


1

2012

12

Бабич Н. Л. Формування навчальної мотивації студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» у процесі 
вивчення дисциплін медико-біологічного циклу .....................................................................................................5

Бакум А.В. Основные положения программы по совершенствованию техники соревновательных действий 
квалифицированных рапиристов на этапе специализированной базовой подготовки .....................................10

Балацкая Л. В. Особенности развития системы управления движениями мальчиков 3–5 лет с различной 
направленностью двигательной асимметрии в заданиях на мануальную умелость ........................................15

Белых С. И., Черниговская С. А. О формировании личностной физической культуры студентов в процессе 
физического воспитания (в аспекте наличия знаний) ..........................................................................................20

Бондар Т.С. Характеристика інтенсивності фізичного виховання у структурі навчально-виховного та оздоровчо-
виховного процесів ..................................................................................................................................................28

Волков В.Л. Співвідношення засобів різної спрямованості в процесі розвитку фізичних  
здібностей студентів 1-го курсу ..............................................................................................................................32

Дикий Б.В., Вовканич Л.С., Власов А.П., Кіндзер Б.М. Вплив стресових чинників проходження по 
розжареному вугіллю на частоту серцевих скорочень та варіабельність серцевого ритму спортсменів-
каратистів ................................................................................................................................................................37

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

Головний редактор:  
Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, професор, 
м.Харків, Україна.

Редакційна колегія:
Абделькрим Бенсбаа, доктор наук, м.Абу-Дабі, ОАЕ.
Бізін В. П., доктор педагогічних наук, професор,                  

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

м. Мінськ, Бєларусь.
Гернер Кароль, доктор наук, професор,                                   

м. Банскa Бистрицa, Словакія.
Гіованіс Васіліус, доктор наук, м. Афіни, Греція.
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.
Корона Феліс, доктор наук, професор,                         

м.Салерно, Італія.
Лейкін М.Г., доктор педагогічних наук, професор,                

м. Портленд, США.

Малинаускас Ромуальдас, доктор педагогічних наук, 
професор, м. Каунас, Литва.

Масиевська-Карловська Агнешка, доктор біологічних 
наук, м. Щецін, Польща.

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

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

Савчук Марек, доктор біологічних наук,                                  
м. Щецін, Польща.

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

Фатхлун Мурад, доктор наук, м.Кеф, Туніс.
Хорхе Альберто Рамирес Торреальба, доктор наук,        

м. Маракай, Венесуела.
Ягелло Владислав, 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
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org
Ulrich’s Periodicals Directory 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
Національна бібліотека України імені 
В.І.Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts.
html
Російська електронна бібліотека
http://elibrary.ru

ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ 15370-3942 ПР от 06.07.2009р.
Періодичність - 1 номер на місяць.
Видається за рішенням Вченої ради Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв (протокол № 6 від 
24.12.2012р.) 

Адреса редакції:
а/с 11135, м.Харків-68, 61068, Україна.
Тел.: 38-057-706-28-08; факс: 38-057-706-15-60; 
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail:  sportart@gmail.com

ЗМІСТ

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання 
і спорту

2012

12
ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

© ХОВНОКУ, 2012/ © ХДАДМ, 2012/ © С.С. Єрмаков, 2012



2

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Журавель О.О. Методичні особливості формування вмінь і навичок фізичного самовдосконалення  
на різних етапах реалізації освітніх завдань системи фізичного виховання студентів ..........................................42

Зайцев В.П., Ермаков С.С., Манучарян С.В., Федяй И.А. Рекреация как научная дисциплина  
и ее исторические аспекты .....................................................................................................................................46

Колесниченко В.А., Алзин  Хадуд. Современные тенденции физической реабилитации больных  
поясничным остеохондрозом после хирургического лечения .............................................................................53

Колумбет О.М. Обгрунтування спеціалізованої фізичної підготовки вчителя середньої школи ............................59
Кривенцова І.В. Дослідження сформованості фізичної культури особистості майбутніх педагогів  

на початку першого року навчання ........................................................................................................................65
Лахно О.Г., Козіна Ж.Л., Ягелло М. Авторська розробка тренувального пристрою для мікро-баскетболу 

«Розумне кільце» як засіб інтегрального психомоторного розвитку дітей другого-п’ятого років життя ............70
Максимова Ю.А. Профилактика функциональных нарушений позвоночника путем ликвидации   

постнагрузочных изменений в опорно-двигательном аппарате верхних акробатов  ........................................75
Микитюк О.М. Шляхи реалізації створення здоров’язберігального освітнього середовища  

у вищому учбовому закладі ....................................................................................................................................80
Михальчук Р.В. Підвищення спеціальної фізичної підготовки гирьовиків за допомогою   

дихальних вправ .....................................................................................................................................................85
Мусаханов З.А., Земцова И.И., Станкевич Л.Г., Долгополова В.И. Влияние тиоловых  

соединений на содержание глутатиона в крови дзюдоистов высокой квалификации ......................................89
Олешко В.Г. Рівень динамічних зусиль важкоатлетів під час виконання змагальних вправ ..................................95
Павленко Т.В. Становлення, сучасна проблематика і тенденції розвитку оздоровчої гімнастики,  

її роль в системі фізичного виховання студентів ВНЗ ........................................................................................100
Печко О.М. Відношення студентів до педагогічних ситуацій  .................................................................................104
Пилипей Л.П. Модельні характеристики основних сторін психофізіологічної підготовленості спеціалістів 

економічного профілю  .........................................................................................................................................107
Прусик Кр., Прусик Е., Ермаков С.С., Козина Ж.Л. Показатели физического развития,  

физической подготовленности и функционального состояния польских студентов ....................................... 113
Совенко С.П, Колот А.В. Динаміка обсягу змагальної практики та засобів тренування стрибунів  

у довжину та потрійним у процесі багаторічної підготовки .................................................................................123
Стельмах Ю.Ю. Зміни психофізіологічного стану спортсменок-борців високої кваліфікації  

в динаміці менструального циклу ........................................................................................................................127
Сышко Д.В. Регуляция процессов микрогемодинамики у спортсменов  

в условиях вестибулярных раздражений ............................................................................................................132
Халайджі С.В. Формування адаптації організму студентів  до холодового фактору засобами активного 

загартовування в процесі фізичного виховання в вузі  .......................................................................................137
Хорьяков В.А. Оценка физического развития юных спортсменов с традиционных  

и современных позиций ........................................................................................................................................140
Шинкарук О.А. Концепция формирования системы подготовки, отбора спортсменов  

и их ориентации в процессе многолетнего совершенствования .......................................................................144
Чеслинска Мирослава, Словински Мариуш. Тренировочные нагрузки спортсменок национальной 

молодежной команды на байдарках (спринт). ....................................................................................................149
Белава Лукаш, Прусик Екатерина, Оссовски Збигнев, Кортас Якуб, Вех Моника, Прусик Кристоф.   

Оценка толерантности в тестах кардиологических пациентов, которые прошли реабилитацию   
по модели D на основе теста 6-минутного марша. ............................................................................................157

Мохаммад Гхадери, Мохаммад Али Азербаийани, Hамид Агха Алинейад, Сирван Аташак, Махдех 
Моланоури Шамси, Давод Гхадери. Влияние музыкального типового слушания на анаэробный 
исполнительский и слюнный кортизол у атлетов мужчин.   .................................................................................162

Ношин Бенар, Мохсен Логхмани. Сравнение между мотивацией спортивной деятельности и целевой 
ориентацией юных атлетов: роль уровня образования родителей...................................................................168

ОТ РЕДАКЦИИ: Туризм – его проблема и «стихия» ......................................................................................174
ОТ РЕДАКЦИИ: Научный день кафедры медико-биологического направления ....................................175



3

2012

12

Babich N.L. Forming of educational motivation of students to direction of preparation «Health of a man»  
in the process of study of medical and biological disciplines ......................................................................................5

Bakum A.V. The main provisions of the program on improvement technique of competitive actions qualified  
foil fencers at a stage of specialized basic training ...................................................................................................10

Balatska L.V. Features of the system control movements of boys 3-5 years old with different orientation of motor 
asymmetry in the task of manual dexterity ...............................................................................................................15

Belykh S.I., Chernigovskaia S.A. About forming of personality physical culture of students in the process  
of physical education (in aspect of presence of knowledge) ....................................................................................20

Bondar T.S. Description of intensity of physical education in a structure educational educate  
and health-improvement-educate processes ............................................................................................................28

Volkov V.L. The ratio of different orientation in the process of development of physical abilities of the students  
of the 1st course .......................................................................................................................................................32

Dykij B.V., Vovkanych L.S., Vlasov A.P., Kindzer B.A. Influence of stress factors of firewalking on heart rate 
frequency and variability of karate sportsmen ..........................................................................................................37

Jhuravel’ O. O. Methodological aspects of forming abilities and skills of physical self-improvement at different   
stages of realization of educational objectives of the system of physical education of students ..............................42

Key title: Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni
problemi fizicnogo vihovanna i sportu

Abbreviated key title: Pedagog. psihol. med.-biol. probl. fiz. 
vihov. sportu
ISSN 1818-9172 (Print), ISSN 1818-9210 (Online).

Founders: Kharkov Regional Branch of National 
Olympic Committee of Ukraine. Publishing House KSADA.
Editor-in-chief: 
Iermakov S.S., Kharkov, Ukraine.

Editorial college:
Abdelkrim Bensbaa, Abu Dhabi, UAE.
Bizin V.P., Kremenchug, Ukraine.
Boychenko S.D., Minsk, Byelorussia.
Dmitriev S.V., Lower Novgorod, Russia.

Fathloun Mourad, Kef, Tunisia.
Görner Karol, Banska Bystrica, Slovakia.
Giovanis Vassilios, Athens, Greece.
Jagello Wladislaw, Gdans’k, Poland.
Jorge Alberto Ramirez Torrealba, Maracay, Venezuela.
Kamaev O.I., Kharkov, Ukraine.
Korobeynikov G.V., Kiev, Ukraine. 

Corona Felice, Salerno, Italy.
Leikin M.G., Portland, USA.

Malinauskas Romualdas, Kaunas, Lithuania.

Maciejewska-Karlowska Agnieszka, Szczecin, Poland.
Nosko N.A., Chernigov, Ukraine. 
Prusik Krzysztof, Gdans’k, Poland.

Sawczuk Marek, Szczecin, Poland.
Tkachuk V.G., Kiev, Ukraine.

Yan Wan Jun, Shijiazhuang, China.

Journal is ratified the Higher Attestation
Commission of Ukraine: (pedagogical
sciences, physical education and sport)
Decision of Presidium 1-05/3 from 08.07.2009.

Journal is reflected in databases: 

IndexCopernicus
http://journals.indexcopernicus.com

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org
Ulrich’s Periodicals Directory 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

V.I.Vernadskiy National Library of Ukraine
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts.html

Electronic Library of Russia 
http://elibrary.ru

Certificate to registration:
KB 15370-3942PR. 06.07.2009.

Frequency - 1 number in a month.

Address of editorial office:
Box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine, 

Tel. 38-057-706-28-08; fax: 38-057-706-15-60

http://www.sportpedagogy.org.ua

e-mail: sportart@gmail.com

CONTENTS

© KRBNOKU, 2012/ © KSADA, 2012/ © S.S.Iermakov, 2012

2012

12
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY,
MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS
OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS



4

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Zaycev V.P., Iermakov S.S., Manycharyan S.V., Fedyay I.A. Recreation as a scientific discipline  
and its historical aspects ...........................................................................................................................................46

Kolesnichenko V.A., Alzin Hodod. Physical rehabilitation modern tendencies in patients with lumbar disc 
degenerative diseases after surgical treatment ........................................................................................................53

Kolumbet A.N. Ground of specialized physical training of teacher of middle school ....................................................59

Kriventsova I.V. Study of the physical culture of person formed in the future teachers at the beginning  
of the first year ..........................................................................................................................................................65

Lakhno E.G., Kozina Zh.L., Jagiello Marina. Author development of training device for micro-basketball  
the «Clever ring» as mean of integral psychomotor development of children of 2-5 years old ................................70

Maximova Y.A. Prophylaxis of functional violations of spine by liquidation of post-loadings changes  
in locomotorium of overhead acrobats ......................................................................................................................75

Mykytyuk O.M. Ways to implement a health protective educational environment in higher education .........................80

Mykhalchuk R.V. Increase of the special physical training of lifters by respiratory exercises .......................................85

Musakhanov Z.A., Zemtsova I.I., Stankevich L.G., Dolgopolova V.I. Influence of thiol connections  
on maintenance of glutathione in blood of judoists of high qualification ...................................................................89

Oleshko V.G. Level of dynamic efforts weightlifters make in competitive exercises......................................................95

Pavlenko T.V. Formation, modern problems and progress of health gymnastics trends, its role in the system  
of physical education of students in higher institute ...............................................................................................100

Pechko O.M. Attitude of students toward pedagogical situations ................................................................................104

Phylypey L.P. Model descriptions of basic sides of psycho-physiological preparedness  
of specialists of economic type ...............................................................................................................................107

Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna, Iermakov S.S., Kozina Zh.L. Indexes of physical development, physical 
preparedness and functional state of polish students ............................................................................................. 113

Sovenko S.P., Kolot A.V. Dynamics of volume of competition practice and facilities of training of jumpers  
in length and triple in the process of long-term preparation ....................................................................................123

Stelmakh J.J. Changes in psychophysiological condition of high skilled female wrestlers in the dynamics of the 
menstrual cycle .......................................................................................................................................................127

Syshko D.V. Adjusting of processes of microgemodynamics at sportsmen in the conditions of vestibular irritations .......... 132

Khalaydzhi S.V. Forming of adaptation of students’ organism to the cold factor by the methods  
of active conditioning to the cold in the process of physical education in the institute of higher ............................137

Khor’yakov V.A. Estimation of physical development of young sportsmen from traditional and modern positions ........140

Shinkaruk O.A. Conception of forming of system of training, selection of sportsmen and their orientation  
in the process of long-term perfection ....................................................................................................................144

Cieslicka Miroslawa, Slowinski Mariusz. Training loads of female canoeing youth national team in sprint 
competitions ............................................................................................................................................................149

Bielawa Lukasz, Prusik Katarzyna, Ossowski Zbigniew, Kortas Jakub, Wiech Monika, Prusik Krzysztof. 
Evaluation of exercise tolerance  patients in cardiac rehabilitation D model based on 6 Minute Walk Test ...........157

Mohammad Ghaderi, Mohammad Ali Azerbaijani, Hamid Agha Alinejad, Sirvan Atashak, Mahdieh Molanouri 
Shamsi, Davod Ghaderi. Influence of music type listening on anaerobic performance and salivary cortisol  
in males athletes  ....................................................................................................................................................162

Noshin Benar, Mohsen Loghmani. Comparison between sport participation motivation and goal–orientation  
of youth athletes: the role of parents' education level .............................................................................................168



5

2012

12
Формування навчальної мотивації студентів напряму  

підготовки «Здоров’я людини» у процесі вивчення дисциплін 
медико-біологічного циклу 

Бабич Н. Л.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотації:
Розглянуто особливості фор-
мування навчальної мотивації 
студентів у процесі вивчення 
дисциплін медико-біологічного 
циклу. У дослідженні прийма-
ли участь 73 студента. Наве-
дено аналіз публікацій щодо 
визначення категоріального апа-
рату досліджуваної проблеми, 
класифікації навчальних мотивів; 
мотиваційних технологій на-
вчання; співвідношення мотивів 
навчальної діяльності студентів. 
Визначено та обґрунтовано 
педагогічні умови формування 
позитивної навчальної мотивації 
студентів на прикладі вивчення 
дисципліни «Анатомія людини з 
основами спортивної морфології». 
Рекомендується у процесі вивчен-
ня змістовних модулів дисципліни 
наводити приклади поширених за-
хворювань різних систем і органів.
Встановлено, що зазначені при-
клади дозволяють безпосеред-
ньо впливати на формування 
навчальної мотивації студентів. 

Бабич Н. Л. Формирование учебной 
мотивации студентов по направлению 
подготовки «Здоровье человека» в 
процессе изучения дисциплин медико-
биологического цикла. Рассмотрены 
особенности формирования учебной мо-
тивации студентов в процессе изучения 
дисциплин медико-биологического цикла. 
В исследовании принимали участие 73 
студента. Приведен анализ публикаций 
относительно определения категориаль-
ного аппарата исследуемой проблемы, 
классификации учебных мотивов; мотива-
ционных технологий учебы; соотношение 
мотивов учебной деятельности студентов. 
Определены и обоснованы педагогические 
условия формирования позитивной учеб-
ной мотивации студентов на примере изу-
чения дисциплины «Анатомия человека с 
основами спортивной морфологии». Реко-
мендуется в процессе изучения содержа-
тельных модулей дисциплины приводить 
примеры распространенных заболеваний 
разных систем и органов. Установлено, 
что отмеченные примеры позволяют не-
посредственно влиять на формирование 
учебной мотивации студентов. 

Babich N.L. Forming of educational 
motivation of students to direction 
of preparation «Health of a man» in 
the process of study of medical and 
biological disciplines. The features 
of forming of educational motivation of 
students are considered in the process of 
study of disciplines of medical and biological 
disciplines. 73 students took part in research. 
The analysis of publications is resulted 
in relation to determination of category 
vehicle of the probed problem, classification 
of educational reasons; motivational 
technologies of studies; correlation of 
reasons of educational activity of students. 
It is certain and grounded pedagogical terms 
of forming positive educational motivation 
of students on the example of study of 
discipline «Anatomy of timber-toe by bases 
of sporting morphology». It is recommended 
in the process of study of the rich in content 
modules of discipline to make examples of 
widespread diseases of the different systems 
and organs. It is set that the noted examples 
allow directly to influence on forming of 
educational motivation of students. 

Ключові слова:
навчальний, мотивація, дисциплі-
на, медичний, біологічний, цикл.

учебный, мотивация, дисциплина, меди-
цинский, биологический, цикл.

educational, motivation, discipline, medical, 
biological, cycle.

Вступ. 1

Суб’єктом професійної діяльності фахівців 
з фізичної реабілітації є людина, яка потребує 
комплексної реабілітаційно-оздоровчої допомоги із 
використанням методів і засобів фізичного виховання 
та спорту. Формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації реалізується 
шляхом вивчення дисциплін, розподілених за різними 
циклами підготовки (цикл медико-біологічних 
дисциплін, цикл фізкультурно-спортивних дисциплін, 
цикл дисциплін реабілітаційного спрямування) [3]. 

