к 

полу позади левой (правой) скрестно, колено левой 
(правой) слегка согнуто. Туловище в наклоне и рас-
слаблено латерально влево (плечи и таз находятся в 
этой же плоскости). Упражнение позволяет растяги-
вать подвздошно-поясничный отдел правой части 
туловища. Возможно выполнение у стены или с пар-
тнером для лучшего удержания равновесия. То же в 
другую сторону.

6. Упражнение для мышц боковой части туло-
вища. 

В стойке ноги врозь, одна рука на бедре, другая 
вверх, небольшой наклон в сторону.

7. Упражнения для растягивания мышц сгибате-
лей бедра (передней поверхности).
Варианты:
А. Стойка на одной, другая согнута назад, одноимен-

ной (или разноименной) рукой удерживать голень 
согнутой ноги. Туловище прямо. Возможно вы-
полнение у стены или с партнером для лучшего со-
хранения равновесия. Неправильное выполнение 
упражнения наблюдается при приподнимании таза 
и наклона туловища вперед, что исключает растяги-
вание мышц сгибателей будра.

Б. Лежа на боку, обе ноги согнуты (одна – вперед, дру-
гая – назад). Одноименной рукой захватить голень 
ноги, отведенной назад.
8. Упражнение для растягивания ягодичных 

мышц. 
Лежа на спине, одна нога согнута, руки тянут бе-

дро к груди.
9. Упражнение для ягодичных мышц и отводящих 

мышц бедра. 
Лежа на спине, ноги согнуты. Одна нога в выво-

ротном положении, при этом ее стопа фиксирована на 

бедре (у колена) другой ноги. Руками захватить бедро 
лежащей на полу ноги и тянуть ее на себя (к груди).

10. Упражнения для приводящих мышц бедра (вну-
тренней поверхности).
Варианты:
А. Лежа на спине, ноги вверх, развести их в стороны.
Б. Упражнение аналогично предыдущему, но с согну-

тыми ногами. Возможно, осторожно надавливать 
руками на бедра, тем самым помогая им больше 
разводиться в стороны.
11. Упражнения для подвижности лучезапястно-

го сустава.
Варианты:
А. В положении стоя или седа «по-восточному», руки 

впереди, кисть от себя, надавливая другой рукой.
Б. В стойке на коленях, кисть повернуть так, чтобы 

пальцы были обращены к себе.
12.Упражнение для растягивания трицепса. 
Одна рука согнута, локоть вверх, предплечье за 

спиной, другой рукой удерживать локоть.
13. Упражнение для бицепса. 
Наклон вперед в стойке на коленях, одна рука пря-

мая в сторону лежит на полу, другая согнута в сторо-
ну, опирается на пол. То же другой рукой.

14. Упражнения для мышц шеи.
Варианты:
А. Наклон головы в сторону.
Б. То же, слегка надавливая рукой (одноименной на-

клону).
В. Наклон головы вперед. 
Г. То же, слегка надавливая пальцами рук на затылок.
Д. Поворот головы в сторону.

Выводы. 
Используя предложенные упражнения для разви-

тия двигательных способностей необходимо: терпе-
ливо выучивать упражнения под наблюдением тре-
нера; правильно выполнять, не допуская ошибок, как 
самых простых, так и сложных упражнений; тренеру 
повышенное внимание уделять вопросам техники вы-
полнения физических упражнений.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем физиче-
ской подготовки боулера.
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Вивчення взаємозв'язку між агресивністю і тривожністю  
у юних спортсменів 13-16 років  

з різною спрямованістю тренувального процесу
Хорошуха М.Ф.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Показано вплив тренувальних 
навантажень різної спрямованості 
на розвиток агресивності та 
особистісної тривожності 
спортсменів. У експерименті 
приймали участь 279 юних 
спортсменів у віці 13-16 років та 
62 учні загальноосвітньої школи 
того ж віку, які не займалися 
спортом. Тестування проводилися 
на початку навчального року. 
Проаналізовано результати 
лонгітюдинальних досліджень, 
здійснених нами у 90-х та 2000-х 
роках. Встановлено, що між 
якістю агресивності спортсмена та 
високим рівнем його особистісної 
тривожності існує від’ємний 
кореляційний зв’язок.

Хорошуха М.Ф. Изучение взаимосвязи 
между агрессивностью и тревожнос-
тью у юных спортсменов 13-16 лет с 
различной направленностью трени-
ровочного процесса. Показано влияние 
тренировочных нагрузок различной на-
правленности на развитие агрессивности 
и личностной тревожности спортсменов. 
В эксперименте принимали участие 279 
юных спортсменов в возрасте 13-16 лет и 
62 ученика общеобразовательной школы 
этого же возраста, которые не занимались 
спортом. Тестирования проводились в на-
чале учебного года. Проанализированы 
результаты лонгитюдинальных исследо-
ваний, совершённые нами в 90-х и 2000-х 
годах. Установлено, что между качеством 
агрессивности спортсмена и высоким уров-
нем его личностной тревожности существу-
ет отрицательная корреляционная связь.

Khoroshukha M.F. Studying the inter-
relation between the aggressiveness 
and nervousness of the young sports-
men aged 13-16 undertaking the train-
ing process of different directions. It is 
the influence of the training loads of the 
sportsmen’s aggressiveness and ner-
vousness. 279 aged 13-16 sportsmen 
took part in the experiment and 62 pu-
pils of the comprehensive school of the 
same age, the latter ones never going 
in for sport. The anonymous tests were 
contracted at the beginning of the school 
year. The analyzed results of the longitu-
dinal researches conducted by us in the 
90s and 2000s. It should be stated that 
there exists the negative correlative con-
nection between the sportsman’s quality 
of aggressiveness and a high level of his 
personal nervousness.

Ключові слова:
агресивність, особистісна 
тривожність, лонгітюдинальні 
дослідження, спортсмени, учні, 
підлітковий вік.

агрессивность, личностная тревож-
ность, лонгитюдинальные исследования, 
спортсмены, ученики, подростковый воз-
раст.

aggressiveness, personal nervousness, 
longitudinal researches, sportsmen, pu-
pils, teenage.

Вступ.1

Дослідженню особистісних якостей спортсменів, 
зокрема, агресивності та тривожності відводиться 
великий арсенал робіт вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Серед них: Л. Берковітц, М.М. Візитей, 
Дж. Доллард, Кретті Брайент Дж., Н.Ю. Шумакова, 
Г.В. Коробейніков, Є.І. Львовська, В.А. Кабачков та 
ін. Узагальнюючим висновком їх робіт є наступне: 
спортсмени високого ґатунку є більш агресивними, ніж 
представники масових видів та ті, хто не займається 
спортом [10, 12, 11], а також характеризуються 
найвищими показниками особистісної тривожності, 
що свідчить про стійку схильність їх сприймати велике 
коло ситуацій як загрозу і, відповідно, реагувати на різні 
ситуації станом тривоги [7]; найбільш високі показники 
тривожності реєструються у представників циклічних 
видів спорту в порівнянні зі спортсменами ациклічних 
видів [4]; є дані, які вказують на те, що рівень тривожності 
не залежить від кваліфікації спортсменів [6] та не 
усі види спортивної діяльності сприяють всебічному 
формуванню психоемоційного стану підлітків [3] тощо.

В попередніх наших дослідженнях [9], що 
були адресовані проблемі вивчення природи 
агресивності юних спортсменів був встановлений 
факт специфічності впливу тренувальних занять 
різної спрямованості на розвиток агресивності. 
Проте, аналіз літературних досліджень свідчить про 
відсутність даних щодо вивчення взаємозв’язку між 
показниками, що характеризують агресивність і 
тривожність юних спортсменів, які спеціалізуються 
в різних видах спортивної діяльності. Отримання 
відповідної інформації, з одного боку, необхідно для 
подальшого розуміння факту специфічності впливу 
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тренувальних навантажень різної спрямованості 
на фізичний та психоемоційний стани організму 
спортсменів-підлітків, з іншого, для можливого 
використання індивідуальних особливостей проявів 
агресії та тривожності спортсменів з позиції їх 
психолого-педагогічної взаємодії в управлінні 
навчально-тренувальним процесом.

Робота виконана відповідно до плану НДР 
Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати особливості 

взаємозв’язку між рівнями агресивності і тривожнос-
ті юних спортсменів13-16 років, що спеціалізуються в 
різних видах спорту, за даними досліджень, проведе-
них у 90-х і 2000-х роках.