Зважаючи на те, що типовими видами діяльності 
реабілітолога є фізкультурно-оздоровча, рекреаційна, 
спортивно-виховна та педагогічна, дисципліни медико-
біологічного циклу набувають великого значення у 
процесі професійно-практичної підготовки бакалаврів 
напряму підготовки 6.010.203 «Здоров’я людини». 
За структурно-логічною схемою спеціальності 
«Фізична реабілітація» медико-біологічні дисципліни 
виступають підґрунтям до вивчення дисциплін 
професійно-практичного спрямування (теорія і 
методика фізичного виховання, методи фізичної 
реабілітації, масаж, фізіотерапія, оздоровчі фітнес-
технології, адаптивна фізична культура та ін.).

Одним із критеріїв успішної підготовки 
спеціалістів високої кваліфікації будь-якої галузі 
знань є сформованість навчальної мотивації до 
освоєння нових теоретичних знань та практичних 
навичок [7]. Тому проблема формування навчальної 
© Бабич Н. Л., 2012 

doi:10.6084/m9.figshare.105436

мотивації студентів перших курсів напряму підготовки 
«Здоров’я людини» до вивчення дисциплін медико-
біологічного циклу є актуальною для теорії та 
методики професійної освіти.

Робота виконана за планом НДР Полтавського 
національного технічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у визначенні особливостей 

формування навчальної мотивації студентів напряму 
підготовки «Здоров’я людини» у процесі вивчення 
дисциплін медико-біологічного циклу.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез 
узагальнення літературних джерел у розрізі досліджу-
ваної проблеми); психодіагностичні (діагностика на-
вчальної мотивації студентів за методикою А. А. Реан 
і В. А. Якуніна). 

Організація дослідження: дослідження проводи-
лося протягом вересня-жовтня 2012 р. серед студентів 
першого курсу денної форми навчання напряму підго-
товки 6.010203 «Здоров’я людини», галузі знань 0102 
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», які на-
вчаються у Полтавському національному технічному 
університеті (48 студентів) та Полтавському інституті 
економіки і права (25 студентів). 

Результати дослідження.
Успішність формування певного виду діяльнос-

ті залежить від наявності відповідної мотивації, що 
розглядається науковцями [1, 8, 9, 12, 13 та ін.] як 
психічне явище. Зовнішня мотивація заснована на за-
охоченнях, покараннях та інших видах стимуляції, які 
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або спрямовують, або гальмують поведінку людини. 
У разі зовнішньої мотивації чинники, що регулюють 
поведінку, не залежать від внутрішнього «я» особис-
тості. Внутрішня мотивація сприяє одержанню задо-
волення від роботи, викликає інтерес, підвищує само-
оцінку особистості [6, 11 та ін.].

Навчальна мотивація є різновидом мотивації, 
включеної в діяльність навчання і визначається: 
1) освітньою системою, освітньою установою, де 

здійснюється навчальна діяльність; 
2) організацією навчального процесу; 
3) особливостями взаємодії педагога та студентів; 
4) специфікою навчального предмета [10].

Більшість дослідників єдині в думці, що мотив є 
одним із найважливіших компонентів діяльності. Од-
нак, залишається проблема співвідношення мотиву і 
цілі. Мотив діяльності науковці пов’язують із образом 
предмету, який спонукає та направляє на себе [4, 8 та 
ін.). Мотиви діяльності, як предметний зміст потреб, 
суб’єктивно відображаються у формі переживань, ба-
жань, прагнень до відповідної мети [6]. 

У психологічному словнику [2] мотив визначаєть-
ся як: 1) спонукання до діяльності, пов'язаної із задо-
воленням потреб суб'єкта; 2) предметно спрямована 
активність певної сили; 3) усвідомлена причина, яка 
лежить в основі вибору дій та вчинків особистості. 
Формування мотивів пов'язане з впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів. 

У наукових публікаціях Волошко Л. Б. зазначено, 
що мотиви навчальної діяльності класифікують: 

за спрямованістю – соціальні та пізнавальні; • 
за модальністю – позитивні та негативні; • 
за локалізацією стимулів поведінки – зовнішні та • 
внутрішні; 

за процесуально-результативною орієнтацією – дис-• 
кретні та процесуальні. 

Аналіз педагогічної літератури свідчить, що ефек-
тивність навчальної діяльності студентів залежить від 
співвідношення вказаних типів мотивів у їхній моти-
ваційній сфері [1, 3].

Система підготовки бакалаврів галузі знань 0102 
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» перед-
бачає вивчення комплексу медико-біологічних дис-
циплін, які є базовими для формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілі-
тації. Цикл медико-біологічних дисциплін забезпечує 
студентів знаннями про будову людського тіла, осно-
вні фізіологічні, біохімічні та біомеханічні процеси 
організму в нормі та при патології, морфологічні змі-
ни й компенсаційно-пристосувальні процеси, які від-
буваються під впливом фізичних навантажень. 

Узагальнення навчальних планів провідних вузів 
країни, які здійснюють підготовку бакалаврів за на-
прямом «Здоров’я людини» свідчить, що викладання 
медико-біологічних дисциплін (анатомія людини, фі-
зіологія людини, біохімія та біохімія спорту, фізіоло-
гія фізичних вправ, основи медичних знань, гігієна, 
спортивна морфологія, основи патології та ін.) здій-
снюється на 1-2 курсах. 

Як показують дослідження [5], студенти першого 
курсу не завжди чітко уявляють роль і місце базових 
природничих дисциплін у їх майбутній професійній 
діяльності, а також їх взаємозв’язок з дисциплінами 
спеціалізації, що, на нашу думку, беззаперечно впли-
вають на рівень сформованості їхньої навчальної мо-
тивації до вивчення відповідних дисциплін. 

Дослідження Волошко Л. Б., проведені серед сту-
дентів перших курсів напряму підготовки «Здоров’я 

Рис. 1. Розподіл студентів напряму підготовки  «Здоров΄я людини»  
за мотивами навчальної діяльності:

1 − стати висококваліфікованим спеціалістом; 2 − отримати диплом; 3 − успішно продовжити навчання 
на старших курсах; 4 − успішно навчатися, складати іспити на «відмінно» і «добре»;  

5 − постійно отримувати стипендію; 6 − здобути глибокі і міцні знання; 7 − бути постійно готовим 
до наступних занять; 8 − не відставати у вивченні предметів навчального циклу; 9 − не відставати 

від однокурсників; 10 − забезпечувати успішність майбутньої професійної діяльності; 11 − виконувати 
педагогічні вимоги; 12 − домогтися поваги від викладачів; 13 − бути прикладом для однокурсників; 14 − 

домогтися схвалення батьків та оточуючих людей; 15 − уникнути осуду та покарання за погане навчання; 
16 − отримати інтелектуальне задоволення
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Рис. 2. Схема формування навчальної мотивації студентів на прикладі дисципліни  
«Анатомія людини з основами спортивної морфології»

людини» показали, що незадовільний рівень сфор-
мованості навчальних мотивів студентів є наслідком 
недосконалого володіння студентами прийомами 
осмислення та логічного структурування нових маси-
вів інформації; недосконалістю традиційних форм ор-
ганізації навчальної діяльності, застосованих методів 
навчання та контролю; малоефективною організацією 
самостійної роботи студентів в аудиторний та позаау-
диторний час [3]. 

З метою з’ясування ступеня значимості навчаль-
них мотивів для студентів першого курсу напряму 
підготовки «Здоров’я людини» ми провели діагнос-
тичне тестування, суть якого полягала у виборі кож-
ним студентом 5-ти найбільш значимих мотивів із за-
пропонованого списку. У тестуванні взяло участь 73 
студента, серед них жінок – 38 (52 %), чоловіків – 35 
(48%). Результати проведеного діагностичного зрізу 
представлено на рис. 1.

Аналіз отриманих результатів тестування показує, 
що найбільш значимими мотивами навчальної діяль-
ності для студентів першого курсу напряму підготов-
ки «Здоров’я людини» виступають наступні: стати 
висококваліфікованим спеціалістом (95%), отримати 

диплом (90%), забезпечувати успішність майбутньої 
професійної діяльності (75%); здобути глибокі і міц-
ні знання (65%). Найменш значимими навчальними 
мотивами для студентів виступили: бути постійно 
готовим до наступних занять (0%), відставати від од-
нокурсників (1%), домогтися поваги від викладачів 
(1%), бути прикладом для однокурсників (1%).

Отже, студенти першого курсу орієнтовані, перш 
за все, на успішну професійну діяльність, яка перед-
бачає не лише опанування студентами теоретичних 
знань та практичних навичок, а й всебічний інтелек-
туальний розвиток особистості. 

Таким чином, формування навчальної мотивації 
студентів першого курсу у процесі вивчення дисци-
плін медико-біологічного циклу повинно здійснюва-
тися з урахуванням ступеня значимості їхніх мотивів 
навчальної діяльності. 

Враховуючи результати теоретичного аналізу про-
блеми, власний педагогічний досвід, вважаємо, що 
формування навчальної мотивації студентів напряму 
підготовки «Здоров’я людини» у процесі вивчення 
дисциплін медико-біологічного циклу буде успішним 
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Рис. 3. Міжпредметні зв’язки змістовних модулів дисципліни «Анатомія людини з основами 
спортивної морфології» з дисциплінами професійно-практичної підготовки.

якщо дотримуватися наступних педагогічних умов: 
здійснення практичної підготовки студентів у малих • 
навчальних групах;
орієнтація навчального матеріалу на практичний • 
зміст та конкретну професійну діяльність (надання 
оздоровчо-реабілітаційних послуг);
постійне проведення міждисциплінарних зв’язків з • 
професійно-орієнтованими дисциплінами (методи 
фізичної реабілітації, лікувальна фізична культура, 
масаж та ін.);
паралельний розвиток внутрішньої та зовнішньої мо-• 
тивації шляхом застосування сучасних педагогічних 
технологій, методів, засобів та прийомів в аспекті 
впровадження кредитно-трансферної системи;
поетапне формування навчальної мотивації студен-• 
тів (вступної, поточної і заключної мотивації).

Практичну реалізацію запропонованих педагогіч-
них умов у загальному вигляді представлено на при-
кладі вивчення навчальної дисципліни «Анатомія лю-
дини з основами спортивної морфології» (рис.2). 

Навчальна дисципліна «Анатомія людини з осно-
вами спортивної морфології» є специфічною дисци-
пліною, яка потребує не лише теоретичного «заучу-
вання» матеріалу, а й постійного підкріплення його 
практичними навичками, використовуючи при цьому 
великий арсенал наочних матеріалів (анатомічних 
атласів, анатомічних макетів, тематичних плакатів, 
електронних презентацій, відеофільмів). Тому важ-
ливим, на нашу думку, є систематичне застосування 
педагогічних засобів для підтримки стійкого інтересу 
до вивчення даної дисципліни. З цією метою ми про-
понуємо викладачам під час вивчення кожного зміс-
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товного модулю дисципліни проводити прямі зв’язки 
із дисциплінами природничо-наукової та професійної 
підготовки (рис. 2).

У процесі вивчення змістовних модулів дисципліни 
«Анатомія людини з основами спортивної морфології» 
доцільно наводити приклади поширених захворювань 
різних систем і органів (наприклад, тема лекції «М’язи 
голови і шиї» − зазначаємо, що вправи для м’яза при-
зводить до розвитку м’язової кривошиї у дітей і т.д.; 
тема «Периферичні нерви» − неврити лицевого, про-
меневого, ліктьового, сідничного нервів і т.д.). Зазна-
чені приклади дозволяють безпосередньо впливати на 
формування навчальної мотивації студентів. 

Таким чином, дотримання принципу мотивацій-
ного забезпечення навчального процесу, шляхом до-
тримання наведених у статті педагогічних умов, до-
зволить сформувати позитивну мотивацію студентів 
напряму підготовки «Здоров’я людини» до вивчення 
дисциплін медико-біологічного циклу.

Висновки.
На основі аналізу та узагальнення наукової літе-

ратури визначено сутність понять: «зовнішня мотива-

ція», «внутрішня мотивація», «навчальна мотивація», 
«мотиви», «навчальні мотиви». З’ясовано, що ефек-
тивність навчальної діяльності студентів залежить від 
співвідношення різних типів мотивів у їхній мотива-
ційній сфері. Визначено ступінь значимості мотивів 
навчальної діяльності для студентів першого курсу 
напряму підготовки «Здоров’я людини».

Розглянуто педагогічні умови формування успіш-
ної навчальної мотивації студентів напряму підготов-
ки «Здоров’я людини» у процесі вивчення дисциплін 
медико-біологічного циклу. Представлено шлях прак-
тичної реалізації запропонованих педагогічних умов 
на прикладі вивчення навчальної дисципліни «Анато-
мія людини з основами спортивної морфології».

Перспективи подальшого наукового пошуку по-
лягають у розробці методики викладання дисциплін 
медико-біологічного циклу для студентів напряму 
підготовки «Здоров’я людини» з використанням ін-
новаційних педагогічних методів і прийомів та орі-
єнтацією на зміст дисциплін професійно-практичної 
підготовки.
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Основные положения программы по совершенствованию 
техники соревновательных действий квалифицированных 

рапиристов на этапе специализированной базовой подготовки
Бакум А.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Представлено обоснование и про-
грамма совершенствования техники 
соревновательных действий квали-
фицированных рапиристов в под-
готовительном и соревновательном 
периодах годичного цикла подготовки. 
В эксперименте принимали участие 
14 спортсменов. Программа базиро-
валась на программно-целевом под-
ходе и включала модели соревнова-
тельных действий. Программа также 
включала комплексы физических 
упражнений, направленных на совер-
шенствование основных элементов 
техники атакующих, защитных и кон-
тратакующих действий. Компоненты 
программы включают комплексы: ими-
тационных, подводящих, специально-
подготовительных и соревновательных 
физических упражнений целевого воз-
действия на отдельные элементы тех-
ники боевых действий. Рекомендуется 
постепенное усложнение условий вы-
полнения упражнений без противника, 
с условным противником, с партнером 
и индивидуальных уроков.

Бакум А.В. Основні положення 
програми по вдосконаленню техні-
ки змагальних дій кваліфікованих 
рапіристів на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. Представлено 
обґрунтування і програма вдоскона-
лення техніки дій змагань кваліфі-
кованих рапіристів в підготовчому і 
змагальному періодах річного циклу 
підготовки. У експерименті брали 
участь 14 спортсменів. Програма 
базувалася на програмно-цільовому 
підході і включала моделі змагаль-
них дій. Програма також включала 
комплекси фізичних вправ, направ-
лених на вдосконалення основних 
елементів техніки атакуючих, захис-
них і контратакуючих дій. Компонен-
ти програми включають комплекси: 
імітаційних, спеціально-підготовчих 
і змагальних вправ цільової дії на 
окремі елементи техніки бойових дій. 
Рекомендується поступове усклад-
нення умов виконання вправ без 
противника, з умовним противником, 
з партнером і індивідуальних уроків.

Bakum A.V. The main provisions of the 
program on improvement technique of 
competitive actions qualified foil fencers 
at a stage of specialized basic training. A 
ground and program of perfection of technique 
of competition actions of skilled sportsmen 
is presented in setup and competition 
times of annual cycle of preparation. 14 
sportsmen took part in an experiment. The 
program was based on programmatic-
having a special purpose approach and 
included the models of competition actions. 
The program included the complexes of 
physical exercises, directed on perfection 
of basic elements of technique of attacking, 
protective and counter-attacking actions 
also. Program components are included by 
complexes: imitation, tricking into, specially-
preparatory and competition physical 
exercises of the having a special purpose 
affecting separate elements of technique 
of battle actions. Gradual complication of 
terms of implementation of exercises is 
recommended without an opponent, with 
a conditional opponent, with a partner and 
individual lessons.

Ключевые слова:
программа, фехтование, рапира, тех-
ника, совершенствование, действия.

програма, фехтування, рапіра, тех-
ніка, вдосконалення, дії.

program, fencing, foil, technique, 
improvement, actions.

Введение. 1

Поиск эффективных вариантов техники двига-
тельных действий является одной из первостепенных 
задач спортивной науки и практики, поэтому занима-
ет исследователей, ученых и тренеров из различных 
видов спорта [2, 9, 11]. 

Анализ специальной литературы свидетельствует 
о том, что в теории и практике фехтования на рапирах 
недостаточно изучены вопросы совершенствования 
техники боевых действий, при том, что постоянное 
изменение экипировки и правил проведения сорев-
нований вносит свои коррективны в технику испол-
нения многих приемов. В исследованиях [7, 12] было 
изучено технику выполнения основных прямых и 
круговых защит, а также разработаны программы их 
совершенствования. В работах [1, 3, 5] определены 
кинематические и динамические параметры многих 
атакующих действий, а также разработаны их корре-
ляционные и факторные модели для фехтовальщиков 
разной квалификации. Автором [7] определены кри-
терии оценки атакующих действий. 

В то же время в доступной специальной научно-
методической литературе недостаточно изучены био-
механические особенности техники соревновательных 
действий в фехтовании на рапирах на этапе специали-
зированной базовой подготовки. Что существенным 
образом отрицательно влияет на эффективность тре-
нировочного процесса и технической подготовки. В 
частности объективная информация о технике вы-
© Бакум А.В., 2012 

doi:10.6084/m9.figshare.105437

полнения фехтовальных приемов спортсменов разной 
квалификации может значительно расширить научное 
представление о динамике изменений в технике с ро-
стом спортивной квалификации, что может составить 
основу разработки тренировочных программ квали-
фицированных спортсменов. В этой связи данная про-
блема является актуальной.  

Работа выполнена согласно «Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 
тема: 2.2.2. «Совершенствование средств и методов 
технической подготовки квалифицированных спор-
тсменов» (№ гос. реестрации 0104U003839) и «Свод-
ному плану научно-исследовательской работы в сфере 
физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.» Ми-
нистерства образования и науки молодежи и спорта 
Украины, тема: 2.16. «Совершенствование средств 
технической и тактической подготовки квалифициро-
ванных спортсменов с использованием современных 
технологий измерения, анализа и моделирования дви-
жений» (№ гос. реестрации 0110U002416).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования состоит в обосновании и разра-

ботке программы совершенствования техники сорев-
новательных действий фехтовальщиков-рапиристов 
на этапе специализированной базовой подготовки в 
годичном цикле подготовки.

Для решения поставленной цели, нами использо-
вались следующие методы: теоретический анализ и 
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обобщение специальной и научно-методической ли-
тературы, оптико-электронная система регистрации 
движений в режиме 3D «Qualisys», биомеханический 
анализ и методы математической статистики, педаго-
гическое наблюдение. 

В исследованиях принимало участие 14 квалифи-
цированных рапиристов (КМС, I-й разряд), которые 
были разделены на две группы по 7 спортсменов – 
основную и контрольную.