 Методи та організація дослідження:
аналіз наукової та науково-методичної літератури з • 
проблем формування духовних і особистісних якос-
тей спортсменів;
психолого-педагогічне тестування: дослідження • 
агресивності спортсменів за модифікованим тестом 
Розенцвейга та особистісної тривожності, відповід-
но, за тестом Ч.Спілбергера. 
методи статистики.• 

Оцінка агресивності обстежуваних проводилася за 
запропонованим нами індексом якості агресивності 
(ІЯА) наступним чином:

0 балів – агресивність відсутня;• 
до 0,5 – низький рівень агресивності;• 
від 0,6 до 1,2 – агресивність у «нормі»(умовно);• 
від 1,3 і більше-високий рівень агресивності.• 

Оцінка рівня особистісної тривожності проводи-
лась за шкалою Ч.Спілбергера:
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до 30 балів-низький рівень тривожності;• 
від 30 до 45 – середній рівень тривожності;• 
вище 45 – високий рівень тривожності.• 

Дослідження проводилися на базах Броварського 
вищого училища фізичної культури та загальноос-
вітніх шкіл №9 і 3 м. Бровари всередині 90-х (1995-
1996) та 2000-х (2007-2008)роках. Під нашим спосте-
реженням знаходилися юні спортсмени 13-16 років 
(279чол.), які були розподілені на дві групи в залеж-
ності від спрямованості їх тренувального процесу 
(згідно класифікації видів спорту за А.Г.Дембо [2]): 
група А-види спорту на витривалість (велосипедний 
і лижний спорт, плавання); група Б-швидкісно-силові 
види спорту (легка атлетика: біг 100 і 200 м., стрибки, 
штовхання ядра і метання диска; бокс, вільна бороть-
ба). Контрольну групу склали 62 практично здорових 
учнів ЗОШ того ж віку, що й спортсмени, які не займа-
лися спортом. Усі дослідження проводилися у перші 
місяці (вересень-жовтень) кожного навчального року.

Результати дослідження.
За даними досліджень проведених у 2000-х роках 

(табл.1) знаходимо, що у представників видів спорту 
на витривалість (група А) відмічаються низькі показ-
ники рівня агресивності (ІЯА знаходиться в межах від 
0,1 до 0,3 балів) та середні, що відповідають аналогіч-
ному рівню (від 30 до 45 балів) за шкалою Ч. Спілбер-
гера, показники особистісної тривожності.

Що стосується розподілу юних спортсменів даної 
групи за рівнями тривожності, то як показує аналіз 
отриманих даних, низький рівень реєструється лише у 
плавців і становить всього 4,5%, на долю середнього 
рівня тривожності відводиться від 59,1 до 66,7% обсте-
жуваних та високого, відповідно, від 33,3 до 36,4%.

У спортсменів швидкісно-силових видів спорту 
(група Б) реєструються високі показники ІЯА (від 1,7 
до 3,5 балів), що в цілому вказує на високий рівень їх 
агресивності ,та середній, аналогічно групі А, рівень 
тривожності. Але на відміну від представників групи 
А, у групі Б високий рівень тривожності відмічається 
у невеликій кількості осіб (від 16,7 до18,2%).

Аналізуючи та порівнюючи результати досліджень 
минулих років (табл.2) можна відзначити те, що не іс-
нує суттєвих відмінностей між показниками агресив-
ності та тривожності юних спортсменів 90-х і 2000-х 
років. Як і раніше знаходимо одну й ту саму законо-

мірність: низьким показникам рівня агресивності від-
повідають більш високі показники високого рівня осо-
бистісної тривожності і, навпаки, високим значенням 
ІЯА – низькі показники високого рівня тривожності.

У школярів ЗОШ (контрольна група) не встанов-
лено, раніше виявленого у спортсменів, факту специ-
фічного, обумовленого спрямованістю тренувального 
процесу, взаємозв'язку між рівнями агресивності та 
тривожності.

Більш ілюстративно характеристика вираженості 
агресивності та високого рівня особистісної тривож-
ності підлітків,що займаються різними видами спорту 
представлена на рисунку. В цілому можна заключити, 
що між якістю агресивності підлітків та високим рів-
нем їх особистісної тривожності існує від'ємний коре-
ляційний зв'язок.

Якщо вважати ,що тривожність як складова пси-
хічного здоров'я [5] не є негативною [7] ,на відміну від 
агресивності, рисою особистості, тоді низький рівень 
її у представників швидкісно-силових видів спорту 
обумовлений тим, що їх спортивна діяльність часто 
потребує вирішення складних ситуаційних задач, які 
нерідко здійснюються в умовах дефіциту часу (напри-
клад , у видах єдиноборств) і є однією з необхідних 
умов для досягнення високих спортивних результатів. 
І дальше, високий рівень тривожності та низький рі-
вень агресивності, які є характерною психічною озна-
кою особистостей, що спеціалізуються у видах спорту 
на витривалість, на нашу думку, є результатом спе-
цифічного впливу тренувальних навантажень різної 
спрямованості на організм людей різного віку і про-
фесійної зайнятості [8,1]. Можна також передбачити, 
що високі рівні особистісної тривожності спортсме-
нів даної групи можуть лише опосередковано вплива-
ти на їх спортивні досягнення.

Висновки.
Більш високий рівень особистісної тривожності і 

низький рівень агресивності мають спортсмени видів 
спорту на витривалість. І навпаки, для спортсменів 
швидкісно-силових видів спорту характерним є висо-
кі рівні агресивності , яким відповідають більш низькі 
показники тривожності.

Інформація про особливості прояву агресивності та 
тривожності юних спортсменів в залежності від спря-
мованості їх тренувального процесу може бути однією 

Таблиця 1
Характеристика прояву рівнів агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) та особистісної 

тривожності у юних спортсменів 13-16років та їх однолітків-учнів загальноосвітньої школи, які не займа-
ються спортом (контроль) за даними досліджень 2000-х років; Х ± m, %

Показники

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)
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ІЯА 0,3 ± 0,04 0,3 ± 0,03 0,1 ± 0,03 1,7 ±  0,16 2,4 ± 0,21 3,5 ± 0,18 0,7 ± 0,19
РОТ 40,1 ± 1,99 41,2 ± 1,57 41,9 ± 1,74 40,3 ± 1,24 40,0 ± 1,00 41,1 ± 1,68 39,2 ± 1,03
Низький р. — — 4,5(1) — — — 3,3(1)
Середній р. 66,7(8) 65,0(13) 59,1(13) 83,3(20) 81,8(18) 82,6(19) 86,7(26)
Високий р. 33,3(4) 35,0(7) 36,4(8) 16,7(4) 18,2(4) 17,4(4) 10,0(3)
Примітка. У дужках наведено дані про кількість осіб.
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із необхідних умов гармонійного поєднання фізичних і 
психічних якостей підростаючого покоління.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення впливу занять різними видами 
спорту на прояви асоціальної поведінки спортсменів-
підлітків.
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Таблиця 2
Характеристика прояву рівнів агресивності (за індексом якості агресивності – ІЯА) та особистісної 

тривожності у юних спортсменів 13-16років та їх однолітків-учнів загальноосвітньої школи, які не займа-
ються спортом (контроль) за даними досліджень 90-х років: Х ± m, %

Показники

Види спорту на витривалість (А) Швидкісно-силові види спорту (Б)
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Низький р. — — — — — — —
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Високий р. 42,1 (8) 47,8(11) 40,7(11) 9,1(3) 7,1(2) 3,8(1) 28,1(9)
Примітка. У дужках наведено дані про кількість осіб.
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Рис. Характеристика вираженості агресивності (за індексом якості агресивності -ІЯА) та високого рівня 
особистісної тривожності юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються у видах спорту на витривалість         
(        ) так швидкісно-силових видах (       ) за даними досліджень 90-хі2000-хроків
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Методология прогнозирования успешности спортивной 
деятельности юных борцов на различных этапах онтогенеза

Хорьяков В.А.
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Анотации:
Разработаны математические моде-
ли, позволяющие  прогнозировать 
успешность дзюдоистов 9-16 лет с 
точностью до 81%. За основу взяты 
антропометрические и психофизио-
логические параметры. Для дзюдои-
стов 9-11 лет наиболее значимыми 
прогностическими показателями 
являются особенности соматотипа 
и мощность алактатного механизма. 
В 12-13 лет на первом месте стоят 
мощность алактатного механизма 
и функциональное состояние сен-
сорных систем. У борцов 14-16 лет 
определяющими являются обще-
системные свойства мозга и эргич-
ность нервной системы.

Хор’яков В.А. Методологія про-
гнозування успішності спортивної 
діяльності юних борців на різних ета-
пах онтогенеза. Розроблено математичні 
моделі, що дозволяють прогнозувати 
успішність дзюдоїстів 9-16 років з точністю 
до 81%. За основу взяті антропометричні 
та психофізіологічні параметри. Для 
дзюдоїстів 9-11 років найбільш значу-
щими прогностичними показниками є 
особливості соматотипу і потужність алак-
татного механізму. У 12-13 років на пер-
шому місці стоять потужність алактатного 
механізму і функціональний стан сенсор-
них систем. У борців 14-16 років визна-
чальними є загальносистемні властивості 
мозку і ергічність нервової системи.

Horiakov V.A. Methodology for pre-
dicting the young wrestlers success 
of sporting activities in various stages 
of ontogeny. The mathematical models 
to predict the success of judo 9-16 years, 
up to 81% are designed. It is based on 
anthropometric and psychophysiological 
parameters. For wrestlers 9-11 years the 
most important prognostic indicators are 
features of somatotype and the power of 
anaerobic energy mechanism. In the 12-
13 years in the first place are the power 
of anaerobic energy mechanism and the 
functional state of sensory systems. For 
wrestlers aged 14-16 is the most impor-
tant system-wide properties of the brain 
and the ergic of nervous system.

Ключевые слова:
прогнозирование, спорт, нейроди-
намика, соматотип, энергетика, сен-
сорные системы.
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Введение.1

В жестких условиях рыночной экономики оцен-
ка пригодности индивида к спортивной деятельности 
приобретает особое значение. Вместе с тем, суще-
ствующая в настоящее время методология спортивного 
отбора и ориентации юных борцов, базирующаяся на 
спортивно-педагогических концепциях [3, 8], предла-
гает в качестве прогностических критериев параметры 
соматотипа [8], показатели двигательной и технической 
подготовленности [14], морфофункциональные осо-
бенности квалифицированных дзюдоистов различных 
стилей ведения поединка [4], биологические задатки 
двигательных способностей и определенное их сочета-
ние, создающее потенции для достижения индивидом 
высокого спортивного результата [11]. При всей много-
численности и неоднозначности этих показателей, их 
генетическая составляющая, степень "жесткости" или 
"изменчивости" [4, 8] функций под влиянием феноти-
пических факторов, в том числе и спортивной подго-
товки по дзюдо, остается вне рамок этих исследований. 
Более того, до настоящего времени не установлена про-
гностическая ценность и иерархия показателей нейро- 
и психодинамики, соматотипа, механизмов энергети-
ки, вегетативных и сенсорных систем в предсказании 
пригодности юных борцов к достижению высоких 
результатов в спорте. Отсутствие такого структурно–
прогностического комплекса иерархированных пока-
зателей существенно ограничивает разработку инте-
гральных показателей для оценки пригодности борцов 
9-16 лет к спортивной деятельности.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской работы кафедры физического вос-
питания Горловского государственного педагогическо-
го института иностранных языков по иннициативной 
теме «Психофизиологические и физиологические 
критерии адаптации организма человека к мышечной 
деятельности».
© Хорьяков В.А., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определить комплекс прогно-

стических показателей для каждой возрастной груп-
пы спортсменов и на этой базе разработать техноло-
гии оценки их пригодности к достижению высоких 
результатов в спорте.

Методы и организация исследований.
Для достижения поставленной цели в лаборатор-

ных и полевых условиях проведены исследования с 
привлечением к ним 161 спортсмена-дзюдоиста. По 
возрастному признаку они были дифференцированы 
на три возрастные группы: 9-11 (n = 54), 12-13 (n = 
61), 14-16 лет (n=46). Стаж занятий борьбой у спор-
тсменов младшей группы составляет 16,6±3,36 меся-
цев, средней – 33,0±2,25, старшей – 54,6±4,49. Перио-
дичность занятий в неделю соответственно равна 3 х 
60 мин., 4 х 90 мин. и 5 х 120 мин. По квалификации 
группу 9-11 лет составляют "новички", 12-13-летних 
– спортсмены юношеских разрядов, 14-16-летних – 
перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. 

У них посредством широкого спектра спортивно-
педагогических тестов, функциональных проб, антро-
пометрических и психомоторных методик, бланковых 
опросников, обладающих достаточной прогностиче-
ской ценностью и надежностью [9, 12, 13, 17], реги-
стрировали показатели антропометрического, психо-
моторного и психического статуса, функционального 
состояния нервной, кардиореспираторной, мышечной 
и сенсорных систем, двигательной подготовленности и 
физической работоспособности, аэробной, гликолити-
ческой и алактатной производительности, свойств пси-
ходинамики, структуры личности и темперамента.

Результаты исследований.
Достижение декларируемой цели осуществляли 

с позиций теорий функциональных систем [1] и дея-
тельности [6]. С этих позиций эффективность сорев-
новательной деятельности дзюдоистов в значительной 
степени определяется уровнями и степенью интегра-
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ции психофизиологических функций, составляющих 
специфическую функциональную систему. На каждом 
из этапов спортивной подготовки звенья этой систе-
мы изменяются неоднозначно. Эти изменения опреде-
ляются, с одной стороны, периодичностью, мощно-
стью и специфичностью тренировочных нагрузок, а с 
другой – индивидуальной нормой стресс-реакции, т.е. 
степенью изменчивости тех или иных психофизиоло-
гических функций индивида в процессе спортивной 
тренировки [10].

В связи с этим, при разработке интегральных пока-
зателей для оценки спортивной пригодности борцов 
исходили из концепции Н.П. Бехтеревой [2] о «гибких» 
и «жестких» звеньях регуляции. Первые обеспечива-
ют адаптивность организма к факторам внешней сре-
ды, вторые – генетически детерминированы, направ-
лены на сохранение гомеостаза и менее подвержены 
влиянию спортивной подготовки [15, 16]. Для опреде-
ления спектра прогностических показателей исполь-
зовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
[7]. В расчет принимали переменные, коррелирующие 
с рейтингом спортивного мастерства на уровне r ≥ 0,7 
(р<0,05). В результате корреляционного анализа для 
каждой возрастной группы было отобрано по несколь-
ко показателей соматотипа (3-5), энергетики (6-8), 
сенсомоторики (4-8), нейро- (5-9) и психодинамики 
(2-3). Так как общее число зависимых переменных 
колеблется от 20 до 33, то построение обобщенной 
регрессионной модели такой размерности не пред-
ставляется возможным. Для уменьшения их количе-
ства использовали факторный анализ. В результате 
факторизации массивов переменных для каждой воз-
растной группы спортсменов было выделено по пять 
факторов, определяющих от 69,9 до 80,1% общей дис-
персии выборок. Физиологическую интерпретацию 
факторов осуществляли с учетом факторных нагрузок 
переменных и их связей между собой. В результате 
такого подхода установлено, что структуру психофи-
зиологической пригодности борцов 9-11 лет отража-
ют в порядке снижения их значимости следующие 
факторы: 1) особенности соматотипа; 2) мощность 
алактатного механизма энергообеспечения; 3) способ-
ность двигательного анализатора отмеривать усилия; 
4) сила нервной системы по возбуждению; 5) свойства 
психодинамики. Пригодность спортсменов 12-13 лет 
к дальнейшему спортивному совершенствованию ха-
рактеризуют факторы: 1) мощность алактатного меха-
низма энергообеспечения; 2) функциональное состоя-
ние сенсорных систем; 3) особенности соматотипа; 
4) нейродинамики; 5) психодинамики. Перспективы 
достижения высоких результатов в спорте у 14 – 16-
летних дзюдоистов связаны с: 1) общесистемными 
свойствами мозга; 2) эргичностью нервной системы; 
3) функциональным состоянием сенсорных систем; 
4) психоэмоциональной устойчивостью; 5) способно-
стью к мобилизации волевых усилий.

Следовательно, на каждом из этапов подготовки 
пригодность борцов к дальнейшему совершенство-
ванию обусловливается различными психофизиоло-
гическими механизмами. На начальном этапе при-

годность связана, в первую очередь, с особенностями 
соматотипа и алактатного механизма энергообеспече-
ния. Функциональное состояние сенсорных систем 
и особенности процессов нейро- и психодинамики 
носят подчиненный характер. По мере спортивного 
совершенствования иерархия компонентов пригод-
ности изменяется в сторону превалирования генети-
чески обусловленных и мало изменяемых функций. 
Так, если у спортсменов 12-13 лет доминирующими 
факторами пригодности являются механизмы энерге-
тики и сенсорных систем, то у дзюдоистов 14-16 лет 
пригодность определяется показателями состояния 
ЦНС и сенсорных систем, уровнем нейротизма и спо-
собностью к мобилизации волевых усилий.