Результаты исследования. 
Сравнительный биомеханический анализ техники 

соревновательных действий квалифицированных ра-
пиристов и спортсменов высокой квалификации по-
зволил получить более 60 характеристик для каждого 
боевого действия. Учитывая результаты исследований 
авторов [1, 3, 10, 13], нами были выделены наиболее 
значимые характеристики прямой атаки выпадом и 
шагом вперед выпадом, четвертой прямой и шестой 
круговой защит с ответом выпадом, а также контрата-
ки с разрывом дистанции, на основе которых и были 
разработаны их модели. Для примера представлены 
среднегрупповые модели характеристик кинематиче-
ской структуры техники прямой атаки выпадом, кото-
рые состоят из 10 компонентов (рис. 1). 

В свою очередь разработанные модели для каждого 
исследуемого фехтовального приема составили осно-
ву программы совершенствования техники соревнова-
тельных действий квалифицированных рапиристов на 
этапе специализированной базовой подготовки. Сле-
дует отметить, что длительность, количество трени-
ровочных занятий, соотношение средств спортивной 
подготовки у рапиристов основной и контрольной 
групп было одинаковым и соответствовало требова-
ниям действующей учебной программе по фехтова-
нию для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР [8]. 

В начале проведения педагогического экспери-
мента статистических значимых различий между ха-
рактеристиками техники выполнения фехтовальных 
приемов спортсменами контрольной (n=7) и основной 
(n=7) групп, не выявлено. 

Построение годичного цикла подготовки квалифи-
цированных рапиристов осуществлялось совместно с 
ведущими тренерами и специалистами в области фех-
тования, при этом учитывались основные принципы, 
подходы и особенности построения годичного цикла 
подготовки предлагаемые [4], а также система сорев-
нований, специфика вида спорта, результаты новей-
ших научных исследований.

Совершенствование техники соревновательных 
действий на протяжении трех макроциклов непо-
средственно в специально-подготовительных этапах 
подготовительных периодов, а также в подводящих 
микроциклах соревновательных периодов осущест-
влялся последовательно согласно логике процесса 
обучения [2].

Основной задачей первого макроцикла годичной 
подготовки квалифицированных рапиристов была 
подготовка и участие спортсменов в международ-
ных рейтинговых соревнованиях (Witold Woydas Foil, 
Slavia STU Bratislava), а также в Чемпионате Украины 

среди кадетов. Этот макроцикл состоял из следующих 
периодов:

подготовительный с 10 августа 2011 г. по 2 янва-• 
ря 2012 г. (общеподготовительный этап – 10 ав-
густа 2011 г. - 25 сентября 2011 г. и специально-
подготовительный этап – 26 сентября 2011 г. – 2 
января 2012 г.); 
соревновательный с 3 января по 29 января 2012 г.;• 
переходный период с 30 января по 5 февраля 2012г.• 

Второй макроцикл годичной подготовки квали-
фицированных рапиристов являлся «сдвоенным» по-
скольку был направлен на подготовку и участие спор-
тсменов в главных соревнованиях сезона (Чемпионат 
Европы и чемпионат мира) и включал в себя следую-
щие периоды:

подготовительный с 6 февраля по 29 февраля 2012 г. • 
(общеподготовительный этап – 6 февраля - 10 фев-
раля 2012 г. и специально-подготовительный этап – 
11 февраля – 29 февраля 2012 г.); 
соревновательный период с 1 марта по 6 марта 2012 г.;• 
подготовительный период с 6 марта по 26 марта • 
2012 г.; (общеподготовительный этап – 6 марта. – 10 
марта 2012 г. и специально-подготовительный этап 
– 11 марта – 26 марта 2012 г.);
соревновательный период с 27 марта по 8 апреля • 
2012 г.;
переходный период 9 апреля по 20 апреля 2012 г.• 

Третий макроцикл годичной подготовки предпо-
лагал подготовку к всеукраинским соревнованиям, 
которые являлись важными для отбора спортсменов 
в сборную команду Украины на следующий сезон, и 
состоял из следующих периодов:

подготовительный с 21 апреля по 11 мая 2012 г. (об-• 
щеподготовительный этап – 21 апреля - 25 апреля 
2012 г. и специально-подготовительный этап – 26 
апреля – 11 мая 2012 г.); 
соревновательный период с 12 по 25 мая 2012 г.;• 
переходный период с 26 мая по 9 августа 2012 г.;• 

Экспериментальная программа не противоречила 
основным целям и задачам учебно-тренировочного 
процесса спортсменов на этапе специализированной 
базовой подготовки. 

Главным средством совершенствования техники 
квалифицированных рапиристов являлись имитаци-
онные, подводящие, специально-подготовительные 
и соревновательные физические упражнения. Основ-
ными методами применения данных упражнений 
являлись практические методы (без противника, с 
условным противником, с партнером, с противником, 
индивидуальные уроки).

Экспериментальная программа включала 50 ком-
плексов физических упражнений направленного воз-
действия на отдельные элементы техники каждого 
боевого действия. При разработке данных комплексов 
нами использовались рекомендации ведущих тренеров 
и специалистов в области фехтования [6, 7, 11 и др.]. 

На начальных этапах коррекции техники фехто-
вальных действий применялись упражнения без про-
тивника, с условным противником, а также с партнером 
и лишь после того, как спортсмены хорошо освоили 
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Рис. 1. Среднегрупповые модели характеристик кинематической структуры техники прямой 
атаки выпадом фехтовальщиков-рапиристов разной квалификации:

 – рапиристы высокой квалификации; 
  – квалифицированные рапиристы

1 – время выполнения атаки выпадом, 
с; 2 – интервал времени между началом 
выпрямления вооруженной руки и на-
чалом маха впередистоящей ноги, с;  
3 – угол в локтевом суставе вооружен-
ной руки в момент начала атаки, град;  
4 – угол в плечевом суставе вооружен-
ной руки в момент отрыва маховой ноги 
от опоры, град; 5 – угол в коленном су-
ставе впередистоящей ноги в момент 
отрыва маховой ноги от опоры, град; 6 
– угол в тазобедренном суставе. впереди-
стоящей ноги в момент отрыва маховой 
ноги от опоры, град; 7 – составляющая 
пути наконечника рапиры по оси z, м;  
8 – составляющая пути наконечника по 
оси у, м; 9 – результирующая скорость 
ОЦМ тела спортсмена в момент нане-
сения укола, м∙с-1; 10 – результирующая 
скорость наконечника рапиры в момент 
нанесения укола, м∙с-1;

Рис. 2. Динамика изменений характеристик кинематической структуры техники прямой атаки 
выпадом квалифицированных фехтовальщиков-рапиристов основной группы за время проведения педаго-

гического эксперимента: * - р<0,05;
 – рапиристы высокой квалификации; 
 – квалифицированные рапиристы (в начале эксперимента);
 – квалифицированные рапиристы (в конце эксперимента)

1 – время выполнения атаки выпадом, 
с; 2 – интервал времени между началом 
выпрямления вооруженной руки и на-
чалом маха впередистоящей ноги, с;  
3 – угол в локтевом суставе вооружен-
ной руки в момент начала атаки, град; 
4 – угол в плечевом суставе вооружен-
ной руки в момент отрыва маховой ноги 
от опоры, град; 5 – угол в коленном су-
ставе впередистоящей ноги в момент 
отрыва маховой ноги от опоры, град; 6 
– угол в тазобедренном суставе. впереди-
стоящей ноги в момент отрыва маховой 
ноги от опоры, град; 7 – составляющая 
пути наконечника рапиры по оси z, м;  
8 – составляющая пути наконечника по оси 
у, м; 9 – результирующая скорость ОЦМ 
тела спортсмена в момент нанесения уко-
ла, м∙с-1; 10 – результирующая скорость 
наконечника рапиры в момент нанесения 
укола, м∙с-1; 
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данные упражнения, для более эффективного перено-
са действий в условия реального боя, использовались 
упражнения с тренером в индивидуальном уроке и с 
противником в учебно-тренировочных поединках.

Упражнения без противника и с условным про-
тивником применялись, как правило, во время спе-
циальной части разминки, а упражнения с пар-
тнером, противником и индивидуальные уроки 
применялись в основной части занятий. В одном 
учебно-тренировочном занятии могло использоваться 
сразу несколько различных комплексов специальных 
упражнений, направленных на совершенствование 
элементов одного или нескольких боевых действий.

Основным различием экспериментальной про-
граммы от существующей является то, что: 

программа основывается на объективном количе-• 
ственном анализе техники (3D) атакующих, защит-
ных и контратакующих действий фехтовальщиков-
рапиристов разной квалификации, а также включает 
в себя статистические модели этих действий, что 
позволяет целенаправленно корректировать элемен-
ты их техники данных действий, и на основе объ-
ективного контроля вносить соответствующие по-
правки в тренировочный процесс;
специальные комплексы упражнений в эксперимен-• 
тальной программе позволяли осуществлять целе-
направленное воздействие на отдельные элементы 
техники соревновательных действий фехтовальщи-
ков и индивидуализировать процесс совершенство-
вания техники каждого спортсмена; 
разработанная нами последовательность примене-• 
ния комплексов специальных физических упражне-
ний позволяла эффективно переносить совершен-
ствуемый навык в соревновательные поединки. 

По окончанию эксперимента значения показателей 
техники выполнения отдельных элементов в основ-
ной группе статистически достоверно изменились по 
большинству кинематических характеристик и при-
близились к модельным показателям спортсменов 
высокой квалификации. В контрольной группе досто-
верные изменения наблюдались лишь по нескольким 
характеристикам, что, по всей вероятности, является 
закономерным результатом проведения тренировоч-
ного процесса в течение года. 

Для примера представлены изменения характери-
стик техники прямой атаки выпадом квалифициро-
ванных рапиристов основной и контрольной групп в 
конце эксперимента (табл. 1).

После проведения эксперимента у квалифициро-
ванных рапиристов основной группы были отмечены 
следующие изменения характеристик техники прямой 
атаки выпадом (см. табл. 1): время выполнения. атаки 
уменьшилось на – 0,03 с (p>0,05), интервал времени 
между началом выпрямления вооруженной руки и на-
чалом маха впередистоящей ноги уменьшился на. – 0,07 
с (p<0,05), угол в локтевом суставе в момент начала 
атаки уменьшился на – 7,02 град. (p<0,05), угол в пле-
чевом суставе в момент отрыва маховой ноги от опоры 
увеличился на – 7,85 град. (p<0,05), угол в коленном 
суставе впередистоящей ноги в момент отрыва махо-
вой ноги от опоры увеличился на – 7,65 град. (p<0,05), 
угол в тазобедренном суставе впередистоящей ноги в 
момент отрыва маховой ноги от опоры увеличился на 
– 4,41 град. (p>0,05), составляющая пути наконечника 
рапиры по оси z уменьшилась на – 0,1 м (p<0,05), со-
ставляющая пути наконечника по оси у. уменьшилась 
на – 0,04 м (p<0,05), результирующая скорость ОЦМ 
тела спортсмена в момент нанесения укола увеличи-
лась на – 0,22 м∙с-1 (p<0,05), результирующая скорость. 

Таблица 1
Биомеханические характеристики техники прямой атаки выпадом квалифицированных  

фехтовальщиков-рапиристов в конце эксперимента

Исследуемые характеристики

Значение характеристик
контрольная группа, 

n=7 основная группа, n=7
х S m х S m

Время выполнения атаки выпадом, с 0,64 0,04 0,02 0,62 0,02 0,01
Интервал времени между началом выпрямления воору-
женной руки и началом маха впередистоящей ноги, с -0,05 0,04 0,02 0* 0,02 0,01

Угол в локтевом суставе вооруженной руки в момент на-
чала атаки, град 106,13 7,87 3,21 97,96* 2,73 1,12
Угол в плечевом суставе вооруженной руки в момент от-
рыва маховой ноги от опоры, град 26,52 4,48 1,83 33,51* 3,25 1,33
Угол в коленном суставе впередистоящей ноги в момент 
отрыва маховой ноги от опоры, град 108,59 4,65 1,9 118,6* 4,65 1,9
Угол в тазобедренном суставе впередистоящей ноги в 
момент отрыва маховой ноги от опоры, град 110,45 5,29 2,16 112,02 4,13 1,69

Составляющая пути наконечника рапиры по оси z, м 0,22* 0,05 0,02 0,21* 0,03 0,01
Составляющая пути наконечника по оси у, м 0,1 0,03 0,01 0,09* 0,02 0,01
Результирующая скорость ОЦМ тела спортсмена в мо-
мент нанесения укола, м∙с-1 2,11 0,24 0,1 2,26 0,21 0,08

Результирующая скорость наконечника рапиры в момент 
нанесения укола, м∙с-1 2,73* 0,23 0,09 3,01* 0,17 0,07

Примечание. * – различия статистически достоверны при p<0,05; «-» – опережающее движение маховой ноги.
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наконечника рапиры в момент нанесения укола увели-
чилась на – 0,52 м∙с-1 (p<0,05) (рис. 2).

Выводы. 
Как показали результаты исследования в процес-

се целенаправленного совершенствования техники 
основных соревновательных действий квалифициро-
ванных фехтовальщиков-рапиристов особое внимание 
необходимо уделять ведущим элементам техники. При 
внедрении программы по совершенствованию техники 
соревновательных действий рапиристов в годичный 
цикл подготовки необходимо согласовать задачи про-
граммы коррекции техники, с задачами, решаемыми на 
протяжении того или иного этапа подготовки. 

Программа совершенствования техники соревно-
вательных действий рапиристов на этапе специализи-
рованной базовой подготовки должна базироваться на 
объективной оценке существующей техники выпол-
нения фехтовальных приемов и количественных мо-
делей этих действий, характерных для спортсменов 
высокой квалификации.

Одним из главных компонентов программы яв-
лялись комплексы имитационных, подводящих, 
специально-подготовительных и соревновательных 
физических упражнений целевого воздействия на 
отдельные элементы техники боевых действий. Про-
цесс совершенствования техники предполагал посте-
пенное усложнение условий выполняемых физиче-
ских упражнений, за счет использования комплексов 
упражнений без противника, с условным противни-
ком, с партнером, индивидуальных уроков и упраж-
нений с противником, что позволило достичь положи-
тельных изменений кинематических характеристик 
техники у спортсменов основной группы (р<0,05). 

В дальнейших исследованиях планируется прове-
сти сравнительный биомеханический анализ основ-
ных видов сложных и комбинированных атакующих 
действий для получения более полной информации об 
особенностях техники спортсменов разной квалифика-
ции, специализирующихся в фехтовании на рапирах. 
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Особенности развития системы управления движениями 

мальчиков 3–5 лет с различной направленностью двигательной 
асимметрии в заданиях на мануальную умелость

Балацкая Л. В.
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка

Анотації:
Изучены особенности изменения по-
казателей мануальной умелости маль-
чиков с различной направленностью 
двигательной асимметрией. В иссле-
довании принимали участие мальчики 
в возрасте 3-5 лет. Определена на-
правленность мануальной двигатель-
ной асимметрии. Также определены 
показатели развития системы управ-
ления движениями на мануальную 
умелость без учета направленности 
двигательной асимметрии. Выявлены 
особенности развития системы управ-
ления движениями мальчиков. Уста-
новлены различия между мальчиками 
одинакового возраста в проявлении 
исследуемых показателей. Установ-
лено, что при оценивании результатов 
выполнения двигательных заданий не-
обходимо учитывать направленность 
двигательной асимметрии ребенка, пол 
и возраст. Рекомендована методика 
педагогического тестирования в двига-
тельных заданиях, установленных про-
граммой по физическому воспитанию 
для дошкольных учебных заведений.

Балацька Л.В. Особливості розвитку 
системи керування рухами хлопчи-
ків 3-5 років з різною спрямованістю 
рухової асиметрії у завданнях на ма-
нуальну вправність. Вивчені особли-
вості зміни показників мануальної умі-
лості хлопчиків з різною спрямованістю 
рухової асиметрії. У дослідженні брали 
участь хлопчики у віці 3-5 років. Визна-
чена спрямованість мануальної рухової 
асиметрії. Також визначені показники 
розвитку системи управління рухами на 
мануальну умілість без врахування спря-
мованості рухової асиметрії. Виявлені 
особливості розвитку системи управлін-
ня рухами хлопчиків. Встановлені відмін-
ності між хлопчиками однакового віку в 
прояві досліджуваних показників. Вста-
новлено, що при оцінюванні результатів 
виконання рухових завдань необхідно 
враховувати спрямованість рухової аси-
метрії дитяти, стать і вік. Рекомендова-
на методика педагогічного тестування в 
рухових завданнях, що встановлені про-
грамою з фізичного виховання для до-
шкільних учбових закладів.

Balatska L.V. Features of the system 
control movements of boys 3-5 years 
old with different orientation of motor 
asymmetry in the task of manual 
dexterity. The features of change of 
indexes manual ableness of boys are 
studied with a different orientation by 
motive asymmetry. In research took 
part boys aged 3-5 years. An orientation 
manual motive asymmetry is certain. 
The indexes of development of control 
the system by motions are also certain 
on manual ableness without the account 
of orientation motive asymmetry. The 
features of development of control the 
system by motions of boys are exposed. 
Distinctions are set between the boys of 
identical age in the display of the probed 
indexes. It is set that at the evaluation of 
results of implementation of motive tasks 
it is necessary to take into account an 
orientation motive asymmetry of child, half 
and age. The method of the pedagogical 
testing is recommended in motive tasks, 
set the program on physical education for 
preschool educational establishments.

Ключові слова:
дошкольники, моторика, мануальная, 
двигательная, асимметрия.

дошкільники, моторика, мануальна, ру-
хова, асиметрія.

preschoolers, motor function, manual, 
motive, asymmetry.

Введение. 1

На современном этапе чрезвычайно актуальной 
проблемой дошкольного воспитания есть совершен-
ствование организационно–методических основ этого 
процесса, поскольку именно в этот период заклады-
ваются основы физического, духовного, интеллекту-
ального и творческого развития ребенка [Національна 
доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. – 
2001. 12 с.].

Успешно решить стоящие перед дошкольными 
учебными заведениями (ДУЗ) задачи невозможно без 
обеспечения надлежащего психофизического состоя-
ния детей [7–9]. Такое состояние у современных детей 
дошкольного возраста отмечается существенными от-
клонениями от нормы, в первую очередь, значитель-
но более низким от необходимого уровнем здоровья, 
темпом биологического развития, а также усилением 
дисгармоничности общего развития [16], увеличением 
количества заболеваний соматической и психической 
этиологий [http://lefty.com.ua/articles.php: Чуприков А., 
Айрапетянц В. «Левша» в школе.].