Структурированные компоненты психофизиологи-
ческой пригодности могут быть представлены показа-
телями некоторых наиболее значимых для спортив-
ной деятельности функций. В частности, структура 
спортивной пригодности борцов 9-11 лет может отра-
жаться: соматотип – индексом развития грудной клет-
ки, %, (Х1i); мощность алактатного механизма энер-
гообеспечения – результатом прыжка в длину с места 
отнесенного к длине тела, %, (Х2i); способность дви-
гательного анализатора оценивать усилия – ошибкой 
отмеривания динамического усилия 75% Fmax кисти, 
%, (Х3i); сила нервной системы по возбуждению – ЛП 
ЗМР, мс, (Х4i); свойства психодинамики – объемом 
кратковременной зрительной памяти, ед, (Х5i).

Факторы психофизиологической пригодности 
борцов 12-13 лет могут быть выражены через пока-
затели: мощность алактатного механизма энергообе-
спечения – количество подтягиваний на перекладине 
(Х6i); функциональное состояние сенсорных систем 
– время реакции на движущийся объект, мс (Х7i); со-
матотип – индекс развития грудной клетки, %, (Х8i); 
нейродинамика – значение оптимального теппинга за 
10с, ед (Х9i); психодинамика – концентрация и пере-
ключение внимания, с, (Х10i).

Пригодность борцов 14-16 лет характеризуют сле-
дующие показатели: общесистемные свойства мозга – 
среднее значение КЧССМ и КЧРСМ, Гц, (Х11i); эргич-
ность нервной системы – снижение темпа движений 
за 90 с, %, (Х12i); функциональное состояние сенсор-
ных систем – ЛП ЗМР1-2, мс, (Х13i); психоэмоциональ-
ная устойчивость – уровень нейротизма, баллы, (Х14i); 
способности к мобилизации волевых усилий – соот-
ношение вдох/выдох, %, (Х15i).

При разработке математических моделей факторы 
утилизировали через вышеприведенные показатели. 
При этом учитывали статистическую значимость фак-
торов и весовые коэффициенты переменных. С целью 
сохранения размерности членов уравнения произво-
дили их нормирование путем приведения к макси-
мальным значениям функций для каждой возрастной 
группы. Для младшей группы эти значения составили: 
индекс развития грудной клетки (Х1М) = 55,0%; пры-
жок в длину с места/длина тела (Х2М) = 160%; ошиб-
ка оценивания динамического усилия 75% Fmax кисти 
(Х3М) = 6,0%; латентный период зрительно-моторной 
реакции (Х4М) = 150 мс; объем кратковременной зри-
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тельной памяти (Х5М) = 10,0 ед.
В качестве таких показателей для группы 12-13 

лет использовали: количество подтягиваний на пере-
кладине за 10 с (Х6М) = 8,0; время реакции на движу-
щийся объект (Х7М) = 70,0 мс; индекс развития груд-
ной клетки (Х8М) = 55,0%; оптимальный теппин за 10с 
(Х9М) = 60 уд.; концентрацию и переключение вни-
мания (Х10М) = 180 с. Максимальные значения соот-
ветствующих функций для дзюдоистов 14-16 лет со-
ставили: средние значения КЧССМ и КЧРСМ (Х11М) 
= 55,0 Гц; снижение темпа движений за 90с (Х12М) = 
5,0%; латентный период зрительно-моторной реакции 
выбора (Х13М) = 160 мс; уровень нейротизма (Х14М) = 
11 баллов; соотношение вдох/выдох (Х15М) = 300%.

В результате такого методологического подхода 
разработаны модели(1-3) для оценки пригодности 
борцов 9-16 лет к дальнейшему спортивному совер-
шенствованию (ИП1-3).

ИП1=0,44Х1i+0,11Х2i+71,6/Х3i+756/Х4i+0,463Х5i; 
  (1)

ИП2=3,37Х6i+1230,4/Х7i+0,156Х8i+0,162Х9i+1127,5/
Х10i;   (2)

И П 3 = 0 , 4 9 7 Х 1 1 i+ 9 3 , 3 8 / Х 1 2 i + 1 8 4 3 , 2 / Х 1 3 i -
0,795Х14i+0,021Х15i;  (3)

где ИП1-3 – индекс пригодности дзюдоистов млад-
шего (1), среднего (2) и старшего (3) возраста; Х1i – ин-
декс развития грудной клетки, %; Х2i – прыжок в дли-
ну с места/длина тела, см; Х3i – ошибка отмеривания 
динамического усилия, равного 75% Fмах кисти, %; Х4i 
– латентный период зрительно-моторной реакции, мс; 
Х5i – объем кратковременной зрительной памяти, ед.; 
Х6i – количество подтягиваний на перекладине за 10 
с, ед; Х7i – реакция на движущийся объект, мс; Х8i – 
индекс развития грудной клетки у спортсменов 12-13 
лет, %; Х9i – оптимальный теппинг за 10с, ед; Х10i – по-
казатель концентрации и переключения внимания, с; 
Х11i – среднее значение критической частоты слияния 
и различения световых мельканий, Гц; Х12i – снижение 
темпа движений за 90 с, %; Х13i – латентный период 

зрительно-моторной реакции выбора, мс; Х14i – уро-
вень нейротизма, баллы; Х15i – отношение задержки 
дыхания на вдохе к задержке на выдохе, %.

Достоверность разработанных моделей прове-
ряли на независимых выборках путем определения 
коэффициентов корреляции между индексами при-
годности (ИП1-3) и рейтингом спортсмена в соответ-
ствующей возрастной группе. Рейтинг рассчитывали 
как средний ранг успешности участия спортсменов в 
течение года в 4-6 соревнованиях соответствующего 
уровня [5]. 

Прогностическая информативность разработан-
ных моделей (ИП1-3) варьирует в диапазоне 0,78<r<0,85 
при 4,4<t<4,9, 0,01<p<0,05. Для выбора граничных 
критериев разработаны шкалы (табл. 1) оценки психо-
физиологической пригодности борцов к достижению 
высоких результатов в спорте. На каждом из этапов 
их подготовки. Например, у спортсмена 15 лет Бо-ко 
зарегистрированы следующие значения показателей: 
1) средняя величина КЧССМ и КЧРСМ (Х11i) = 48,1 
Гц; 2) снижение темпа движений при 90с теппинге 
(Х12i) = 9,8%; 3) ЛП ЗМР1-2 (Х13i) = 210 мс; 4) уровень 
нейротизма (Х14i) = 4,0 балла; 5) отношение задерж-
ки дыхания на вдохе к задержке дыхания на выдохе 
(Х15i) = 243%. Подставляя эти значения в уравнение, 
получаем:

ИП = 0,497×48,1+93,38/9,8 +1843,2/210 – 
                 – 0,795×4,0+0,021×243=44,1                     (4)

В соответствии с разработанной шкалой (табл. 1), 
для данного спортсмена характерна «нижесредняя» 
оценка его пригодности к дальнейшему прогрессиро-
ванию в избранном виде спорта.

Интерпретация проведенных исследований позво-
ляет сформулировать определенные выводы.

Выводы.
1. Пригодность юных борцов к достижению высо-

ких результатов в спорте определяют, в порядке сни-
жения их значимости, факторы: у дзюдоистов 9-11 лет 
– особенности соматотипа, мощность алактатного ме-

Таблица 1
Шкалы оценки психофизиологической пригодности дзюдоистов 9-16 лет к спортивному совершенствованию

Критерий
градации

Критерий оценки

Психофизиологическая 
пригодностьВозрастные группы, лет

9-11 12-13 14-16

от   х -1σ до  х -2σ ≤31,9 ≤32,0 ≤32,0 Низкая

от  х -0,5σ до  х -1σ 32,0-40,9 32,1-46,9 32,1-46,9 Ниже среднего

от  х - 0,5σ  до   х +0,5σ 41,0-47,0 47,0-57,0 47,0-57,0 Средняя

от  х +0,5σ до  х +1σ 47,1-56,0 57,1-72,0 57,1-72,0 Выше среднего

от  х +1σ до  х +2σ ≥56,1 ≥72,1 ≥72,1 Высокая
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ханизма энергообеспечения, способность двигатель-
ного анализатора отмеривать усилия, сила нервной 
системы по возбуждению и свойствам психодинами-
ки; у борцов 12-13 лет – мощность алактатного меха-
низма энергообеспечения, функциональное состояние 
сенсорных систем, особенности соматотипа, процес-
сы нейро- и психодинамики; у дзюдоистов 14-16 лет 
– общесистемные свойства мозга, эргичность нерв-
ной системы, функциональное состояние сенсорных 
систем, психоэмоциональная устойчивость и способ-
ность к мобилизации волевых усилий.