В значительной степени изменению такой ситуа-
ции может способствовать физическое воспитание, 
поскольку остается одним из важнейших средств улуч-
шения у ребенка большинства вышеуказанных показа-
телей [3; 4]. Важным в этом аспекте есть знание и учет 
психомоторных, морфофункциональных особенно-
стей дошкольников в определенном возрасте периода 
между 3-м и 6-м годами [5; 6; 13; 14; 16-18]. При этом 
© Балацкая Л. В., 2012 
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практически не изученным [12] остается вопрос улуч-
шения психофизического состояния дошкольников в 
процессе занятий различного содержания, но прежде 
всего – физического воспитания, учитывая направлен-
ность мануальной двигательной асимметрии (ДА) де-
тей, хотя проблематике функциональной асимметрии 
посвящено значительное количество научных работ. В 
частности установлено, что ДА отмечается чрезвычай-
но сложным проявлениям у лиц с право – и левосторон-
ней мануальной ДА [10], в том числе в зависимости от 
пола [Щорічна доповідь про стан здоров’я населення 
України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2011 рік. – 
К., 2010. 358 с.], в связи с проявлением определенных 
видов координации [11]. Что касается изучения ком-
плекса показателей моторно-психических функций, в 
том числе и развития физических качеств детей с раз-
личной направленностью ДА между 3-м и 6-м годами 
жизни при использовании действующей программы 
для ДУЗ [Я у Світі: Базова програма розвитку дитини 
дошкільного віку. – К. : Вид-во «Світич», 2008. 112 с.], 
то такие исследования отсутствуют, что обусловливает 
необходимость их проведения.

Работа выполняется согласно Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2006-2010 гг. Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта по 
теме 3.1.1 «Теоретико–методические и программно–
нормативные основы физического воспитания уча-
щихся и студентов» (номер государственной регистра-
ции 0107U000771).
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Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Цель исследования заключалась в изучении осо-

бенностей развития моторики мальчиков с различной 
направленностью мануальной ДА между 3-м и 6-м 
годами при использовании содержания физического 
воспитания действующей программы для ДУЗ. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 
определить у мальчиков 3–5 лет направленность их 
мануальной ДА; установить наличие или отсутствие 
отличий в развитии системы управления движения-
ми, связанной с выполнением двигательных заданий 
на мануальную умелость, с учетом и без учета их ма-
нуальной ДА; выявить особенности развития данной 
системы управления движениями мальчиков с раз-
личной направленностью мануальной ДА между 3-м 
и 6-м годами жизни.

Решая указанные задачи, использовали комплекс 
адекватных методов исследования, в частности: об-
щенаучные (анализ, систематизация документальных 
материалов и данных научной литературы) – для уста-
новления научной проблемы и состояния ее решения 
на современном этапе; социологические (устный 
опрос); медико-биологические (кистевая динамоме-
трия) –- для определения направленности мануаль-
ной ДА детей по одной из существующих методик 
[2]; педагогическое тестирование – для определения 
показателей развития исследуемой системы мотори-
ки мальчиков, педагогический эксперимент (конста-
тирующий) – для выявления особенностей развития 
системы управления движениями у мальчиков с раз-
личной направленностью мануальной ДА между 3-м 
и 6-м годами жизни; математико-статистические – 
для обработки полученных эмпирических данных.

При этом, в процессе педагогического тестиро-
вания оценивались качество выполнения мальчика-
ми двигательных заданий на мануальную умелость, 
включенных в содержание физического воспитания 
действующей программы для ДУЗ [Я у Світі: Базова 
програма розвитку дитини дошкільного віку. – К. : 
Вид-во «Світич», 2008. 112 с.], с учетом направлен-
ности их ДА. Исследуемые – 130 мальчиков, которые 
посещали ДУЗ, а именно: с правосторонней (ПДА) 
направленностью мануальной ДА – 90, левосторон-
ней (ЛДА) – 20, амбидекстров (АДА) – 20 человек.

Результаты исследования. 
Полученные в ходе констатирующего экспери-

мента данные о развитии системы управления дви-
жениями, которые являются ведущими в выполнении 
двигательных заданий на мануальную умелость, у 
мальчиков с различной направленностью ДА между 
3-м и 6-м годами свидетельствовали о следующем. В 
4 г о д а оценки в объединенной выборке (ОВ, т.е. без 
учета направленности ДА) и выборках с определен-
ной направленностью ДА за выполнение четырнад-
цати двигательных действий блока заданий «катить, 
ловить, бросать мяч» отмечались определенные осо-
бенности. Обобщенные средние оценки в ОВ мальчи-
ков с ПДА за выполнение этих заданий были практи-
чески одинаковыми. В тоже время оценки мальчиков 

выборки ОВ и ЛДА, АДА отличались соответственно 
в четырех и двух двигательных заданиях. Так в паре 
ОВ и ЛДА отличались оценки за выполнения «скаты-
вания мяча по наклонной доске», «катить мяч одной 
(двумя) руками», «катить мяч по дуге» и «пытаться 
ловить мяч», причем во всех случаях значительно луч-
шие (на уровне от р<0,05 до р <0,001) оценки были у 
мальчиков с ЛДА. В других двух заданиях («бросание 
мяча из-за головы», «бросание малого мяча в верти-
кальную цель»), наоборот оценки мальчиков выборки 
ОВ были значительно выше, чем у мальчиков с АДА, 
– составляли соответственно 1,2±0,08 и 0,8±0,18; 
1,2±0,08 и 0,9±0,08 баллов (р<0,05).

Сравнивая между собой результаты представите-
лей с различной направленностью ДА обнаружили, 
что больше всего они отличаются у мальчиков с ЛДА 
и ПДА. Так из всех четырнадцати двигательных за-
даний оценки в восьми существенно отличались, при-
чем в «бросании мяча из-за головы» и «бросании мяча 
двумя руками воспитателю» они были лучше у маль-
чиков с ЛДА, в остальных шести – у мальчиков с ПДА. 
Одновременно оценки мальчиков с ЛДА в четырех за-
даниях были значительно лучше, чем у мальчиков с 
АДА («катить мяч одной, двумя руками», «катить мяч 
по дуге», «пытаться ловить мяч», «бросать малый мяч 
в вертикальную цель »), в других задач этого блока – 
оценки были практически одинаковыми.

Аналогичную картину наблюдали при сравнении 
оценок мальчиков с ПДА и АДА с той разницей, что в 
заданиях «скатывание мяча по наклонной доске», «ка-
тить мяч друг другу передвигаясь», «бросать мяч впе-
ред двумя руками» они были лучшими у вторых, тогда 
как в бросании мяча «из-за головы», «двумя руками 
воспитателю» и «малого мяча в вертикальную цель», 
наоборот у первых. Во всех остальных заданиях ис-
пользованного блока оценки мальчиков с ПДА и АДА 
были практически одинаковыми.

В 5 л е т мальчики ОВ и с различной направлен-
ностью ДА, как в предыдущем возрасте, отмечались 
особенностями овладения двигательными действиями 
блока заданий «катить, ловить, бросать мяч». Так 
оценки за выполнения мальчиками ОВ девяти двига-
тельных задач этого блока свидетельствовали, что они 
не отличались от выявленных у мальчиков с ПДА. Не-
сколько иные результаты обнаружили при сравнении 
оценок мальчиков выборки ОВ и АДА, а также ОВ и 
ЛДА: в первом случае существенно отличались оцен-
ки за выполнение трех, во втором – одного двигатель-
ных заданий.

При сравнении между собой оценок мальчиков 
с различной направленностью ДА обнаружили, что 
в выборке АДА они были значительно (на уровне 
р<0,05) лучше, чем у мальчиков с ПДА за выполне-
ние заданий «бросать мяч обеими руками от груди» и 
«после броска мяча о землю пытаться его поймать», 
тогда как последние – за выполнение «броска пред-
мета на дальность правой и левой рукой». В тоже 
время мальчики с АДА демонстрировали значительно 
лучшие результаты, чем мальчики с ЛДА, в заданиях 
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«бросить мяч обеими руками от груди», «после бро-
ска мяча о землю пытаться его поймать», «ловить бро-
шенный воспитателем мяч». Относительно различий 
в оценках мальчиков с ПДА и ЛДА, то их обнаружили 
только при выполнении задания «бросков мяча в го-
ризонтальную цель»: оценка составила соответствен-
но 1,7±0,09 и 2,4±0,2 баллов (р<0,05 ), то есть была 
выше у мальчиков с ЛДА.

В 6 л е т результаты овладения двигательными 
действиями на мануальную ловкость, представлен-
ных блоком заданий «кидать, метать, ловить мяч», 
указывали на то, что состояние развития соответству-
ющей системы управления движениями у мальчиков 
с ПДА практически не отличалось от установленного 
в ОВ. Однако такой тенденции не фиксировали при 
сравнении данных мальчиков выборки ОВ и АДА, а 
также ОВ и ЛДА, поскольку в каждой паре оценки 
за выполнение четырех из тринадцати двигательных 
заданий между собой существенно отличались. В 
частности, в ОВ и АДА оценки отличались в таких 
двигательных заданиях: «ловить мяч из различных 
исходных положений», «бросать малый мяч в коль-
цо», «ловить мяча после отскока от пола», «ловить 
набивной мяч»; первые два задания лучше выполня-
ли мальчики выборки ОВ, следующих два – мальчики 
выборки АДА.

В выборках ОВ и ЛДА существенные различия 
оценок выявили также в четырех двигательных зада-
ниях, но здесь все они были выше у вторых. Так «лов-
лю мяча из различных исходных положений» мальчи-
ки выборки ОВ выполняли на оценку 1,4±0,07 баллов, 
тогда как мальчики с ЛДА – на 1,7±0,11 баллов, «лов-
лю мяча после отскока от пола» – соответственно на 
0,9±0,07 и 1,4±0,23 баллов (р<0,05), «броски малого 
мяча левой и правой рукой» – 2,8±0,04 и 3±0 (р<0,001), 
«броски предметов в движущуюся цель» – 1,2±0,08 и 
1,8±0,16 (р<0,01).

Что касается особенностей развития системы 
управления движениями мальчиков с разной направ-
ленностью ДА в заданиях на мануальную умелость, 
то здесь выявили следующее. В наибольшей степени 
отличаются (на уровне от р<0,05 до р<0,001) показа-
тели мальчиков с АДА и ПДА, а именно восемь из 
всех тринадцати исследуемых. При этом в пяти зада-

ниях значительно лучшие результаты демонстрируют 
мальчики с АДА, в трех – мальчики с ПДА, а именно: 
первые – в «ловле мяча после отскока от пола», «бро-
сании набивного мяча друг другу», «ловле набивного 
мяча», «бросании малого мяча правой и левой рукой», 
«бросании предметов в движущуюся цель»; вторые – 
в «бросании малого мяча в кольцо», «ловле мяча из 
различных исходных положений», «бросании мяча 
другому ребенку двумя руками».

Особенность развития исследуемой системы 
управления движениями у мальчиков с ЛДА по срав-
нению с другими мальчиками заключалась в следую-
щем: из всех тринадцати заданий в четырех (при срав-
нении с ПДА) и двух (при сравнении с АДА) их оценки 
существенно отличались. При этом в первой паре во 
всех случаях значительно выше они были у мальчиков 
с ЛДА, во второй паре в «ловле мяча из различных 
исходных положений» – у мальчиков с ЛДА, «ловле 
набивного мяча», наоборот – у мальчиков с АДА.

Обобщая отмечаем, что в каждом возрасте перио-
да 3–5 лет средние оценки мальчиков выборки ОВ за 
выполнение заданий блока «катить, ловить, бросать 
мяч» в большинстве из них отличаются от установ-
ленных с учетом ДА. Что касается причин этого, то 
одна из них – отличия оценок представителей ПДА с 
одной стороны и представителей АДА, ЛДА с другой. 
Установленные отличия обусловлены количествен-
ным составом выборок, который составил соответ-
ственно 90, 20 и 20 человек. Иными словами, в связи с 
большей численностью выборки ПДА, их результаты 
сказывались на результатах, установленных в выбор-
ке ОВ. Это свидетельствует о необходимости учета 
направленности ДА при оценке результатов выпол-
нения мальчиками 3–5 лет двигательных заданий на 
мануальную умелость.

Обобщая различия в оценках за выполнение дви-
гательных заданий на мануальную умелость, установ-
ленные у мальчиков с различной направленностью 
ДА, отмечаем следующее. Согласно результатам вы-
полнения 14 таких заданий развитие соответствую-
щей системы управления движениями у 4-летних 
мальчиков с ЛДА и АДА отличался на 28,6 %, с ЛДА 
и ПДА – на 57,2 % (табл. 1). Эти различия в первом 
случае полностью, во втором – на 42,9 % обусловлены 

Таблица 1
Различия в развитии моторики мальчиков с разной направленностью РА между 3-м и 6-м годами  

по результатам выполнения двигательных заданий на мануальную умелость, %

Возраст, лет Количество движений Направленность ДА
ЛДА – АДА ЛДА – ПДА АДА – ПДА

4 14 28,6 57,2 42,8
28,6 – 42,9 14,3 21,4 21,4

5 9 33,3 11,1 33,3
– 33,3 11,1 – 22,2 11,1

6 13 15,4 30,8 61,6
7,7 7,7 30,8 – 38,5 23,1
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лучшим развитием исследуемой системы у мальчиков 
с ЛДА. Указывали на это оценки за выполнение со-
ответствующих двигательных заданий, которые были 
значительно выше у мальчиков с АДА и ПДА, чем 
у мальчиков с ЛДА. Что касается отличий в разви-
тии системы управления мануальными движениями 
4-летних мальчиков с АДА и ПДА, то они хотя и оце-
нивались 42,8 %, однако на самом деле развитие нахо-
дилось практически на одинаковом уровне, посколь-
ку в одной части заданий лучшие показатели были у 
мальчиков с АДА, в другой – у мальчиков с ПДА.

Иначе говоря, между 3-м и 4-м годами жизни 
большим темпом развития компонента моторики, от-
вечающего за управление мануальными движениями, 
отмечаются мальчики с ЛДА, несколько меньшим – 
мальчики с АДА и ПДА. 

В 5 лет установили совсем другую тенденцию: по 
результатам выполнения девяти двигательных зада-
ний развитие исследуемой системы управления дви-
жениями у мальчиков с ЛДА и АДА отличается на 
33,3 %, у мальчиков с АДА и ПДА – также на 33,3 %; 
в первом случае полностью, во втором – на 22,2 %, 
различия обусловлены лучшим развитием этой систе-
мы у мальчиков с АДА. Сравнивая данные мальчиков 
с ЛДА и ПДА, констатировали расхождение на уров-
не 11,1 %, что указывало на лучшее развитие иссле-
дуемой системы у первых. То есть, между 4-м и 5-м 
годами жизни, наибольший темп развития системы 
управления мануальными движениями характерен 
для мальчиков с АДА, немного меньший и наимень-
ший – соответственно у мальчиков с ЛДА и ПДА.

В 6 лет развитие указанной системы характеризо-
валось следующими особенностями: у мальчиков с 
АДА и ЛДА развитие отличалось на 15,4 %, у маль-
чиков с ЛДА и ПДА – на 30,8 %, с АДА и ПДА – на 
61,6 % (см. табл. 1). При этом в первой указанной 
паре различия характеризовались тем, что в одной 
части двигательных заданий лучшими показателями 
отмечались мальчики с АДА, в другой части заданий 
– мальчики с ЛДА. В паре «мальчики с ЛДА и маль-
чики с ПДА» различия были полностью обусловлены 
лучшим развитием исследуемой системы у первых: 
оценки за выполнение двигательных заданий были 
существенно выше у мальчиков с ЛДА, чем у мальчи-
ков с ПДА. Различия, установленные между результа-
тами мальчиков выборки АДА и ПДА, в значительной 
(на 38,5 % из всех 60,6 %) степени обусловлены улуч-

шением большего количества показателей первых по 
сравнению со вторыми.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
между 5-м и 6-м годами наибольший темп развития 
исследуемой системы установлен у мальчиков с АДА 
и ЛДА, несколько меньший – у мальчиков с ПДА.

Таким образом, развитие системы моторики, от-
вечающей за управление движениями в заданиях ма-
нуальную умелость, характеризуется гетерохронией, 
особенности которой состоят в следующем: между 
3-м и 4-м годами наиболее интенсивное развитие си-
стемы (по сравнению с мальчиками, имеющих другую 
направленность РА) происходит у мальчиков с ЛДА, 
между 4-м и 5-м – у мальчиков с АДА, между 5-м и 
6-м – практически одинаково в обеих группах; в тече-
ние всего указанного периода рост показателей есть 
наименьшим у мальчиков с ПДА.

Выводы:
1. Показатели развития системы управления дви-

жениями на мануальную умелость, установленные у 
мальчиков без учета направленности двигательной 
асимметрии, существенно отличаются от полученных 
с ее учетом. В связи с этим, при оценке развития мото-
рики мальчиков в определенном возрасте между 3-м и 
6-м годами жизни, необходимо учитывать направлен-
ность их двигательной асимметрии.

2. В каждом возрасте периода 3–5 лет развитие 
системы моторики, отвечающей за управление дви-
жениями на мануальную умелость, у мальчиков с 
определенной направленностью двигательной асим-
метрии характеризуется особенностями, которые ча-
стично отличаются от свойственных сверстникам с 
другой направленностью такой асимметрии.

3. У мальчиков с различной направленностью 
двигательной асимметрии в определенном возрасте 
периода 3–5 лет прирост одинаковых показателей ис-
следуемой системы управления движениями отлича-
ется, у мальчиков с определенной направленностью 
двигательной асимметрии в любом возрасте указан-
ного периода прирост одних показателей выше, чем 
прирост других исследуемых показателей.

Дальнейшие исследования необходимо посвятить 
более детальному изучению особенностей развития 
моторики и физических качеств мальчиков с раз-
личной направленностью мануальной двигательной 
асимметрии между 3-м и 6-м годами жизни.
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О формировании личностной физической культуры студентов  
в процессе физического воспитания (в аспекте наличия знаний)

Белых С. И., Черниговская С. А.
Донецкий национальный университет 

Национальный горный университет, г. Днепропетровск

Аннотации:
Рассмотрены особенности физкультур-
ной грамотности студентов. Показано 
ее влияние на формирование и раз-
ворачивание физкультурной деятель-
ности. Проведено анкетирование 650 
студентов. Установлено, что существу-
ющие знания студентов не являются 
достаточным фундаментом для воз-
никновения, разворачивания и совер-
шенствования физкультурной деятель-
ности. Установлено, что в структуре 
знаний преобладают сведения о вре-
де употребления алкоголя, курения. 
Установлено, что критериям наличия 
полноценной физкультурной деятель-
ности соответствует образ жизни все-
го лишь 7,54% опрошенных студентов 
первых и четвертых курсов. Отмечает-
ся недостаточный уровень знаний по 
конкретным практическим вопросам в 
области физической культуры и здо-
рового способа жизни. Отмечается не-
обходимость вовлечения студентов в 
процесс активной физкультурной дея-
тельности, необходимой для сохране-
ния и укрепления своего здоровья. 

Белых С.І., Черниговська С.А. Про 
формування особової фізичної куль-
тури студентів в процесі фізичного 
виховання (у аспекті наявності знань). 
Розглянуто особливості фізкультурної 
грамотності студентів. Показано її 
вплив на формування і розгортання 
фізкультурної діяльності. Проведено 
анкетування 650 студентів. Встанов-
лено, що існуючі знання студентів не 
є достатнім фундаментом для виник-
нення, розгортання і вдосконалення 
фізкультурної діяльності. Встановле-
но, що в структурі знань переважають 
відомості про шкоду вживання алкого-
лю, куріння. Встановлено, що критеріям 
наявності повноцінної фізкультурної 
діяльності відповідає спосіб життя всьо-
го лише 7,54% опитаних студентів пер-
ших і четвертих курсів. Наголошується 
недостатній рівень знань по конкрет-
них практичних питаннях в області 
фізичної культури і здорового способу 
життя. Наголошується необхідність за-
лучення студентів в процес активної 
фізкультурної діяльності, необхідної для 
збереження і зміцнення свого здоров'я. 

Belykh S.I., Chernigovskaia S.A. 
About forming of personality physical 
culture of students in the process 
of physical education (in aspect of 
presence of knowledge).  The features 
of athletic competence of students are 
considered. Its influence is shown on 
forming and opening out of athletic 
activity. A questionnaire is conducted 
650 students. It is set that existent 
knowledge of students are not sufficient 
foundation for an origin, opening out and 
perfection of athletic activity. It is set that 
in the structure of knowledge prevail 
taking about harm of the use of alcohol, 
smoking. It is set that the way of life 
corresponds the criteria of presence of 
valuable athletic activity just 7,54% polled 
students of the first and fourth courses. 
The insufficient level of knowledge on 
concrete practical questions in area of 
physical culture and healthy method of 
life is marked. The necessity of involving 
of students is marked for the process of 
active athletic activity, necessary for a 
maintainance and strengthening of the 
health. 

Ключевые слова:
грамотность, физическая культура, 
деятельность, здоровье.

грамотність, фізична культура, діяль-
ність, здоров’я.

competence, physical culture, activity, 
health.

 
Введение. 1

Новая концепция физического воспитания мо-
лодежи преодолевает границы традиционного теле-
сно ориентированного подхода, выводит на первый 
план формирование физической культуры личности 
[1-4, 6, 7]. Полезным в этом аспекте, может оказаться 
опыт работы зарубежных вузов [5, 8-10]. Таким об-
разом, в повестку дня поставлена задача перехода от 
утилитарных занятий, жестко ориентированных на 
развитие физических качеств у студентов, к содер-
жанию, формам и методам преподавания вузовской 
дисциплины «Физическое воспитание», результатом 
которого будет являться становление физкультурно-
деятельной личности. Очевидно, такая модернизация 
требует объективной оценки сложившейся практики 
физического воспитания студентов, понимания того, 
насколько действенной является существующая прак-
тика формирования у студентов системы знаний в об-
ласти использования средств физической культуры и 
способов обеспечения здорового образа жизни.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого на-
ционального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – особенности физкультурной 

грамотности, которая должна обеспечиваться в про-
цессе занятий по «Физическому воспитанию», ее 
влияние на формирование и разворачивание физкуль-
турной деятельности.

© Белых С. И., Черниговская С. А., 2012 
 doi:10.6084/m9.figshare.105439

Методы и организация исследования. Исследова-
ние проводилось в Донецком национальном универ-
ситете (ДонНУ), Запорожском национальном техни-
ческом университете (ЗНТУ) и Национальном горном 
университете г. Днепропетровска (НГУ). Всего в ан-
кетном опросе приняли участие 650 студентов (324 
юношей и 326 девушек первого и четвертого курсов), 
посещавшие занятия по физическому воспитанию в 
школе и вузе.

Результаты исследования. 
В результате анкетирования было установлено, 

что из 650 опрошенных студентов не удовлетворены 
полученным объемом теоретических и практических 
знаний 41,54% (270 человек), из них юношей (n=324) 
– 45,68% и девушек (n=326) – 37,42%. При этом, со-
гласно полученным результатам, мы установили, 
что критериям наличия полноценной физкультурной 
деятельности соответствует образ жизни всего лишь 
7,54% опрошенных студентов первых и четвертых 
курсов.

Для изучения состояния вопроса состоялось ано-
нимное анкетирование, в котором студентам было не-
обходимо ответить на вопрос: «Знаете ли вы и в какой 
степени…», выбрав один из вариантов ответа: «знаю 
хорошо» – 2 балла, «знаю, но недостаточно» – 1 балл 
и «не знаю» – 0 баллов, по следующим предложен-
ным позициям:

1.1. О физических и психических качествах, дви-
гательных способностях, необходимых человеку для 
оптимальной жизнедеятельности.
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1.2. О воздействии средств физической культуры 

на здоровье человека.
1.3. Свой вес, рост, АД и их соответствие возраст-

ной норме.
1.4. Степень развития своих физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, координа-
ции) и двигательных способностей, их соответствие 
половозрастной норме.

1.5. О способах организации и проведения само-
стоятельных занятий физическими упражнениями.

1.6. Основные принципы и методики проведения 
закаливающих процедур солнцем, воздухом и водой.

1.7. Основные правила и приемы гигиены тела, во-
лос, полости рта, одежды и обуви, жилья.

1.8. О полезных для здоровья продуктах питания и 
способах их приготовления.

1.9. О вредном воздействии курения, алкоголя, 
наркотиков, переедания, сексуальных излишеств (бес-
порядочных половых связях, педофилии и т.п.).

1.10. О способах саморегуляции психического со-
стояния.

1.11. О способах рационализации режима учебы, 
труда и отдыха.

1.12. О способах оценки состояния здоровья, фи-
зического развития и развития физических качеств.

1.13. О мерах по оздоровлению молодежи, осу-
ществляемых в вузе, где вы обучаетесь, и в других 
сегментах городской инфраструктуры.

Полученные результаты были переведены в баллы 
в соответствии с разработанной методикой («знаю хо-
рошо» – 2 балла, «знаю, но недостаточно» – 1 балл и 
«не знаю» – 0 баллов). Для анализа полученных ре-
зультатов, характеризующих наличие знаний и уме-
ний в области использования средств физической 
культуры и ЗОЖ, мы остановимся на трех позициях, 
которые получили в результате ответов студентов наи-
больший средний балл.

Часть ответов студентов (позиции 1.2, 1.7, 1.9), 
характеризуют поверхностные знания в области фи-
зической культуры и здорового образа жизни. Ответы 
на часть поставленных вопросов по остальным пози-
циям, показывают наличие у опрошенных достаточно 
глубоких знаний, которые могут быть использованы 
ими для формирования физкультурной деятельности.

Перейдем к подробному рассмотрению уровня и 
особенностей имеющихся знаний у студентов первых 
и четвертых курсов (юношей и девушек) трех указан-
ных университетов.

На рис.1 представлены данные анкетирования 
юношей и рис. 2 – девушек 1 и 4 курсов ДонНУ, со-
гласно которым наибольшее количество баллов на-
брали следующие позиции у юношей первого курса: 
позиция 1.7 – 1,98 баллов, позиция 1.9 – 1,96 баллов и 
позиция 1.2 – 1,78 баллов; у юношей четвертого курса 
соответственно по 1.9 – 2,00, 1.7 – 1,81 и 1.2 – 1,72 
балла. У девушек первого курса позиции 1.7 и 1.9 – по 
1,97 и 1.2 – 1,75 баллов, четвертого1.9 – 1,99, 1.7 – 
1,93 и 1.2 – 1,75 балла.

Наименьшее количество баллов у юношей, как 
первого, так и четвертого курсов получили позиции: 

1.6 – основные принципы и методики проведения зака-
ливающих процедур солнцем, воздухом и водой – 0,84 
балла и 1.13 – о мерах по оздоровлению молодежи, 
осуществляемых в вузе, где вы обучаетесь, и в других 
сегментах городской инфраструктуры – 0,82 балла у 1 
курса и соответственно по позициям 0,95 и 0,85 бал-
лов у 4 курса. У девушек 1 курса ДонНУ наименьшее 
количество баллов набрали позиции 1.11 о способах 
рационализации режима учебы, труда и отдыха – 0,13 
балла; 1.12 о способах оценки состояния здоровья, 
физического развития и развития физических качеств 
– 0,51 баллов и 1.13 о мерах по оздоровлению моло-
дежи, осуществляемых в вузе, где вы обучаетесь, и в 
других сегментах городской инфраструктуры – 0,58 
баллов.

Обращаем внимание на то, что столбики на рисун-
ках 1 и 2 наглядно показывают цифровое выражение 
в баллах всех тринадцати ответов на вопрос, относи-
тельно каждой из указанных выше позиций. Графи-
ка рисунков демонстрирует особенности имеющихся 
у студентов-юношей, а также студенток 1 и 4 курсов 
знаний, по применению в повседневной жизни тех 
или иных средств физической культуры и оздоровле-
ния, которые используют при организации здорового 
образа жизни.

Перейдем к анализу ответов, полученных в ре-
зультате опроса студентов Национального горного 
университета (НГУ). На рис. 3 показано, что среди 
юношей НГУ первого и четвертого курса наибольший 
уровень знаний отмечен по тем же позициям, что и у 
юношей ДонНУ. Позиция 1.2 составила 1,81 баллов, 
1.7 – 1,94 балла и 1.9 – 1,92 баллов на первом курсе и 
на четвертом – 1.2 – 1,75, 1.7 – 1,87 и 1.9 – 1,93 баллов 
соответственно.

Позиции 1.6 – основные принципы и методики 
проведения закаливающих процедур солнцем, возду-
хом и водой, 1.10 – знания о способах саморегуляции 
психического состояния и 1.13 – о мерах по оздо-
ровлению молодежи, осуществляемых в вузе, где вы 
обучаетесь, и в других сегментах городской инфра-
структуры у юношей первых и четвертых курсов НГУ 
набрали наименьшее количество баллов. На первом 
курсе позиции 1.6 соответствует оценка 0,91 баллов, 
1.10 – 1,09 и 1.13 – 1,06 баллов, на четвертом: 1.6 – 
0,84, 1.10 – 1,08 и 1.13 – 0,95 баллов соответственно.

Девушки первого и четвертого курсов НГУ также 
набирают наибольшее количество баллов в позициям 
1.2. – 1,82, 1.7. – 1,89 и 1.9. – 1,98 баллов на первом и 
соответственно на четвертом курсе – 1.2. – 1,77, 1.7. – 
2 и 1.9. – 2,00 балла. Ответы на вопросы представлены 
здесь на рис. 4.

Позиции, набравшие наименьшее количество бал-
лов среди девушек НГУ, такие же, как и у юношей, 
а именно: 1.6 – 0,76 баллов, 1.10 – 1,05 баллов, 1.13 
– 0,81 балла на первых курсах и соответственно на 
четвертых: 1.6 – 0,61 баллов, 1.13 – 0,84 балла, а так-
же 1.4 – степень развития своих физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости, координа-
ции) и двигательных способностей, их соответствие 
половозрастной норме – 0,96 баллов.
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Рис.1 Результаты анкетирования юношей ДонНУ об особенностях знаний  
в области занятий физической культурой и ЗОЖ

Рис. 2 Результаты анкетирования девушек ДонНУ об особенностях знаний в области за-
нятий физической культурой и ЗОЖ

Анализируя данные анкетирования студентов За-
порожского национального университета мы полу-
чили ту же картину, которая отмечается в Донецком 
национальном университете и Национальном горном 
университете. На рис.5 представлены результаты, по-
лученные при анкетировании юношей 1 и 4 курсов 
ЗНТУ, согласно которым наибольшее количество бал-
лов снова набирают позиции 1.2 – 1,58 баллов, 1.7 – 
1,53 баллов и 1.9 – 1,83 баллов на первых курсах и со-
ответственно на четвертых – 1.2 – 1,91, 1.7 – 1,91 и 1.9 
– 2 балла. Позиции с меньшим количеством баллов на 
первых курсах: 1.6 – 0,82, 1.10 – 0,7, 1.11 – 0,75 и 1.12 
– 0,85 баллов; на четвертых – 1.6 – 1,24 , 1.10 – 0,97 и 
1.12 – 1,26 баллов соответственно.

Согласно данных на рис.6 лучшие показатели по 
наличию знаний среди девушек в области физической 
культуры, так же как и у юношей ЗНТУ отмечаются в 
позициям 1.2, 1.7 и 1.9. На первых курсах показатели 
составили: 1.2 – 1,64, 1.7 – 1,91 и 1.9 – 1,92 баллов; 
на четвертых – 1.1 – 1,90,1.7 – 1,98 и 1.9 – 2,00 балла. 
С меньшими баллами у девушек остаются те же по-
зиции, что и у юношей ЗНТУ. На первых курсах: 1.6 
– 0,84, 1.10 – 0,98 и 1.12 – 0,73 балла; на четвертых – 
1.6 – 1,2, 1.10 – 1,00 и 1.12 – 1,05 баллов.

Проанализировав ответы на вопросы анкеты, ха-
рактеризующие уровень имеющихся у студентов 
знаний в области физической культуры и здорового 
образа жизни, по трем вузам Украины (Донецкого на-
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ционального университета, Национального горного 
университета г. Днепропетровск и Запорожского на-
ционального технического университета), мы пришли 
к следующему важному заключению. Уровень имею-
щихся знаний в области физической культуры и здо-
рового образа жизни у юношей первых и четвертых 
курсов, как результат обеспечения их физкультурной 
грамотности, является достаточным лишь в тех во-
просах, которые касаются наиболее общих сведений 
и представлений в данной области. Это вопросы, 
которые в начале исследования мы выделили как те, 
которые на практике не способствуют формированию 
и разворачиванию полноценной физкультурной дея-
тельности, как важной части учебной деятельности 
студента.

На рис. 7 представлены обобщенные результаты 
анкетирования юношей трех украинских университе-
тов, согласно которым ведущее место занимают име-
ющиеся у них знания:

о вредном воздействии курения, алкоголя, наркоти-• 
ков, переедания и т.д. – позиция 1.9 – 1,91 баллов на 
первых курсах и 1,96 баллов на четвертых;
об основных правилах и приемах гигиены тела, во-• 
лос, полости рта, одежды и обуви, жилья, это по-
зиция 1.7 – 1,84 балла на первых и 1,86 баллов на 
четвертых курсах; 
о воздействии средств физической культуры на здо-• 
ровье человека, позиция 1.2 – 1,74 баллов на первых 
и 1,77 баллов на четвертых курсах.

Рис. 3 Результаты анкетирования юношей НГУ об особенностях знаний в области занятий 
физической культурой и ЗОЖ

Рис. 4 Результаты анкетирования девушек НГУ об особенностях знаний в области заня-
тий физической культурой и ЗОЖ
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Среди девушек трех университетов ситуация ана-
логична. На рис. 8 видно, что ведущее место занима-
ют знания:

- о вредном воздействии курения, алкоголя, нарко-
тиков, переедания и т.д. – позиция 1.9 – по 1,96 баллов 
на первых и четвертых курсах;

- об основных правилах и приемах гигиены тела, 
волос, полости рта, одежды и обуви, жилья, это по-
зиция 1.7 – 1,93 на первых и 1,96 баллов на четвертых 
курсах;

- о воздействии средств физической культуры на 
здоровье человека, позиция 1.2 – 1,73 на первых и 1,8 

балла на четвертых курсах.
Следует отметить, что данный тип «правильных 

знаний» приобретается еще в школе, в ходе изучения 
таких дисциплин как валеология, безопасность жизне-
деятельности, «Физическая культура» и др. Эти, ска-
жем условно, «не пережитые» знания, которые моло-
дые люди усваивают, чтобы дать правильный ответ на 
уроке, и являются доминирующими. Что же касается 
наличия более глубоких знаний в области физической 
культуры и здорового способа жизни, применение 
которых на практике способствовало бы вовлечению 
студента в активную физкультурную деятельность с 

Рис. 5 Результаты анкетирования юношей ЗНТУ об особенностях знаний в области 
занятий физической культурой и ЗОЖ

Рис. 6 Результаты анкетирования девушек ЗНТУ об особенностях знаний в обла-
сти занятий физической культурой и ЗОЖ
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целью сохранения и укрепления своего здоровья, то, 
к сожалению, здесь отмечается их явный недостаток. 
Очевидно, что следом за школой вузы также не обе-
спечивают их становление.

Отметим, что среди опрошенных, как юношей, 
так и девушек (рис. 7 и рис. 8) отмечается недоста-
точный уровень знаний, касающихся конкретных, 
практически-ориентированных вопросов в области 
физической культуры и здорового способа жизни. Это 
касается таких прикладных позиций, как:

1.6 – знание основных принципов и методик прове-• 
дения закаливающих процедур солнцем, воздухом и 

водой: у юношей 1 курсов знания составили 0,87, а 
у девушек – 0,84 балла, на 4 курсах – у юношей – 
0,95, у девушек – 1,05 баллов;
1.10 – знания о способах саморегуляции психиче-• 
ского состояния – у юношей 1 курсов – 1,01, у де-
вушек – 1,09 балла, на 4 курсе – у юношей – 1,07, 
девушек – 1,1 балла;
1.11 – знания о способах рационализации режима • 
учебы, труда и отдыха – у юношей 1 курсов – 1,1, у 
девушек – 0,84 балла, на 4 курсе – у юношей – 1,2, у 
девушек – 1,41 балла;
1.12 – знания о способах оценки состояния здоро-• 

Рис. 7. Обобщенные результаты анкетирования юношей трех украинских университетов по во-
просам знаний об использовании средств физической культуры и ЗОЖ

Рис. 8. Обобщенные результаты анкетирования девушек трех украинских университетов по вопро-
сам знаний об использовании средств физической культуры и ЗОЖ
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вья, физического развития и развития физических 
качеств – у юношей 1 курсов – 1,1, у девушек – 0,74 
балла, на 4 курсе – у юношей и девушек – по 1,2 
балла.

Недостаток знаний отмечают и сами студенты, 
так как 41,54% из опрошенных студентов трех уни-
верситетов не удовлетворены получаемым объемом 
теоретических и практических знаний на кафедрах 
физического воспитания. А это в свою очередь не 
способствует вовлечению студентов в процесс актив-
ной физкультурной деятельности, необходимой для 
сохранения и укрепления своего здоровья в период 
студенчества и по окончанию вуза.

Выводы:
1.Общая оценка ситуации со знаниями в области 

использования средств физической культуры и 
ЗОЖ, которые формируются в ходе традиционно-
устроенного физического воспитания студентов, 
не может рассматриваться как такая, которая спо-
собствует становлению физической культуры лич-
ности студентов университетов. Это означает, что 
наличествующие знания не являются достаточным 
фундаментом для возникновения, разворачивания и 
совершенствования физкультурной деятельности, 
как важной составляющей учебной деятельности 
студентов – будущих выпускников университетов.