2. Разработанные на базе факторной информатив-
ности и комплекса прогностических показателей тех-
нологии позволяют с достаточной для практических 
целей надежностью (81 %) прогнозировать пригод-
ность дзюдоистов 9-16 лет к достижению высоких 
результатов в избранном виде спорта.

Перспективы дальнейших исследований сопряже-
ны с разработкой методологического базиса профес-
сионального отбора борцов на этапе высшего спор-
тивного мастерства.
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of young prepubescent boys and girls 
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Annotation:
A battery of tests was used on a sam-
ple of 78 preschool boys and 81 girls 
to evaluate the motor status.  The aim 
of the study was to determine the dif-
ferences in motor status in relation to 
gender.  The results of the multivariate 
analysis of variance have indicated 
that significant differences exist in the 
entire system of variables.  At the uni-
variate level, differences were found in 
5 of the 7 variables, where the boys 
scored higher values for the standing 
depth jump variable (MSDM), the 20 m 
run (TR20m), the polygon backwards 
(MPOL), while the girls showed higher 
values for the tests of hyper exten-
sions (MDPK) and torso lifts for 60 sec 
(MPOD).  The obtained results come 
as a consequence of biological factors 
on the one hand and sociological fac-
tors on the other.

Маркович С., Маркович К., Крамской 
С. Отличия между моторным статусом 
мальчиков и девочек в препубертат-
ный период. Тестирования проводились 
у 78 дошкольников (мальчики и девочки) 
для оценки состояния моторного статуса. 
Целью исследования было определение 
различий в моторном статусе в зависи-
мости от пола. Результаты многомерного 
дисперсионного анализа показали, что су-
ществуют значительные различия во всей 
системе переменных. Различия были об-
наружены в 5 из 7 переменных, где маль-
чики набрали более высокие значения в 
прыжке в длину 20 м, в то время как де-
вочки показали более высокие значения 
для испытания гипер расширений (MDPK) 
и поднятие туловища за 60 сек. Получен-
ные результаты являются следствием био-
логических факторов, с одной стороны, и 
социологических факторов с другой.

Маркович С., Маркович К., Крамсь-
кой С. Відмінності між моторним 
статусом хлопчиків і дівчаток у пре-
пубертатному період. Тестування 
проводилися у 78 дошкільнят (хлопчи-
ки і дівчатка) для оцінки стану мотор-
ного статусу. Метою дослідження було 
визначення відмінностей в моторному 
статусі в залежності від статі. Результа-
ти багатомірного дисперсійного аналізу 
показали, що існують значні відмінності 
у всій системі змінних. Відмінності були 
виявлені у 5 з 7 змінних, де хлопчи-
ки набрали більш високі значення у 
стрибку в довжину 20 м, у той час як 
дівчатка показали більш високі значен-
ня для випробування гіпер розширень і 
піднімання тулуба за 60 сек. Отримані 
результати є наслідком біологічних 
факторів, з одного боку, і соціологічних 
факторів з іншого.

Keywords:
boys, girls, motor status, gender. мальчики, девочки, моторный статус, 

род.
хлопчики, дівчатка, моторний ста-
тус, рід.

Introduction. 1

In any aspect of sport, a good knowledge of the 
characteristics which correspond to certain ages is necessary.  
Man’s development from birth passes through numerous 
psychosomatic stages.  The most important psychosomatic 
stage of development, after prenatal development, is the 
prepubescent period which encompasses the growth and 
development of the body from the age of 4 to the age 
of 7.  This period is characterized by a further increase 
in the anatomical-physiological development of all the 
systems of organs with an increase in general abilities. 
The increase in body height (longitudinality) is no longer 
as intense and is mostly even, and the increase in width 
(transversality) is more intense, and is accompanied by 
an appropriate increase in body mass.  In addition, the 
function of the respiratory system is stronger and coincides 
with the strengthening in the muscles of the shoulders 
and chest, thus enabling thoracic breathing to take place.  
The breathing is deep and the frequency lower, with an 
average of 23-25 respiratory movements per minute.  The 
functioning of the cardiovascular system develops more 
and more, so the heart rate is slower, which at age 7 is on 
average 95 beats per minute.  An interesting study related 
to the functioning of the respiratory and cardiovascular 
systems at this age was carried out by Astrand.  He 
exposed children of this age on a bicycle ergometer to 
a maximum physical load exercise, and noted heart rate 
frequencies of 200-210 beats per minute.  Simultaneously, 
maximum lung ventilation was 34-40 lit/min, and the 
maximum oxygen uptake was around 1 liter.  The relative 
oxygen uptake per kilogram of body mass was 50 cm³/
kg per minute. It showed that children at this age have 
similar oxygen uptake as adults (Đurašković, 1997). 
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Most authors who have dealt with this problem 
(Hottinger, 1983; Haywood & Getchell, N. 2001) cite 
two main factors which determine the development of 
children.  One is biological (hereditary) and the other 
sociological.  The influence of heritage does not end at 
birth, and instead lasts during one’s entire life, and the 
influence of sociological factors does not start at birth, but 
during the prenatal phase.  For this reason, it is important 
to analyze motor status by taking into consideration these 
two factors.  

Many studies have shown that some motor skills 
increase with age.  Results have shown that since early 
childhood differences can be noted in the motor behavior 
of children and their motor status.  In most of the studies, 
the differences were determined by tests of strength, speed 
and coordination, all in favor of the boys, while young 
girls showed better results in tests of agility (Benenson et 
al., 1997; Bala, 1999; Rubin et al., 2006).

The subject matter of our research is motor status, and 
thus the differences between boys and girls.  The basic aim 
was to determine the statistically significant differences in 
the motor status of boys and girls on a defined sample.

The method.
The sample of subjects
The study encompassed 159 preschool children (78 

boys and 81 girls), aged 4 to 7, from the municipality of 
Foča. All of the children who participated in the testing 
were clinically healthy and did not suffer from any 
conditions or deformities in their psychological or physical 
development.  The measuring lasted for 8 days and was 
carried out around noon in the children’s kindergarten and 
their playground, lasting for a period of one school class.  

The sample of variables  
A total of 7 tests were used to evaluate motor status, all 

of them taken from the battery of tests used in the research 
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of Grdelj et al., 1975, and which included the following:
1. The 20m run (MTR20m)
2. The polygon backwards (MPOL)
3. Hand tapping (MTAP)
4. Hyper extensions (MDPK)
5. The standing depth jump (MSDM)
6. Hanging pull-ups (MIZDR)
7. Torso lifts for 60 sec (MDT60)
The results.
By analyzing the results in Table 1, obtained by means 

of the multivariate analysis of variance (MANOVA), 
we can conclude that there are statistically significant 
differences between the preschool boys and girls in terms 
of the applied motor tests (p .001).  

By analyzing Table 2 we can conclude that the boys 
achieved better results in 4 of the 7 tests including:  the 20 
m run with a flying start (MTR20), hand tapping (MTAP), 
the standing depth jump (MSDM), hanging pull-ups 

(MIZDR), and the girls achieved better results in three 
tests:  the polygon backwards (MPOL), hyper extensions 
(MDPK), torso lifts (MDT60).  

The analysis of the results in Table 2 leads to the 
conclusion that statistically significant differences can 
be found in six of the seven variables. The only variable 
for which no statistically significant difference was found 
was hand tapping (MTAP).  In the remaining 6 variables 
(MTRČ20, MPOL, MDPK, MPRET, MSDM and 
MDT60), statistically significant differences were found 
at the p>.00 level.  

The discussion.
The statistically significant differences obtained in 

this study confirm the results from previous studies which 
indicate the existence of a difference in the level of motor 
status of boys and girls from a very early age.  

The differences in the tests of strength are explained 
primarily by the differences in the anthropometric measures 

Table 1
The multivariate analysis of variance

Wilks' Lambda F df 1 df 2 p-level

.673 24.532 7 152 .001

Table 2
The univariate analysis of variance

Mean Std.Dev F p-level

MTR20M
M 51.02 7.12

12.64 .000F 54.76 7.30

MPOL
M 290.76 111.96

13.35 .003F 338.43 121.23

MTAP
M 15.08 3.46

2.15 .605F 14.98 3.78

MDPK
M 36.21 5.34

11.54 .001F 39.32 6.14

MSDM
M 111.23 20.45

23.15 .021F 100.65 21.94

MIZDR
M 105.54 112.31

6.34 .004F 103.67 104.33

MDT60
M 19.80 7.81

7.64 .001
F 21.00 7.98
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and the size of muscle mass between boys and girls 
(Benenson et al., 1997; Pišot, 2000).  These differences 
are explained by the difference in the structure of muscle 
fibers as well as muscle synchronization.  In addition, 
there are differences in the structure of the motor area of 
boys and girls precisely in terms of the aspect of motor 
tasks which contain explosive movements such as jumps 
(Pišot, 2000).  Even though the cited research indicates the 
significance of the hereditary component in the existing 
differences in the motor status of preschool boys and 
girls, we should by no means neglect certain sociological 
factors which also contribute to that difference.   Some 
authors (Archer & Lloyd 2002, Haywood & Getchell, 
2001) cite that there is a wide range of social factors which 
have a significant influence on the differences in terms 
of motor status between the sexes.  As an explanation of 
this fact they cite the activities of boys who took part in 
activities which demand movements of the entire body 
before they reached the age of two, while girls took part 
in activities involving fine motor coordination.  This trend 
continues during the entire preschool age, which results in 
greater activity on the part of the boys during this period.  
The results from this research even though derived from 
a smaller sample, confirm the results of similar research 
to a great extent (Bala, 1999; Kulić, 2005; Rubin et al., 
2006), results which using the same battery of tests gave 
almost identical results.  We can conclude that during this 
period, differences in motor status do exist, which marks 
the beginning of a further differentiation between boys 
and girls which is still prominent during the preschool 
age, and when some functional changes are also evident.  
These are primarily types of breathing, so in the case of the 
girls, thoracic breathing occurs, and abdominal breathing 
in the case of the boys, which also has a great influence on 
vital lung capacity at this age.  

Conclusion.
Even though the research was carried out on a 

relatively small sample of subjects, the obtained results 
give us an insight into the differences in terms of the 
motor abilities of boys and girls.  With the help of a 
multivariate and univariate analysis of variance, the 

differences in the motor area of preschool boys and girls 
were confirmed.  Similar results were obtained by various 
authors in previous studies, which dealt with the same 
subject matter.  The results of the multivariate analysis of 
variance have shown that there are significant differences 
in the entire system of variables.  At the univariate level, 
the differences are evident in 5 of the 7 variables, where 
the boys showed higher values for variables including the 
standing depth jump (MSDM), the 20m run (TR20), the 
polygon backwards (MPOL), and the girls showed higher 
values for the hyper extension test (MDPK), and torso 
lifts for 60 sec (MPOD).  The obtained differences occur 
as a consequence of biological factors on the one hand, 
and sociological factors on the other.  
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Annotation:
In this study, the relationships 
between medicine ball explo-
sive power tests, jump and 
handball throwing velocity 
performance in team handball 
players were investigated. Ex-
plosive test was measured by 
a medicine ball throw. Specific 
explosive strength was evalu-
ated by making 3 types of 
overarm throw: standing posi-
tion, using an adapted chair 
(without run-up, TW), a 3-step 
running throw (T3-Steps) and a 
jump shot (JS). The jump test 
(SJ, CMJ and FCMJ) were de-
termined using the OptoJump. 
The medicine ball explosive 
power test was closely related 
to T3-Steps. Significant relation-
ships were observed between 
medicine ball explosive power 
tests and (JS) and (TW). The 
Medicine ball explosive power 
test is also positively related 
to vertical jump ability repre-
sented by Squat Jump (SJ) 
and Countermovement Jump 
(CMJ). The results suggest 
an association of the medicine 
ball explosive power tests 
to performance in throwing 
events.

Фатхлун Мурад, Хермаси Сухаил, Щелли 
Мохамед Сухаил, Бенсбаа Абделкрим. От-
ношение между взрывной силой броска 
набивного мяч назад, скоростью мяча 
при броске и показателями вертикальных 
прыжков у гандболистов. В этой работе 
изучалoсь отношение между взрывной силой 
броска набивного мяч назад, вертикальными 
прыжками и скоростью мяча при броске у ганд-
болистов. Оценка взрывной силы изучалась с 
помощью броска набивного мяча назад. Спе-
циальная взрывная сила броска в гандболе 
определялась измерением скорости мяча при 
3х разных видах броска сверху: -сидя на адап-
тированном стуле, (без использования нижних 
конечностей и с фиксированным туловищем) 
(Tw); -в опорном положений после трёх шагов 
(T3-Steps); -в прыжке (JS). Взрывная сила при 
прыгучести измерялась с помощью 3-х видов 
плиометрических прыжков (SJ, CMJ и FCMJ) 
с использованием аппарата (OptoJump). Ре-
зультаты исследования показали, что взрыв-
ная сила броска набивного мяча тесно связа-
на с (T3-Steps). Были замечены существенные 
отношения между взрывной силой броска 
набивного мяча (JS) и (Tw). Положительное 
отношение также определила взрывная сила 
броска набивного мяча к способности вер-
тикальных прыжков, представленных (SJ) и 
(CMJ). Результаты свидетельствуют о том, что 
существует тесное взаимоотношение между 
оценкой взрывной силы броска набивного 
мяча назад с результативностью  броска.

Фатхлун Мурад, Хермасі Сухаїл, Щеллі 
Мохамед Сухаїл, Бенсбаа Абделкрім. 
Відношення між вибуховою силою кидка 
набівного м'яч назад, швидкістю м'яча 
при кидку і показниками вертикальних 
стрибків у гандболістів. У цій роботі вив-
чалося відношення між вибуховою силою 
кидка набівного м'яч назад, вертикальними 
стрибками і швидкістю м'яча при кидку у 
гандболістів. Оцінка вибухової сили вивча-
лася за допомогою кидка набивного м'яча 
назад. Спеціальна вибухова сила кидка в 
гандболі, визначалася виміром швидкості 
м'яча при 3х різних видах кидка зверху: - 
сидячі на адаптованому стільці, (без вико-
ристання нижніх кінцівок та з фіксованим 
тулубом) (Tw); - в опорному положенні після 
трьох шагів (T3-Steps); -у стрибці (JS). Вибухова 
сила при стрибучості вимірювалася за допо-
могою 3-х видів пліометрічеських стрибків 
(SJ, CMJ і FCMJ) з використанням апарату 
(Optojump). Результати дослідження показа-
ли що, вибухова сила кидка набивного м'яча, 
тісно пов'язана з (T3-steps). Були відмічені 
істотні стосунки між вибуховою силою кид-
ка набивного м'яча, (JS) і (Tw). Позитивне 
відношення також, визначила вибухова 
сила, кидка набивного м'яча, до здатності 
вертикальних стрибків, представлені (SJ) 
і (CMJ). Результати свідчать про те, що 
існує тісне взаємовідношення між оцінкою 
вибухової сили кидка набивного м'яча на-
зад, з результативністю  кидка.

Keywords:
throwing, jumping, test, hand-
ball.

бросок, прыжки, тестирование, гандбол. кидок, стрибки, тестування, гандбол.

Introduction.1

Overhead throwing in individual and team sports is 
a complex body activity with sequential activation of 
body parts through the link system which, in a right-
handed thrower, goes from the left foot to the right hand. 
Toyoshima and al. (26) have shown that 53.1% of the 
velocity of the overhand throws could be attributed to arm 
action, while the remaining 46.9% was due to the step and 
body rotation. From the acceleration phase of throwing, 
the arm is whipped from the position of extreme external 
rotation to one of internal rotation. Tullos and Erwin (27) 
have stated that an increased rotational range of motion 
of the shoulder may enable athletes who use overhead 
throwing to improve the efficiency of the internal rotator 
muscles and thus allow the ball to be delivered with faster 
velocity. Jobe and al (16, 17) and others (5, 10, 23) have 
meticulously investigated the strength and the range of 
motion of internal and external rotation in the pitching 
motion in baseball. It was found that, the pitcher is 
required to generate a large amount of torque in internal 
rotation to project the ball with sufficient velocity to be 
successful.

© Mourad Fathloun, Souhail Hermassi, Mohamed Souhail  
    Chelly, Abdelkrim Bensbaa, 2011

In team handball, the ability to score a goal depends, 
in large part, upon the velocity of the ball and the accu-
racy of the throw. Thus, the exploration of the relation-
ship between explosive test of throw and ball velocity is 
of paramount importance, since the existence of such a 
relationship, which is highly advantageous in sports in-
volving throwing movements. The ball velocity and its re-
lationship with isokinetic strength has been the subject of 
a number of studies directed mainly toward athletes and 
more specifically to baseball pitchers (4, 27). Pedegana 
and al. (24) tested isokinetically eight professional base-
ball players using a Cybex II Isokinetic Dynamometer to 
determine the relationship of upper extremity strength to 
throwing velocity. They reported a relationship between 
ball velocity and external rotation of the shoulder, but 
they didn’t show any relationship between ball velocity 
and internal rotation of the shoulder. Other researchers, 
however, have reported no relationship between ball ve-
locity and isokinetic strength of the shoulders rotators (2, 
4, 22) in baseball pitching. The discrepancy in the results 
may be due to certain factors such as the subjects’ charac-
teristics and the isokinetic speed employed.