2.Наименьшее количество баллов у юношей, как 
первого, так и четвертого курсов ДонНУ получили 
позиции: 1.6 – основные принципы и методики про-
ведения закаливающих процедур солнцем, возду-
хом и водой – 0,84 балла и 1.13 – знания о мерах по 
оздоровлению молодежи, осуществляемых в вузе 
и в других сегментах городской инфраструктуры 
– 0,82 балла у 1 курса и соответственно по пози-
циям 0,95 и 0,85 баллов у 4 курса. У девушек перво-
го курса наименьшее количество баллов набрали 
позиции 1.11 о способах рационализации режима 
учебы, труда и отдыха – 0,13 балла; 1.12 о способах 
оценки состояния здоровья, физического развития 
и развития физических качеств – 0,51 баллов и 1.13 
о мерах по оздоровлению молодежи, осуществляе-
мых в вузе, где вы обучаетесь, и в других сегментах 
городской инфраструктуры – 0,58 баллов.

3.Позиции 1.6 – основные принципы и методики про-
ведения закаливающих процедур солнцем, возду-
хом и водой, 1.10 – знания о способах саморегу-
ляции психического состояния и 1.13 – о мерах по 
оздоровлению молодежи, осуществляемых в вузе 
и в других сегментах городской инфраструктуры у 
юношей первых и четвертых курсов НГУ набрали 
наименьшее количество баллов. На первом курсе 

позиции 1.6 соответствует оценка 0,91 баллов, 1.10 
– 1,09 и 1.13 – 1,06 баллов, на четвертом: 1.6 – 0,84, 
1.10 – 1,08 и 1.13 – 0,95 баллов соответственно. По-
зиции, набравшие наименьшее количество баллов 
среди девушек НГУ, такие же, как и у юношей, а 
именно: 1.6 – 0,76 баллов, 1.10 – 1,05 баллов, 1.13 
– 0,81 балла на первых курсах и соответственно 
на четвертых: 1.6 – 0,61 баллов, 1.13 – 0,84 балла, 
а также 1.4 – степень развития своих физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
координации) и двигательных способностей, их со-
ответствие половозрастной норме – 0,96 баллов.

4. Среди студентов ЗНТУ позиции с наименьшим ко-
личеством баллов на первых курсах это: 1.6 – 0,82, 
1.10 – 0,7, 1.11 – 0,75 и 1.12 – 0,85 баллов; на чет-
вертых – 1.6 – 1,24 , 1.10 – 0,97 и 1.12 – 1,26 баллов 
соответственно. С меньшими баллами у девушек 
остаются те же позиции, что и у юношей ЗНТУ: на 
первых курсах: 1.6 – 0,84, 1.10 – 0,98 и 1.12 – 0,73 
балла; на четвертых – 1.6 – 1,2, 1.10 – 1,00 и 1.12 – 
1,05 баллов.

5.В то же время, обобщенные результаты анкетиро-
вания юношей трех украинских университетов, со-
гласно которым ведущее место занимают имеющи-
еся у них знания: о вредном воздействии курения, 
алкоголя, наркотиков, переедания и т.д. – позиция 
1.9 – 1,91 баллов на первых курсах и 1,96 баллов на 
четвертых; об основных правилах и приемах гигие-
ны тела, волос, полости рта, одежды и обуви, жи-
лья, это позиция 1.7 – 1,84 балла на первых и 1,86 
баллов на четвертых курсах; о воздействии средств 
физической культуры на здоровье человека, пози-
ция 1.2 – 1,74 баллов на первых и 1,77 баллов на 
четвертых курсах.

6.Среди девушек трех университетов ситуация анало-
гична. Ведущее место занимают знания: о вредном 
воздействии курения, алкоголя, наркотиков, перее-
дания и т.д. – позиция 1.9 – по 1,96 баллов на пер-
вых и четвертых курсах; – об основных правилах и 
приемах гигиены тела, волос, полости рта, одежды 
и обуви, жилья, это позиция 1.7 – 1,93 на первых 
и 1,96 баллов на четвертых курсах; о воздействии 
средств физической культуры на здоровье человека, 
позиция 1.2 – 1,73 на первых и 1,8 балла на четвер-
тых курсах.
Перспектива дальнейших исследований опреде-

ляется необходимостью установить, как имеющиеся 
знания связаны с умениями их использования, а так-
же способности формирования физкультурной дея-
тельности и здорового образа жизни студентов уни-
верситетов.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Характеристика інтенсивності фізичного виховання у структурі 
навчально-виховного та оздоровчо-виховного процесів

Бондар Т.С. 
Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Анотації:
Представлено порівняння інтен-
сивності фізичного виховання у 
дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку і загальноосвітніх 
навчальних закладах. Прове-
дено опитування 183 студентів-
практикантів та аналіз докумен-
тації Харківського обласного 
управління з фізичного вихован-
ня та спорту. Встановлено, що 
оздоровчо-виховний процес спря-
мовано на формування у дітей та 
молоді культури здоров’я. Зазна-
чено, що результатом педагогічної 
діяльності в установах та закладах 
освіти є фізичний, духовний і соці-
альний розвиток особистості дітей 
та молоді. Засвідчено, що процес 
фізичного виховання у заміських 
дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку майже в три рази інтен-
сивніший у порівнянні з загально-
освітніми навчальними закладами 
та пришкільними літніми табора-
ми. Це обумовлено наявністю у ді-
тей великої кількості вільного часу, 
використанням у практиці таборів 
нестандартних засобів та форм 
підвищення рухової активності 
дітей, особливостями структури 
оздоровчо-виховного процесу. 

Бондар Т.С. Характеристика интен-
сивности физического воспитания в 
структуре учебно-воспитательного и 
оздоровительно-воспитательного про-
цессов. Представлено сравнение интен-
сивности физического воспитания в детских 
заведениях оздоровления и отдыха и обще-
образовательных учебных заведениях. Про-
веден опрос 183 студентов-практикантов 
и анализ документации Харьковского об-
ластного управления по физическому 
воспитанию и спорту. Установлено, что 
оздоровительно-воспитательный процесс 
направлен на формирование у детей и мо-
лодежи культуры здоровья. Отмечено, что 
результатом педагогической деятельности 
в учреждениях и заведениях образования 
является физическое, духовное и социаль-
ное развитие личности детей и молодежи. 
Засвидетельствовано, что процесс физи-
ческого воспитания в загородных детских 
заведениях оздоровления и отдыха почти в 
три раза более интенсивный в сравнении с 
общеобразовательными учебными заведе-
ниями и пришкольными летними лагерями. 
Это обусловлено наличием у детей большо-
го количества свободного времени, исполь-
зованием в практике лагерей нестандартных 
средств и форм повышения двигательной 
активности детей, особенностями структуры 
оздоровительно-воспитательного процесса. 

Bondar T.S. Description of intensity 
of physical education in a structure 
educational educate and health-
improvement-educate processes. 
Comparison of intensity of physical 
education is presented in child’s 
establishments of making healthy and rest 
and general educational establishments. 
Questioning of 183 students-practice 
and analysis of document of the Kharkov 
regional management is conducted on 
physical education and sport. It is set that 
health-improvement-educate process is 
directed on forming for children and young 
people of culture of health. It is marked 
that the result of pedagogical activity in 
establishments and establishments of 
education is physical, spiritual and social 
development of personality of children and 
young people. Witnessed, that process of 
physical education in out-of-town child’s 
establishments of making healthy and 
rest almost in three times more intensive 
by comparison to general educational 
establishments and school summer 
camps. It contingently a presence for the 
children of plenty of spare time, by the 
use in practice of camps of non-standard 
facilities and forms of increase of motive 
activity of children, by the features of 
structure health-improvement-educate 
process. 

Ключові слова:
оздоровлення, відпочинок, діти, під-
літки, табори, виховний процес.

оздоровление, отдых, деть, подростки, ла-
геря, воспитательный процесс.

making healthy, rest, put, teenagers, 
camps, educate process.

Вступ. 1

Визначальною метою усіх компонентів системи 
освіти дітей шкільного віку є їх всебічний розвиток 
як особистостей, розвиток їх талантів, розумових і 
фізичних  здібностей,  виховання високих моральних 
якостей тощо. Іншими словами, провідним завданням 
освіти є формування психічного, соціального, духо-
вного та фізичного благополуччя дітей [2, 9]. 

Проте, сучасна дійсність засвідчує зниження рівня 
здоров’я дітей шкільного віку [3, 11, 12]. Так, за оцін-
ками вчених (Є. Комаровський, С. Римша, Н. Смолко, 
Д. Смолко, М. Струковська, В. Тополянський та ін.), 
упродовж періоду навчання у школі серед дітей зрос-
тають від 20% до 80-90% показники захворюванос-
ті. Основною причиною вказаної ситуації більшість 
вчених визначає зниження рівня рухової активності 
школярів, як підчас навчального процесу, так і під 
час дозвілля (М. Баранова, М. Булатова, С. Гаркавий, 
В. Платонов, Л. Стасюк та ін.).  

Одним з шляхів подолання вказаної негативної 
тенденції є оздоровлення та відпочинок дітей під час 
літніх канікул [4, 6-8, 10]. Про це свідчать Закон Укра-
їни «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; Поста-
нови КМУ  «Про затвердження Типового положення 
про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» та  
«Про затвердження Порядку проведення державної 
атестації дитячих закладів оздоровлення та відпо-

© Бондар Т.С. , 2012 
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чинку  і присвоєння їм відповідних категорій», Наказ 
МОНМС «Про затвердження Державного соціального 
стандарту оздоровлення та відпочинку дітей». 

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури 
показав, що особливості оздоровчо-виховного процесу 
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ) 
привертають увагу багатьох науковців [1]. Так, пізна-
вальну діяльність школярів в умовах таборів відпочинку 
вивчали Ю. Бельмач, Р. Бойко, К. Ісаакович. М. Липкий; 
екологічне виховання дітей ґрунтовно розглядалося 
у працях М. Громака, М. Кислова, С. Мирошкина, 
Г. Пустовіта; підготовку кадрів досліджували 
Л. Пундик, М. Толмачев; процес оздоровлення 
проаналізований у роботах М. Горбунова, Г. Нещерет; 
особливості організації відпочинку дітей розкривали 
у своїх працях Ю. Бєляков, Д. Бенар, Н. Березина, 
А. Бочаров, В. Великородная, Ю. Григоренко, 
О. Лифшиц, С. Лобачева, С. Марфина, М. Пушина, 
М. Тартишна, О. Трикашна, О. Трушкина, С. Цуприк, 
Н. Шаульська, К. Щиголь; виховні аспекти у таборах 
відпочинку аналізували Є. Гончарова, О. Данилков,, 
Н. Данилкова, О. Жиренко, А. Котанс, Л. Леднева, 
Є. Савченко, І. Сперанська, Г. Суховейко, С. Тетерский, 
А. Филимонов, І. Фришман, С. Шмаков; формування 
здорового способу життя та розвиток фізичних якостей 
досліджували В. Грабовський, В. Кокин, Г. Шутка.

Однак, не дивлячись на велику кількість науко-
вих публікацій та ґрунтовне висвітлення проблем ви-
ховання у ДЗОВ, інтенсивність застосування засобів 
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фізичної культури в даних установах у сучасній на-
уковій літературі майже не розкрита, чим і зумовлено 
вибір мети дослідження.

Дослідження виконане у рамках зведеного плану 
науково-дослідної роботи факультету фізичного вихо-
вання Харківської гуманітарно-педагогічної академії 
з теми 1.3. «Проблеми фізичного виховання дітей і 
підлітків у дозвіллєвій діяльності».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – порівняння інтенсивності фі-

зичного виховання у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку та загальноосвітніх навчальних закладах.

Методика та матеріал дослідження. З метою ре-
алізації завдань, під час дослідження було проведено 
опитування 183 студентів-практикантів за допомогою 
спеціально розробленої анкети та проведено аналіз 
документації Харківського обласного управління з фі-
зичного виховання та спорту.

Результати дослідження. 
За даними Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України,  дитячі заклади оздоровлення та від-
починку (ДЗОВ) є однією з  найпотужніших виховних 
складових освітньої системи. Так, у літній період у 
країні функціонує до 17300 таких закладів (загально-
освітніх шкіл близько 20000), в яких, за даними Мі-
ністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 
щорічно забезпечуються відпочинком 2 млн. 300 тис. 
школярів – близько 55 % від їх загальної кількості. 
При цьому у спеціальній літературі підкреслюється 
роль ДЗОВ у вихованні дітей. Так, за дослідженнями 
Н.  Добрецової [5], за зміну в  дитячих закладах оздо-
ровлення і відпочинку (ДЗОВ) підлітки спілкуються з  
педагогом впродовж 350-440 годин. Для порівняння, 
впродовж навчального року об'єм спілкування учнів з 
класним керівником складає 350-420 годин. Отже, по 
інтенсивності, виховний процес в ДЗОВ прирівню-
ється навчальному року в  загальноосвітніх навчаль-
них закладах. 

Як засвідчують результати аналізу нормативної 
бази України, виконання завдань, покладених держа-
вою на ДЗОВ забезпечуються трьома взаємозв'язаними 
напрямами оздоровчо-виховного процесу: організація 
відпочинку (комплекс спеціальних заходів соціально-
го, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного 
характеру, які забезпечують впродовж зміни органі-
зацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психіч-
них функцій дитячого організму, сприяють розвитку 
духовності і соціальної активності дітей); організація 
оздоровлення (комплекс спеціальних заходів соціаль-
ного, виховного, медичного, гігієнічного, спортивно-
го характеру, направлених на поліпшення і зміцнення 
фізичного і  психологічного стану здоров'я дітей, що 
здійснюється впродовж оздоровчої зміни); вихован-
ня особистості (залучення дітей до різних видів ді-
яльності: пізнавальної, трудової, ігрової, художньо-
естетичної, фізкультурно-спортивної, екологічної і 
т.п.; створення позитивного середовища сприяючої 
самоствердженню, самореалізації особи, розкрит-
тю власних талантів, придбанню життєвого досвіду, 
руйнуванню негативних стереотипів) (Методичні ре-

комендації щодо організації оздоровлення дітей і про-
ведення виховної роботи в дитячих установах оздо-
ровлення і відпочинку (лист МОНМСУ від 01.06.2010 
№ 1/9-384)). Зауважуємо, що усі три складових 
оздоровчо-виховного процесу містять обов’язків 
компонент – фізкультурно-спортивну діяльність, що 
дозволяє визначити оздоровчо-виховний процес як ці-
леспрямовану на формування у дітей та молоді куль-
тури здоров’я педагогічну діяльність в установах та 
закладах освіти, обов’язковим компонентом якої є 
«фізкультурне виховання», та результатом якого є 
фізичний, духовний і соціальний розвиток особистос-
ті дітей та молоді. 

Отже, виходячи з матеріалів, представлених у ро-
боті Н. Добрецової, та  дефініції оздоровчо-виховного 
процесу, на початку дослідження було припущено, 
що ефективність виховання в ДЗОВ пов’язана, зокре-
ма з інтенсивністю процесу фізичного виховання. На 
підтвердження даного припущення, улітку 2012 року 
було проведено пілотне опитування студентів Харків-
ської гуманітарно-педагогічної академії, які проходили 
обов’язкову літню практику у дитячих закладах оздо-
ровлення та відпочинку (ДЗОВ) Харківської області. 
Також, було проаналізовано документацію Харківсько-
го обласного управління фізичного виховання та спор-
ту. Загалом було досліджено оздоровчо-виховну діяль-
ність 38 заміських та 14 – пришкільних ДЗОВ, а також 
883 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). 

Аналіз матеріалів дослідження показав, що одним 
з напрямків оздоровчо-виховної роботи як у ДЗОВ, 
так і навчально-виховної роботи у ЗНЗ, є формуван-
ня свідомого ставлення дітей та підлітків до власно-
го здоров’я. При цьому здійснюється цей процес у 
формі бесід та зустрічей зі спеціалістами. Так у ди-
тячих закладах оздоровлення та відпочинку за містом 
впродовж літа було проведено 150 загальнотабірних 
заходів (у середньому – 3,95), та 143 бесіди у загонах 
(у середньому – 3,76). Тоді як у пришкільних таборах 
загальних бесід та зустрічей було 36 (у середньому – 
2,57), у загонах – 30 (у середньому – 2,14)(табл..1). 

У загальноосвітніх навчальних закладах даний 
вид виховної роботи використовують для усієї школи 
3 рази на рік, у класах – також три рази на навчальний 
рік. Коефіцієнт щільності (із розрахунку співвідно-
шення кількості заходів до загальної кількості днів) 
становить у заміських ДЗОВ – 0,41, у пришкільних 
ДЗОВ – 0,13, у ЗНЗ – 0,01.Дослідженням також вста-
новлено, що впродовж літа 2012 року у заміських 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку було 
проведено 325 фізкультурно-оздоровчих свят та спор-
тивних змагань. Середній показник становить 8,56 за 
зміну. Тоді як у загальноосвітніх навчальних закладах 
за навчальний рік відбувається у середньому 7 таких 
заходів, а у пришкільних таборах цей показник ще 
менший – лише 1,71 (табл. 1). 

Також у ДЗОВ значно більші показники щодо про-
ведення фізкультурно-оздоровчих заходів безпосе-
редньо у загонах – у середньому 7,34, тоді як у ЗНЗ 
області цей показник становить 2 заходи на рік, а при-
шкільних ДЗОВ – 2,29 заходи за зміну. 
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Аналіз матеріалів, представлених у табл. 1 також 
показав, що у ДЗОВ більш активно використовують-
ся форми рекреаційної роботи такі як туристсько-
краєзнавчі походи та екскурсії. Так, у заміських закла-
дах оздоровлення та відпочинку за зміну у середньому 
проводиться 1,61 екскурсій та походів (у загоні – 1 ,82), 
у пришкільних таборах – 2,57 (1,57 – у загоні), тоді як у 
загальноосвітніх навчальних закладах подібних загаль-
ношкільних заходів не проводиться взагалі, а класи ви-
ходять у походи лише один раз на навчальний рік. 

Отже, у заміських ДЗОВ за зміну (18-21 день) про-
водиться на 22,3 % більше загальних фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів чим у ЗНЗ впро-
довж навчального року (266 днів), та у 5 разів більше 
порівняно з пришкільними таборами.