There is only one study which has examined the above 
relationship also in team handball throwing (11). Appar-
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ently, the relationship between ball velocity and medicine 
ball explosive power tests has not been studied thoroughly 
in team handball. 

The aim and methodology of the research.
The aim of our study was to examine the relationship 

between the medicine ball explosive power tests to jump-
ing ability in team handball players with various throwing 
abilities, in three types of shot (on the spot, with a cross-
over step and with a vertical jump).

Nineteen male handball players (n=19) volunteered 
for the investigation (age: 21.37 ± 1.92 years; mass: 77.7 
± 9.67 kg; height: 1.83 ± 0.06 m and body mass index: 
27.32 ± 5.85 kg.m2). Explosive test was measured by a 
medicine ball throw. Specific explosive strength was 
evaluated by making 3 types of overarm throw on an in-
door handball court: standing position, using an adapted 
chair (without run-up TW), a 3-step running throw (T3-Steps) 
and a jump shot (JS). The characteristics (jump height) of 
the Squat Jump (SJ), the Countermovement Jump (CMJ) 
and the Free Countermovement Jump (FCMJ) were de-
termined using the OptoJump measurement technology 
(Microgate, Bolzano, Italy).

Testing Procedures
On the first day of testing, the protocol was explained 

to the subjects, and they then watched a demonstration of 
the medicine ball throw. This was followed by a practice 
session. Subjects were given as many practice throws as 
they desired until they were able to make 3consecutive 
throws to within 0.50 m of their longest practice 
throw. This was followed by a rest period (typically 20 
minutes) before completing the test protocol. Subjects 
performed their initial testing at least 5 days before their 
retesting, and all testing was conducted over a 21-day 
span. Testing consisted of a medicine ball throw that 
involved a movement pattern similar to that of a standard 
countermovement vertical jump. The medicine ball throws 
were performed using a 1.5 kg rubber medicine ball. For 
comparative purposes, subjects also completed a standard 
countermovement vertical jump. Before each session, the 
subjects performed their normal warm-up. They were also 
given several warm-up throws, followed by 3 measured 
trials in which they attempted to throw a medicine ball 
as far as possible. Each throw was measured for distance 
(meters), and each jump was measured for height (meters). 
The subjects were also measured for their standing reach 
height (meters) and body weight (kilograms). Each trial 
was followed by approximately 45 seconds of passive 
rest before the subsequent trial. Testing was conducted so 
that each subject performed 3 medicine ball throws and 
3 vertical jumps at each session. According to the test 
order, the subjects completed the jump trials first and the 
medicine ball throws second.

Squat Jump, Counter-movement Jump and Free 
Counter-movement Jump

The height of the vertical jumps was measured using 
the OptoJump measurement technology (Microgate, 
Bolzano, Italy). This measurement system is consistent 
and reliable (19) and uses optical sensors to measure 
the jump height on the basis of flight time, having the 
individual three tries. The best try was the used result. 

Athletes performed the following vertical jumps: the 
squat jump (SJ) starting from a static semisquatting 
position (~90° of flexion) maintained for ~1 second and 
without any jump; the countermovement jump (CMJ) 
starting from a standing position, squatting preliminary 
movement, countermovement down and then extending 
the knee in one continuous movement for both jumps (SJ 
and CMJ) hands placed on the hips; the third jump was 
performed in a similar fashion to the countermovement 
jump except that the participant was instructed to perform 
it with arm help (free countermovement jump FCMJ). 
the subject was instructed to step with both feet into the 
OptoJump zone and execute the jump in such a way as to 
land as quickly as possible in a semi squat position (knee 
angle 90°) and then take off as fast and high as possible 
without swinging her arms In the phases of leaving the 
surface and landing on the ground, the knee and ankle 
joints had to be extended. The landing had to be on both 
feet (29). In each case, the height of jump was calculated 
by using the flight time.

Medicine ball explosive power tests: 
The standing backward overhead medicine ball throw 

consisted of starting with the feet shoulder width apart, 
heels on the zero measurement line, and the medicine 
ball held with arms straight out front at shoulder height. 
The countermovement consisted of the subjects flexing 
the hips and knees. At the same time, they also flexed 
forward at the trunk, lowering the medicine ball to just 
below waist or hip height. After the countermovement, 
the subjects began to thrust the hips forward and to extend 
the knees and trunk. They flexed the shoulders, elevating 
the ball back up to shoulder height and beyond as they 
threw it back over their head. The arms were maintained 
in an extended manner. The finishing point was with the 
ankles plantar flexed; the knees, hips, and trunk extended; 
and the shoulders flexed to above the head. During the 
countermovement, the subjects were asked not to bend the 
knees or hips any more than they normally would for a 
standard countermovement vertical jump. The shoulders 
maintained at least 458 of shoulder flexion in relation 
to the trunk. At the end of the throw, the subjects’ feet 
were allowed to leave the ground, as would happen with a 
jumping motion, to minimize any deceleration component 
of the vertical ground reaction forces (Figure 1). The 
subjects were also asked to keep their arms as straight as 
possible as they threw the ball back over their head with a 
pendulum action. This instruction was meant to force the 
legs, trunk, and shoulders to generate the power, as would 
be the case in a vertical jump (3).

Handball throwing
The throwing test using an adapted chair was evalu-

ated on an indoor handball court. One type of throw with-
out run-up, (TR) was performed with one hand from a 
standing position, using an adapted chair. The trunk of the 
player was immobilized by a belt blocked; the shoulder 
was maintained in 90 degree of abduction and external 
rotation, and the elbow was flexed to 90 degrees. The test 
was undertaken after a 15-minute standardized warm up 
and using a standard handball (mass 480 g, circumference 
0.58 m). To simulate a typical handball action, the players 
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were allowed to put resin on their hands and they were 
told to throw with maximal velocity towards the upper 
right corner of the goal. The coaches supervised both tests 
closely to ensure that the required techniques were fol-
lowed. Each subject continued until three correct throws 
had been recorded, up to a maximum of three sets of three 
consecutive throws. A 1- to 2-minute rest was allowed 
between sets of throws and 10–15 seconds between two 
throws of the same set. The 3-step running throw (T3-Steps) 
have been described by Hermassi and al (15). In the jump 
shot (JS), players made a preparatory three step run before 
jumping vertically and releasing the ball while in the air, 
behind a line 9m from the goal. 

All the throwing times were recorded by digital video 
camera (Sony Handycam DCR-PC105E, Japan), posi-
tioned on a tripod 3 m above and parallel to the player. 
Data processing software (Regavi & Regressi, Micrelec, 
Coulommiers, France) converted measures of ball dis-
placement to velocities. Throws with the greatest starting 
velocity were selected for further analysis. The reliability 
of the data processing software has been verified previ-
ously (7); measurements were accurate to 0.001 s, and the 
test-retest coefficient of variations in throwing velocity 
was 1.9%.

Statistical analysis
Variables are expressed as mean ± standard deviation 

(m ± SD). Pearson product-moment correlations tested re-
lationships between medicine ball explosive power tests, 
jump performance and throwing tests and. P<0.05 was 
taken as the limit of significance in all statistical tests. The 
reliability of the throwing ball modes, jumping ability and 
medicine bal throw measurements was assessed using In-
traclass Correlation Coefficients (ICC) (25). An ICC over 
0.90 is considered as high, 0.80-0.90 is moderate and val-
ues below 0.80 indicate that a physiological field test is 
inadequate (28).

Analysis and discussion of research results.
The Intraclass correlation coefficients for all param-

eters of reliability were in the table 2. The mean and stan-
dard deviation of all values of medicine ball explosive 
power tests, jump abilities and throwing ball velocity for 
each group are presented in table 1. The relationship be-
tween medicine ball explosive power tests and ball ve-
locity was, in general, was statistically significant for all 
speeds of throw, types of throw and groups tested. 

T3-Step is closely related to the medicine ball explosive 
power tests (r = 0.68, p<0.01 for both relationships, Table 
3). Moreover, the jump shot is moderately related to med-
icine ball test (r = 0.50, p<0.05) (Table 3), (Figure 2). The 
throwing test using an adapted chair (without run-up, TW) 
is also very large related to medicine ball explosive power 
tests (r = 0.61, p<0.05; r = 0.62, p<0.05 respectively), 
(Table 3) and (Figure 2).