Відповідно щільність заходів становить у замісь-
ких таборах – 0,45, та не дивлячись на те, що у при-
шкільних таборах кількість заходів набагато менша 
чим у заміських таборах та ЗНЗ, їх щільність стано-
вить – 0,095, тоді як у  загальноосвітніх навчальних 
закладах лише 0,03. Аналогічна ситуація спостеріга-
ється щодо фізкультурно-оздоровчих свят та спортив-
них заходів у загонах та класах. Щільність становить, 
відповідно, 0,39 (заміські ДЗОВ); 0,13 (пришкільні 
табори) та 0,008 (ЗНЗ) (рис. 1).

При цьому слід зауважити, що, і заміські ДЗОВ, і 
ЗНЗ знаходяться у рівних умовах щодо кадрового забез-
печення фізичного виховання. Так, у ДЗОВ коефіцієнт 
забезпеченості керівниками фізичної культури стано-
вить 1,5, у загальноосвітніх навчальних закладах – 1,55.   

Таблиця 1 
Порівняння інтенсивності фізичного виховання у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  

та загальноосвітніх навчальних закладах

Назва заходу
Заміські табори 

n=38
Пришкільні табори

n=14
Загальноосвітні 

навчальні заклади 
(за навч. рік),   
у середньому

Загальна 
кількість 

Кількість  у 
середньому

Загальна 
кількість 

Кількість у 
середньому

Фізкультурно-оздоровчі та 
спортивні заходів в закладі 
(масово) 

325 8,56 24 1,71 7

Фізкультурно-оздоровчі та 
спортивні заходи у загонах 
(класах) 

279 7,34 32 2,29 2

Кадрове забезпечення 52 1,5 14 1 1,55
Бесіди щодо здорового 
способу життя у закладі 
(масово)

150 3,95 36 2,57 3

Бесіди щодо здорового 
способу життя у загонах 
(класах)

143 3,76 30 2,14 3

Самостійно організовані 
дітьми фізкультурно-
спортивні заходи

102 2,68 112 8 2

Туристсько-краєзнавчі по-
ходи у закладах (масово) 61 1,61 36 2,57 0

Туристсько-краєзнавчі по-
ходи у загонах (класах) 69 1,82 22 1,57 1

Рис. 1. Порівняння коефіцієнтів щільності інтенсивності фізичного виховання у структурі 
оздоровчо-виховного та навчально-виховного процесів

Заміськи дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 

Пришкільні табори 

Загальноосвітні навчальні заклади  

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0  
Загальні заходи                                            Заходи у загоні, класі  
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Спостереження практикантів також доводять, що у 

ДЗОВ щоденно проводиться ранкова гімнастика, тоді 
як у загальноосвітніх навчальних закладах показники 
щодо такої форми оздоровлення дітей та підлітків не 
обліковуються взагалі. Також у ЗНЗ не підлягають об-
ліку самостійно організовані учнями у класах та школі 
фізкультурно-спортивні заходи (змагання, ігри тощо), 
що не дозволяє у повній мірі судити про рівень сві-
домої рухової активності школярів. Тоді як кількість 
самостійно організованих дітьми заходів у заміських 
ДЗОВ становить у середньому 2,68, у пришкільних 
таборах – 8.

Найбільш популярними заходами у заміських 
ДЗОВ є рухливі ігри-конкурси – на це вказує 45,6 % 
практикантів, друге місце у рейтингу популярності 
посідають естафети та рухливі ігри (24,5 %), які є про-
відними для організації дозвілля дітей та підлітків у 
пришкільних ДЗОВ та ЗНЗ – (відповідно, 45,4 % та 40 
%). Крім того, у загальноосвітніх навчальних закладах 
великою популярністю користуються спортивні ігри 
(40 %), які однаковою мірою застосовуються, як у за-
міських (14 %), так і пришкільних (18,2 %) таборах.

Висновки
1. У процесі дослідження визначено дефініцію 

оздоровчо-виховного процесу як цілеспрямованої 
на формування у дітей та молоді культури здоров’я 
педагогічної діяльності в установах та закладах 
освіти, обов’язковим компонентом якої є фізичне ви-
ховання, та результатом якого є фізичний, духовний і 
соціальний розвиток особистості дітей та молоді. 

2. Результати дослідження у цілому засвідчують, що 
процес фізичного виховання у заміських дитячих за-
кладах оздоровлення та відпочинку майже в три рази 
інтенсивніший у порівнянні з загальноосвітніми на-
вчальними закладами та пришкільними літніми та-
борами. Це обумовлено, з однієї сторони, наявністю 
у дітей великої кількості вільного часу, викори-
станням у практиці таборів нестандартних засобів 
та форм підвищення рухової активності дітей та 
підлітків (ігри-конкурси, креативні естафети, кве-
сти тощо), з іншої – особливостями структури 
оздоровчо-виховного процесу. 
Подальшого дослідження потребують інтереси, став-

лення, мотивація дітей і підлітків, а також структура 
оздоровчо-виховного процесу в різних установах освіти. 
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Співвідношення засобів різної спрямованості  
в процесі розвитку фізичних здібностей студентів 1-го курсу

Волков В.Л. 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто проблему управління 
навчально-виховним процесом 
розвитку фізичних здібностей сту-
дентської молоді. Досліджений 
стан фізичної підготовленості 168 
студентів педагогічних спеціаль-
ностей 17 та 18 років та вивчені 
вікові особливості розвитку фізич-
них здібностей майбутніх фахів-
ців. Визначена структура фізичної 
підготовленості юнаків 17 років, 
яка складається з п’яти ортого-
нальних факторів, а сума їх вне-
сків дорівнює 86,4%. Розроблено 
планування обсягів фізичних на-
вантажень різної спрямованості 
для всебічного та гармонійного 
фізичного розвитку студентів, які 
навчаються на першому курсі в 
умовах основної медичної групи 
з фізичного виховання. Пред-
ставлені методичні рекомендації 
передбачають впровадження за-
собів, які спрямовані на розвиток 
восьми основних фізичних зді-
бностей та деяких форм їх прояву, 
що дозволяє доцільно використо-
вувати різні фізичні вправи у від-
повідності з природним розвитком 
організму юнаків.

Волков В.Л. Соотношение средств различ-
ной направленности в процессе развития 
физических способностей студентов 1-го 
курса. Рассмотрена проблема управления 
учебно-воспитательным процессом разви-
тия физических способностей студенческой 
молодежи. Исследовано состояние физи-
ческой подготовленности 168 студентов пе-
дагогических специальностей 17 и 18 лет, 
а так же изучены возрастные особенности 
развития физических способностей буду-
щих специалистов. Определена структура 
физической подготовленности юношей 17 
лет, которая состоит из пяти ортогональных 
факторов, а сумма их вкладов составляет 
86,4%. Разработано планирование объемов 
физических нагрузок разной направлен-
ности для всестороннего и гармонического 
физического развития студентов, которые 
учатся на первом курсе в условиях основ-
ной медицинской группы по физическому 
воспитанию. Представленные методические 
рекомендации предусматривают внедрение 
средств, которые направлены на развитие 
восьми основных физических способностей 
и некоторых форм их проявления, что по-
зволяет целесообразно использовать раз-
личные физические упражнения в соответ-
ствии с естественным развитием организма 
юношей.

Volkov V.L. The ratio of different 
orientation in the process of 
development of physical abilities of the 
students of the 1st course. The problem 
of management of the educational 
process of the development of physical 
abilities of the student youth is considered. 
Investigated the status of physical 
training of 168 students of pedagogical 
specialities aged 17 and 18 years, as 
well as studied age-related peculiarities 
of the development of physical abilities 
of the future specialists. The structure 
of physical training of 17 years’ youth, 
which consists of five orthogonal factors, 
and the amount of their contributions 
is 86,4%. Developed planning of the 
amount of physical loads of different 
directions for the full and harmonious 
physical development of the students, 
who are studying at the first course in the 
conditions of the major medical groups 
for physical education. The presented 
methodological recommendations 
include introduction of means, which are 
directed on development of eight major 
physical abilities and some forms of their 
manifestation, which allows appropriate 
use of various physical exercises in 
accordance with the natural development 
of an organism of young men. 

Ключові слова:
студент, планування, фізичні на-
вантаження, фізичні здібності, 
розвиток.

студент, планирование, физические нагруз-
ки, физические способности, развитие.

student, planning, physical loadings, 
physical capabilities, development.

Вступ.1

Наявність у студентів певного арсеналу рухових 
вмінь та навичок, здобутих в умовах середньої шко-
ли, визначає пріоритетом системи фізичного вихован-
ня майбутніх фахівців фізичну підготовку [3], засоби 
якої позитивно впливають не тільки на стан фізичного 
здоров’я, а й сприяють вдосконаленню компонентів 
моральної та вольової підготовленості, що свідчить 
про наявність комплексного педагогічного впливу 
на особистість і забезпечує підґрунтя для фізичного, 
психічного та соціального благополуччя.

За даними В. Алабіна та ін. [1], М. Набатнико-
вої [7] і Г. Туманяна [8], однією з умов ефективного 
управління системою фізичної підготовки з урахуван-
ням принципу всебічного та гармонійного розвитку є 
вибіркове планування навантажень, що дозволяє по-
слідовно та доцільно використовувати засоби, методи 
та форми вказаного процесу без шкоди для здоров’я. 

Враховуючи незначні обсяги навчального часу, 
передбаченого на фізичне виховання студента у ВНЗ, 
стратегія побудови відповідного заняття повинна за-
безпечувати високу щільність та доцільність обраних 
методичних підходів. Крім того, реалізація функціо-
нального потенціалу студента повинна базуватися на 
науково обґрунтованих параметрах фізичних наванта-
жень, що передбачає наявність не тільки методичних 
основ розвитку фізичних здібностей, а й співвідно-
© Волков В.Л., 2012 
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шення фізичних навантажень різної спрямованості з 
урахуванням вікових особливостей контингенту. 

В противному випадку, за даними С. Козібродсько-
го [4], М. Олейника [6] та О. Фанигіної [9], відсут-
ність науково-обґрунтованого плану впровадження 
засобів впливу на організм може не тільки зменшити 
швидкість вдосконалення фізичних здібностей, а й 
негативно вплинути на розвиток тих окремих систем 
та органів, на які здійснюється педагогічний вплив. 
Враховуючи, що саме ефективність удосконалення 
фізичних здібностей у відповідності з природним роз-
витком, визначає надійність функціонування організ-
му як біологічної системи, та створення міцного фун-
даменту для всебічного розвитку особистості, в такій 
ситуації є закономірними результати досліджень [2, 4, 
5, 9-12], які з одного боку свідчать про низький рівень 
фізичної підготовленості та здоров’я представників 
сучасної студентської молоді, а з іншого – забезпечу-
ють актуальність обраної проблеми.

Дослідження здійснено відповідно до тематично-
го плану та загальної проблеми наукових досліджень 
кафедри олімпійського та професійного спорту у від-
повідності з тематичним планом. науково-дослідних 
робіт Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова «Зміст освіти, форми і засоби під-
готовки вчителів», який затверджений Вченою радою 
НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол №6 від 25 
грудня 2003 року). 



33

2012

12
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити співвідношення 

засобів різної спрямованості для всебічного та гармо-
нійного розвитку фізичних здібностей студентів 1-го 
курсу.

Для досягнення мети дослідження послідовно ви-
рішувалися наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми управління 

процесом фізичної підготовки студентської молоді;
2. Дослідити вікові особливості розвитку фізичних 

здібностей студентів 17 та 18 років, які навчаються 
в умовах вищого навчального закладу;

3. Визначити структуру фізичної підготовленості 
студентів на першому етапі навчання у ВНЗ;

4. Розробити планування обсягів фізичних наван-
тажень різної спрямованості в процесі фізичної 
підготовки студентів 17 років.
Методи та організація дослідження. Методоло-

гічною основою дослідження є системний підхід що 
дозволяє розглядати організм студентів як цілісну 
динамічну систему з багатьма взаємозв’язками всіх її 
компонентів.

В процесі дослідження використовувалися ме-
тоди: теоретичний аналіз та узагальнення досвіду 
практики; педагогічне спостереження; педагогічний 
експеримент констатуючого характеру, педагогічне 
тестування, методи математичної статистики. Під час 
проведення педагогічного експерименту використо-
вувалися наступні методики: метрометрія; динамоме-
трія, теппінгметрія та гоніометрія. Аналіз отриманих 
даних передбачав розрахунок основних середньоста-
тистичних даних та впровадження методу головних 
компонентів факторного аналізу.

Експериментальні дані отримані на базі Націо-
нального педагогічного університету ім. М.П. Драго-
манова з залучанням 168 студентів 17 та 18 років, які 
народилися у різних областях України. Причому від-
бір студентів здійснювався на 1-му та на 2-му курсі, 
а відповідний відсоток контингенту у групах (серед 
юнаків) становив у першому випадку 89,4%, а у дру-
гому – 82,2%. Таким чином, на 1-му курсі переважна 
більшість студентів має 17-річний вік, а на 2-му на-
вчаються у більшості 18-річні студенти.

Результати дослідження.
Результати дослідження та їх аналіз свідчать про 

наявність динамічних процесів у розвитку фізичних 
здібностей студентів від 17 до 18 років (табл. 1), які 
у переважній більшості носять позитивний характер 
та є статистично значущими (табл. 2). Однак є і ви-
ключення.

Так, результати нахилу тулуба стоячи збільшу-
ються на 9,9%, але не є достовірними. Подібна си-
туація визначена за показниками м’язового відчуття 
та загальної витривалості, а єдиним результатом з 
негативними змінами є частота рухів, яка характери-
зує одну з форм прояву швидкісних здібностей і не є 
взаємопов’язаною з показниками виконання цілісної 
дії та швидкості рухової реакції. 

В той же час найбільш активний приріст резуль-
татів спостерігається за показниками підтягування 
(21%), кистьової динамометрії (8,5%) та кількості під-
йомів тулуба (7,4%), що визначає наявність сенситив-
ного періоду у розвитку силових здібностей і є зако-
номірним в період активного удосконалення м’язової 
системи у юнаків.

Аналіз факторної структури фізичної підго-
товленості студентів 17 років (Σf = 86,4) показав 

Таблиця 1
Середньостатистичні результати стану фізичної підготовленості студентів НПУ імені М.П. Драгоманова

№ Показник
17 років 18 років

X δ X δ

1 Стрибок у довжину з місця, см 221,3 17,5 228,4 16,0
2 Стрибок у гору з місця, см 44,8 8,0 47,5 8,4
3 Нахил тулуба стоячи, см 13,4 7,3 14,8 7,6
4 Підйоми тулуба за 1 хв, разів 40,2 5,7 43,3 5,2
5 Підтягування, разів 8,5 3,9 10,5 3,9
6 Біг 30 м, с 4,9 0,5 4,6 0,3
7 Біг 60 м, с 9,1 0,6 8,6 0,4
8 Біг 100 м, с 14,8 0,8 13,9 0,6
9 Біг 300 м, с 55,6 4,6 53,5 3,8
10 Біг 4 х 9 м, с 10,0 0,5 9,8 0,6
11 Максимальна динамометрія, кг 40,5 6,7 44,1 8,0

12 50% від максимального зусилля без зорового орієнтиру, 
кг, % відхилення від половини максимального результату 24,4; 10,2% 24,1; 4,6%

13 Частота рухів за 5 с, к-сть разів 36,6 6,4 35,6 6,3
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Таблиця 2
Вікові особливості розвитку компонентів фізичної підготовленості студентів НПУ імені М.П. Драгоманова

№ Показник
З 17 до 18 років

% t Р
1 Стрибок у довжину з місця, см +3,2 2,62 <0,01
2 Стрибок у гору з місця, см +5,8 2,01 <0,05
3 Нахил тулуба стоячи, см +9,9 1,19 >0,1
4 Підйоми тулуба за 1 хв, разів +7,4 3,58 <0,001
5 Підтягування, разів +21,0 3,17 <0,01
6 Біг 30 м, с +6,3 5,32 <0,001
7 Біг 60 м, с +5,6 5,77 <0,001
8 Біг 100 м, с +6,3 7,66 <0,001
9 Біг 300 м, с +3,8 3,21 <0,01
10 Біг 4 х 9 м, с +2,0 2,54 <0,05
11 Кистьова динамометрія, кг +8,5 3,00 <0,01
12 М’язове відчуття, % відхилення від норми +5,6 0,19 >0,1
13 Біг на 1000 м, хв., с +2,5 1,55 >0,1
14 Частота рухів за 5 с, к-сть разів -2,8 0,96 >0,1

Таблиця 3
Факторна структура фізичної підготовленості студентів педагогічного фаху 17 років 

№ Показник Фактори
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

1 Стрибок у довжину з місця 0,383 -0,536 -0,558 -0,431 -0,214
2 Стрибок у гору з місця 0,410 0,795 -0,384 0,236 -0,169
3 Нахил тулуба стоячи 0,202 -0,408 0,173 -0,711 -0,284
4 Підйоми тулуба за 1 хв 0,364 0,131 0,723 0,513 0,020
5 Підтягування 0,545 0,775 0,064 -0,121 0,259
6 Біг 30 м, с -0,837 -0,144 -0,282 -0,104 -0,073
7 Біг 60 м, с -0,879 -0,117 0,147 0,035 -0,009
8 Біг 100 м, с -0,882 -0,173 -0,034 0,068 -0,036
9 Біг 300 м, с -0,822 0,079 0,107 0,179 0,106

10 Біг 1000 м -0,435 -0,049 -0,720 -0,129 0,230
11 Біг 4 х 9 м -0,536 0,000 -0,380 -0,259 0,868
12 Кистьова динамометрія 0,401 0,857 0,421 0,026 0,369
13 50% від макс. зусилля без зор. орієнтиру -0,021 -0,785 -0,114 0,168 0,412
14 Частота рухів за 5 с 0,220 0,269 -0,330 -0,381 0,584
15 Сума навантажувальних змінних 5,163 1,928 1,454 1,198 1,073
16 Внесок фактора у структуру, % 33,9 24,8 13,4 7,6 6,7
17 Сума внесків факторів у структуру, % 86,4

Таблиця 4
Зміст та співвідношення обсягів фізичних навантажень для студентів 17 років

Показник Компонент фізичної 
підготовленості

Наявність 
приросту

Внесок у 
структуру

Загальний 
обсяг, %

Стрибок у довжину з місця Швидкісно-силові здібності + 7,0Стрибок у гору з місця + 7,0%
Нахил тулуба стоячи Гнучкість + 9,0% 9,0

Підтягування Сила + 7,0% 15,0Кистьова динамометрія + 8,0%
Підйоми тулуба за 1 хв Силова витривалість + 8,0% 8,0

Частота рухів за 5 с
Швидкість

-
29,0Біг 30 м, с +

29,0%Біг 60 м, с +
Біг 100 м, с +
Біг 300 м, с Швидкісна витривалість + 9,0% 9,0
Біг 4 х 9 м Спритність + 8,0% 15,050% від макс.зусилля без зор.ор. + 7,0%

Біг на 1000 м Загальна витривалість + 8,0% 8,0
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наявність пріоритету розвитку швидкісних здібностей 
(табл. 3), який визначений найбільшою вагою 
коефіцієнту показників бігу на короткі дистанції у 
генеральному факторі (33,9%). Однак високий рівень 
внеску результату бігу на 300 м, у даному випадку, не 
дозволяє однозначну інтерпретацію і, на нашу думку, 
найбільш прийнятною назвою фактора є «швидкість 
та швидкісна витривалість». 