The medicine ball explosive power tests is closely re-
lated to SJ tests (r = 0.60, p<0.01 for both relationships), 
(Table 3) and (Figure 3). Moreover, the CMJ is moder-
ately related to medicine ball test (r = 0.48, p<0.05) (Ta-
ble 3) and (Figure 3). The only exceptions were for the 
CMJ Free not associated with medicine ball test (R=0.17, 
p=0.029).

Our main purpose was to examine relationships be-
tween medicine ball explosive power tests and throwing 
ball velocity at different jump shot. The hypothesis that 
both upper and lower limbs contributed to throwing per-
formance, was confirmed. T3-Step was closely related to 
medicine ball test (r = 0.69, p<0.01 for both relationships) 
and it also showed moderately strong relationships to 
jumping ability (r = 0.56, p<0.05; r = 0.62, p<0.05 respec-
tively). This seems the first investigation to demonstrate 
the substantial contribution of the lower limb muscles to 
the throwing velocity of handball players. 

The main finding in our study was that, generally in 
handball, in three types of throw with various throwing 
abilities, and jumping performance was related to ball 
velocity. When comparing our findings with the results 
of Fleck’s and al. (11) study conducted in handball play-
ers of the U.S. National Team, we observe both agree-
ments and disagreements.  Fleck et al. (11) did not find 
a significant relationship between the ball velocity in set 
shot and shoulder rotation at any of the isokinetic speeds 
studied (180, 240 and 300 deg/sec), which is in agreement 
with our results regarding the shot on the spot (same as 
set shot). However, they found a significant correlation 
between concentric rotation and jump shot at all speed 
tested. 

Hawley and al (14) found a correlation coefficient of 
0.63 between the peak power of the upper limbs as evalu-
ated by the Wingate test and the speed of a 50-m swim-
ming sprint. In their study, the ratio of upper limb peak 
power to lower limb peak power was 45%. These results 
seem in accordance with our present study; we found a 
correlation of 0.69 between explosive medicine ball test 
and T3-Step (Table 3, Figure 1). 

Several recent studies of elite male handball players 
(8, 12, 13, 18) investigated the relationships of throwing 
velocity to bar velocity and bar power during bench press 
or half squat. Gorostiaga EM et al. (12) reported a close 
relationship between 3-step running velocity and the bar 
velocity at 30% of 1-RMBP (r = 0.72, p<0.01), with a mod-
erate relationship to power at 100% of body mass in the 
half squat exercise (r = 0.62, p<0.05). A close relationship 
between standing throwing velocity and 1-RMBP (r = 0.80, 
p<0.001) was also reported (8, 9).

Moreover, throwing velocities showed moderate rela-
tionships with the bench press bar velocity and the power 
achieved at 38%, 52% and 52%, 67% of body mass re-
spectively (18). Nevertheless, it is difficult to compare 
these results with our findings, because of differences in 
methodology and the type of ergometer that was used. The 
studies cited used a rotary encoder linked to the end of the 
bar to record bar displacement, average velocity and aver-
age power of the bar. Moreover all of these parameters 
were only assessed during a concentric bench press exer-
cise. In our investigation, we measured explosive power 
as dependent variables. In addition, we adopted a simulta-
neous eccentric-concentric upper limb muscle contraction 
with medicine ball throw.

To our knowledge, the relationships of medicine ball 
explosive power tests, throwing ball velocity as measured 
with a simultaneous eccentric-concentric contraction have 
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Table 1
Results of all parameters measurements (n = 19).

Mean ± SD

Medicine ball explosive power tests (m) 15,35 2,34

Ball-throwing velocities (m.s-1)

Throwing test using an adapted chair (TW) 20,97 4,59

3-Step running throw (T3-Steps) 32,43 8,30

Jumping shot (JS) 35,18 11,22

Jump tests (cm)

Squat Jump (SJ) 35 5,38

Counter Movement Jump (CMJ) 45,60 4,58

Free Counter Movement Jump (FCMJ) 43,22 6,62

Table 2
Intraclass correlation coefficients showing the reliability of various measures  

of ball-throwing velocities, and jump tests

ICC 90% CI

Ball-throwing velocities

Throwing test using an adapted chair (TW) 0.96 0.91 to 0.97

3-Step running throw (T3-Steps) 0.97 0.92 to 0.98

Jumping shot (JS) 0.94 0.95 to 0.98

Jump tests

Squat Jump (SJ) 0.95 0.93 to 0.98

Counter Movement Jump (CMJ) 0.93 0.91 to 0.96

Free Counter Movement Jump(FCMJ) 0.97 0.93 to 0.98

Table 3
Correlation between medicine ball explosive power tests to jumping ability  

in team handball players with various throwing abilities

TW T3-Steps  JS

Medicine ball explosive power tests 

R =0.61, p<0.01 R =0.68, p<0.01 R= 0.50, p<0.05

SJ CMJ CMJ Free

R =0.60, p<0.01 R =0.48, p<0.05 R =0 .17 no sig

not been described previously. Moreover, the medicine 
ball test, although rarely measured in handball studies, is 
rather specific to the action of handball throwing. Our re-
sults suggest that the simple measurements of explosive 
ball throw and jump performance could be useful tools 
for the handball coach, since these two exercises are of-
ten used in resistance strength training programs. Regular 
use of bench press and pull-over exercises could form an 
important component of a resistance training program de-
signed to increase the throwing velocity of handball play-
ers. This suggestion merits the testing by further prospec-
tive research. This observation challenges the conclusion 

of Fleck et al. (11) that the ball velocity of a team handball 
jump shot depends more on upper extremity torque ca-
pabilities than doe’s ball velocity of a team handball set 
shot, even though the two tasks are similar.  

A possible explanation for finding a significant rela-
tionship between shoulder rotators isokinetic strength and 
ball velocity only in jump shot and not during the shots 
with ground support (set shot in both Fleck’s et al. and the 
present study; cross over step in the present study) (11) 
is the following:  During the set shot and the shot with a 
cross-over step, the feet are in contact with the floor, mak-
ing it possible for the lower-extremity strength and trunk 
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 Figure 1. Backward overhead medicine ball throw. Reprinted, by permission from Radcliffe, J. and 
R. Farentinos. High-Powered Plyometrics. Champaign, IL: Human Kinetics, 1999. p. 107.

rotation to increase ball velocity by using the ground reac-
tion forces. During the throwing motion of a jump shot, 
on the other hand, the player is in the air, making it dif-
ficult to use lower-extremity strength and trunk rotation to 
increase ball velocity during the throw.  

In the study of Fleck’s et al. (11) the throwing motion 
in handball was examined with high-speed, two-plane, 
synchronized camera. It was observed that set shot throw-
ing in handball is quite similar to baseball pitching and 
same differences in the throwing movement between the 
two sports are due to ball size and weight. This observa-
tion allows us to compare our results from team handball 
with those obtained in baseball. 

The lack of a relationship between the strength of 
shoulder rotators and the ball velocity implies that the in-
ternal and external rotation is not the sole determinant fac-
tor in throwing movement in handball. Since throwing is 
a multipoint action, a variety of factors may contribute to 
this movement. Indeed, Atwater (1) and Toyoshima et al. 
(26) have shown throwing to be a complex motion involv-
ing all body parts. It has been suggested by Toyoshima 
that approximately 50 percent of throwing velocity is the 
result of body rotation, while the remainder is the result 
of upper-extremity action. Further, Pappas et al. (23) 
have described the anatomical sequence of throwing as 
proceeding from the fixed foot, up through the pelvis and 
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Figure 2: Relationship between 3-step running handball throwing, jump shot and medicine 
ball explosive power test

Figure 3: Relationship Counter movement jump, squat jump and medicine ball explosive power test.
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trunk, to the upper extremity. Sequential rotation of each 
body segment generates torque which applies force to 
the ball. Therefore, the importance of the lower extrem-
ity movement and trunk rotation should not be minimized 
when examining throwing movements.

Summary and conclusions.
Several conclusions can be drawn from this investi-

gation regarding team handball players:  Peak torque of 
upper limb shoulder rotators, generally is related to ball 
velocity. The lack of relationship between ball velocity 
and peak torque of internal and external shoulder rotators 
is more marked and consistent in shots with ground sup-
port (on the spot, with a cross over step). In jump shots, 
the isokinetic strength of upper extremities seems to be, 
to some extent, related to ball velocity, but this relation-
ship in not very clear and needs further investigation. Ball 
velocity is different among players with various throwing 
abilities in the three basic types of throw in handball (on 
the spot, with a cross-over step, with a vertical jump). Our 
results also highlight the contribution of both the lower 
and the upper limbs to handball throwing velocity, sug-
gesting the need for coaches to include upper and lower 
limb strength and power programs when improving the 
throwing velocity of handball players.
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