Зміст другого фактора досліджуваної структури 
відрізняється і крім показників, які характеризують 
максимальну силу, м’язове відчуття та швидкісно-
силові здібності, значною вагою у даному випадку 
володіє ще й результат підтягування, що відображає 
стан розвитку динамічної сили м’язів плечового поясу 
досліджуваного контингенту. Вага даного фактора 
у загальну дисперсію вибірки становить 24,8%, а 
найбільш прийнятною назвою, на нашу думку є 
«максимальна та динамічна сила, м’язове відчуття та 
швидкісно-силові здібності». 

Третій фактор (13,4%) позначений високим рівнем 
коефіцієнту показників, які відображають стан роз-
витку «силової та загальної витривалості», що обу-
мовлено різними формами прояву однієї фізичної зді-
бності і дозволяє відповідну інтерпретацію.

Внески четвертого та п’ятого факторів структури 
фізичної підготовленості студентів 17 років дорівню-
ють 7,6 та 6,7%, а їх зміст формують показники , від-
повідно, нахилу тулуба вперед та човникового бігу «4 
х 9 м», що й визначає інтерпретації даних факторів 
– «гнучкість» та «спритність».

Результати аналізу вікових особливостей розвитку 
фізичних здібностей та формування структури фізич-
ної підготовленості студентів дозволили розробити 
(табл. 4) вибіркові обсяги фізичного навантаження 
для юнаків 17 років. 

Так, у студентів з НПУ імені М.П. Драгоманова 17 
років на вдосконалення швидкісно-силових здібнос-
тей відводиться 7,0%. 9,0% від загального часу при-
діляється для розвитку гнучкості, а силові здібності 
планується розвивати впродовж 15,0% часу. Параме-
три часу, який відводиться на вдосконалення силової 
витривалості дорівнюють 8,0, а на розвиток швидкіс-
них здібностей обсяг вправ відповідної спрямованос-
ті повинен дорівнювати не менше 29,0%.

Вдосконаленню швидкісної витривалості у студен-
тів 17 років необхідно приділяти 9,0% від загального 
часу, а на розвиток спритності відводиться 15,0%. Вра-
ховуючи наявність явного сенситивного періоду удо-
сконалення анаеробних спроможностей та м’язової 
системи у юнаків, на розвиток загальної витрива-
лості планується уділяти тільки 8,0% від основного 
навчально-тренувального часу. Однак, необхідно від-
мітити, що нами передбачені обсяги удосконалення 
силової та швидкісної витривалості, а комплекси за-
гально розвиваючих вправ, які не входять до основної 
частини заняття, також можуть сприяти розвитку за-
гальної витривалості.

Висновки:
1. Реалізація оздоровчих завдань системи фізичного ви-

ховання студентської молоді відбувається переважно 
засобами фізичної підготовки, яка за умов науково 
обґрунтованого співвідношення обсягів фізичних 
навантажень забезпечує біологічну надійність 
організму та сприяє удосконаленню моральних та 
вольових здібностей майбутніх фахівців. Запропо-
нована технологія передбачає врахування вікових 
особливостей розвитку та визначення природних 
пріоритетів у структурі фізичної підготовленості 
студентів, що в цілому забезпечує міцний фундамент 
для управління навчально-виховним процесом;

2. Аналіз стану фізичної підготовленості юнаків 17 
та 18 років дозволив визначити наявність вікових 
особливостей у розвитку фізичних здібностей 
студентів. За виключенням частоти рухів, усі по-
казники мають позитивну динаміку, причому у 
більшості випадків, вона є статистично значущою. 
Найбільший достовірний приріст спостерігається 
за результатами підтягування, максимальної 
динамометрії та кількості підйомів тулуба, що 
підтверджує інформацію про активний період роз-
витку м’язової системи студентів на початкових 
етапах навчання у ВНЗ;

3. Структура фізичної підготовленості юнаків 17 років 
складається з п’яти факторів, а сума їх внесків у за-
гальну дисперсію вибірки становить 86,4%. Подаль-
ший аналіз визначив наявність наступних факторів: 
«швидкість та швидкісна витривалість» – 33,9%; 
«максимальна та динамічна сила, м’язове відчуття 
та швидкісно-силові здібності» – 24,8%; «силової 
та загальної витривалості» – 13,4%; «гнучкість» – 
7,6%; «спритність» – 6,7%.

4. Аналіз результатів дослідження вікових особли-
востей розвитку фізичних здібностей студентів та 
формування відповідної структури дозволив роз-
робити наступне планування обсягів фізичних на-
вантажень різної спрямованості в процесі фізичної 
підготовки студентів 17 років:

вдосконалення швидкісно-силових здібностей • 
відводиться 7,0%;
гнучкість – 9,0%;• 
сила – 15,0%;• 
силова витривалість – 8,0%;• 
швидкісні здібності – 29,0%• 
швидкісна витривалість – 9,0%;• 
спритність – 15,0%;• 
загальна витривалість – 8,0%.• 

5. Розроблене співвідношення засобів загально роз-• 
виваючого характеру дозволяє реалізацію оздоров-
чих завдань у відповідності з принципом всебічного 
та гармонійного фізичного розвитку та основними 
положеннями теорії сенситивних періодів, що за-
безпечує наукове обґрунтування впровадження від-
повідних педагогічних дій у навчально-виховний 
процес фізичного виховання студентської молоді.

У подальшому планується розробити співвідно-
шення засобів загальної фізичної підготовки для сту-
дентів чоловічої і жіночої статі з урахуванням вікових 
особливостей контингенту.
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Вплив стресових чинників проходження по розжареному 
вугіллю на частоту серцевих скорочень та варіабельність 

серцевого ритму спортсменів-каратистів
Дикий Б.В.1, Вовканич Л.С.2, Власов А.П.2, Кіндзер Б.М.2

Ужгородський національний університет1 

Львівський державний університет фізичної культури2

Анотації:
Вивчено вплив проходження по 
розжареному вугіллю на показни-
ки частоти серцевих скорочень та 
варіабельності серцевого ритму 
спортсменів-каратистів. У проце-
дури проходження по вугіллю взя-
ли участь 4 спортсмени (кіокушин-
карате) високої кваліфікації віком 
20–25 р. Усі учасники експери-
менту були здоровими та дали 
інформовану згоду на участь у до-
слідженні. Виявлено збільшення 
частоти серцевих скорочень (до 
160–180 уд./хв) та зміни окремих 
показників спектрального та ста-
тистичного аналізу варіабельності 
серцевого ритму. Зокрема, під час 
проходження VLF зростає на 36%, 
TP знижується на 97%. Зміни цих 
параметрів на підготовчих та за-
вершальних етапах процедури та 
розподіл компонентів спектру ва-
ріабельності серцевого ритму вка-
зують на провідну роль психоемо-
ційних факторів та вищих відділів 
центральної нервової системи під 
час проходження по вугіллю.

Дикий Б.В., Вовканыч Л.С., Власов А.П., 
Киндзер Б.А. Влияние стрессовых факто-
ров хождения по раскаленному углю на 
частоту сердечных сокращений и вариа-
бельность сердечного ритма спортсменов-
каратистов. Изучено влияние прохождения 
по раскаленному углю на показатели часто-
ты сердечных сокращений и вариабельность 
сердечного ритма спортсменов-каратистов. В 
процедуре прохождения по углю приняли уча-
стие 4 спортсмена (киокушин-карате) высокой 
квалификации возрастом в 20-25 лет. Все 
участники эксперимента были здоровыми и 
дали информированное согласие на участие 
в исследовании. Обнаружено увеличение 
частоты сердечных сокращений (до 160-180 
ударов в минуту) и изменения отдельных по-
казателей спектрального и статистического 
анализа вариабельности сердечного ритма. 
В частности, во время прохождения VLF рас-
тет на 36%, TP снижается на 97%. Изменения 
этих параметров на подготовительных и за-
вершающих этапах процедуры и распреде-
ление компонентов спектра вариабельности 
сердечного ритма указывают на ведущую 
роль психоэмоциональных факторов и выс-
ших отделов центральной нервной системы 
во время прохождения по углю. 

Dykij B.V., Vovkanych L.S., Vlasov 
A.P., Kindzer B.A. Influence of stress 
factors of firewalking on heart rate 
frequency and variability of karate 
sportsmen. Influence of passing is 
studied on burning hot coal on the 
indexes of frequency of heart-throbs 
and variability of cardiac rhythm of 
sportsmen. In procedure of passing 
on coal took part 4 sportsmen (karate) 
of high qualification aged 20-25 years. 
All of participants of experiment were 
healthy and gave the informed consent 
to participating in research. Found out 
the increase of frequency of heart-throbs 
(to 160-180 shots in a minute) and 
change of separate indexes of spectral 
and statistical analysis of variability of 
cardiac rhythm. In particular, during 
passing of VLF grows on 36%, TP 
goes down on 97%. The changes of 
these parameters on the preparatory 
and finishings stages of procedure and 
distributing of components of spectrum 
of variability of cardiac rhythm specify 
on the leading role of psychoemotional 
factors and higher departments of central 
nervous system during passing on coal. 

Ключові слова:
проходження, розжарений, вугіл-
ля, частота серцевих скорочень, 
варіабельність серцевого ритму, 
карате.

прохождение, раскаленный, уголь, часто-
та сердечных сокращений, вариабельность 
сердечного ритма, каратэ.

passing, burning hot, coal, frequency 
of heart-throbs, variability of cardiac 
rhythm, karate.

Вступ. 1

Однією з актуальних проблем сучасної фізіології є 
дослідження адаптаційних реакцій організму людини, 
що виникають під впливом різноманітних стресових 
чинників довкілля. Джерелом таких впливів можуть 
бути різноманітні фактори, зокрема фізичні чи 
психоемоційні навантаження, температурні впливи 
тощо. На сьогодні переконливо підтверджено, що 
раціонально підібрані холодові процедури викликають 
стійкі адаптаційні зміни в організмі, сприяють 
підвищенню його резервних можливостей [4, 5, 7]. 
Водночас вплив температурних чинників протилежної 
спрямованості, а саме високотемпературних факторів, 
досліджений недостатньо. 

Відомо, що ходіння по поверхні з високою 
температурою (найчастіше – по розжареному деревному 
вугіллю) є складовою ритуалів багатьох народів світу 
[9, 11, 15]. У науковій літературі наявні поодинокі пу-
блікації, автори яких на основі фізичних закономір-
ностей намагаються пояснити відсутність опіків піс-
ля вогнеходіння (firewalking) [13, 14]. Водночас нам 
вдалось виявити лише обмежену кількість публікацій 
[12, 15], присвячених дослідженню впливу ходіння 
по розжареному вугіллю на фізіологічні параметри, 
зокрема частоту серцевих скорочень учасників 

© Дикий Б.В., Вовканич Л.С., Власов А.П., Кіндзер Б.М., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105442

процедури та глядачів. Проведення таких досліджень 
актуальне з огляду на перспективність використання 
вогнеходіння як чинника стимуляції адаптаційних 
реакцій організму. 

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження було вивчення проходження 

по розжареному вугіллю на функціональний стан ор-
ганізму людини.

Проходження по розжареному вугіллю виконува-
ли згідно методики Дикого Б.В. [6]. Процедура прохо-
дження (рис. 1) складається з таких основних етапів:
1 – стан спокою до початку підготовчого етапу; 
2 – досліджувані у колі, виконується медитація на во-

гонь; 
3 – медитація із зверненням до предків; 
4 – проходи у колі з використанням гасла; 
5 – ходіння по розжареному вугіллю з використанням 

гасла; 
6 – вільне ходіння по вугіллю (без гасел, коломийки, 

аркан).
Проведення психоемоційної підготовки виконува-

ли за допомогою проходженню по колу з використан-
ням гасел («Я сильний духом!»). В якості ритмічного 
супроводу використовували мелодії українських тан-
ців (коломийки).
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У реєстрації часової динаміки ЧСС та показників 
ВСР упродовж процедури проходження по вугіллю 
взяли участь 4-и спортсмени (кіокушин-карате) висо-
кої кваліфікації (І розряд – КМС) віком 20–25 р. Усі 
учасники експерименту були здоровими та дали ін-
формовану згоду на участь у дослідженні. 

Зміни частоти серцевих скорочень (ЧСС) та по-
казників варіабельності серцевого ритму (ВСР) реє-
стрували радіотелеметрично з використанням моніто-
рів серцевого ритму Polar 800 RS. Аналіз отриманих 
показників ЧСС та ВСР проводили з використанням 
програмного забезпечення Polar Pro Trainer (version 
5.40.172). Визначали основні спектральні (TP, HF, 
LF, VLF, LF/HF) та статистичні показники (RMSDD) 
ВСР [1, 2, 3, 10]. Отримані результати аналізували з 
використанням стандартних статистичних функцій 
Microsoft Office Excell 2003. З огляду на невелику 
чисельність групи для оцінювання достовірності 
змін показників застосовували однофакторний 
дисперсійний аналіз [8] з використанням функцій Mi-
crosoft Office Excell 2003.

Результати дослідження. 
Отримані результати вказують на значні зміни 

ЧСС та ВСР на різних етапах процедури проходжен-
ня по розжареному вугіллю. Аналіз отриманої кривої 
часової динаміки змін ЧСС та тривалості кардіоінтер-
валів проводили на основі її поділу на основні етапи 
проходження, згідно рис. 1 та схеми, наведеної вище 
(розділ «Матеріали і методи дослідження»). 

Як видно з рисунку 2, зміни варіабельності серце-
вого ритму відбувались уже на другому етапі (меди-
тації у колі), стаючи ще виразнішими на 3-у етапі (по-
дяка предкам). Початок руху по колу та скандування 
гасел викликають різке збільшення ЧСС та виразну 
зміну характеру серцевої ритміки (4-й етап). Перед 
початком проходжень по вугіллю ЧСС стабілізується, 
однак уже перший прохід по вугіллю викликає його 
транзієнтне збільшення (5-й етап). 

Слід зазначити, що у всіх досліджуваних спосте-
рігалось зменшення реакції ЧСС на кожне наступне 
проходження (див. рис. 2), що може свідчити про пев-
ну адаптацію, пов’язану із зменшенням психоемоцій-
ного напруження. На це вказує і той факт, що під час 
вільних проходів по вугіллю під мелодію коломийки 
(етап 6) зміни ЧСС були меншими, ніж на попере-
дньому етапі. Вірогідно, що це пов’язано із набуттям 
досліджуваними впевненості у своїх діях, зменшен-
ням психоемоційного напруження.

Наведені на рисунку 2 індивідуальні коливання 
ЧСС повністю підтверджуються даними статистично-
го аналізу (рис. 3). 

Зокрема, під час проходів у колі (4-й етап) ЧСС до-
сліджуваних зростало на 35% (до 129,25 ± 5,72 уд./хв, 
F = 19,45; P = 0,0045), а під час проходження по роз-
жареному вугіллю – на 54% (до 147,00 ± 7,31 уд./хв, 
F = 33,14; P = 0,0012). При цьому в окремих пікових 
моментах під час подолання доріжки із розжареним 
вугіллям ЧСС досягала 160–180 уд/хв. Під час віль-
них проходів величина ЧСС була нижчою, ніж на по-
передньому етапі – 117,00 ± 5,89 уд./хв (F = 10,21; P 
= 0,019). Коефіцієнт варіації для абсолютних величин 
ЧСС становив 8–12%, а під час аналізу відсотку змін у 
порівнянні з початковим рівнем – 2–4%, що вказує на 
відсутність суттєвих індивідуальних коливань цього 
параметру. 

Коливання показників ВСР мали виражену ін-
дивідуальну мінливість. Зокрема, такі параметри 
ВСР, як RMSDD, TP та LF/HF у початковому стані 
характеризувались коефіцієнтами варіації на рівні 
близько 50%. У зв’язку з цим зміни показників ВСР 
оцінювали по відношенню до початкового рівня 
(100%). Як видно з рисунку 4, уже на 2-у етапі (під 
час медитації на вогонь) спостерігається зменшення 
показника TP на 27% (F = 7,71; P = 0,09). 

На наступних етапах цей показник продовжує 
зменшуватись, досягаючи 3% від початкового рівня 

Рис.1. Схема проходження по розжареному вугіллю (за Диким Б.В., 2010).
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Рис. 2. Часова динаміка ЧСС під час проходження по розжареному вугіллю. Наведені 
індивідуальні значення Р.Г. (21 рік). На рисунку виділені такі етапи: 1 – стан спокою до по-

чатку підготовчого етапу; 2 – досліджувані у колі, виконується медитація на вогонь;  
3 – медитація із зверненням до предків; 4 – проходи у колі з використанням гасла;  

5 – ходіння по розжареному вугіллю з використанням гасла (п’ять проходів);  
6 – вільне ходіння по вугіллю (три проходи, під коломийки та аркан, без гасел).

Рис. 3. Динаміка ЧСС на різних етапах проходження по розжареному вугіллю. 
Наведені середньогрупові дані. Підписи етапів – див. рис. 2.

на етапі проходження по розжареному вугіллю (F = 
49,28; P < 0,001). Зміни інших показників ВСР дещо 
менші. Так, починаючи з 3-го етапу відбувається 
зниження RMSDD (F = 6,00; P = 0,09), а з 4-го – 
зростання VLF (F = 47,22; P < 0,001). Проте у всіх 
випадках найбільші зміни спостерігаються під час 
безпосереднього проходження по розжареному 
вугіллю – RMSDD знижується до 18% від початкового 
рівня, а рівень VLF зростає на 36% (див. рис. 4а, 
різниця з 4-м етапом недостовірна, F = 2,03; P = 0,20). 

На 4-у та 5-у етапах спостерігається різке збільшення 
потужності дуже низькочастотних коливань (див. рис. 
4б). Такі зміни вказують на зміщення вегетативного 
балансу організму в напрямку переважання тонусу 
симпатичної ланки регулювання серцевого ритму 
та значного наростання ролі центрального контуру 
регуляції.

Слід підкреслити, що проходження по вугіллю на 
6-у етапі (довільне, без гасел) супроводжується мен-
шими змінами показників ВСР, ніж виконання вправ за 
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умов ритмічної стимуляції гаслами (F = 15,05–31,18; P 
= 0,001–0,008). Це свідчить про провідну роль вищих 
відділів ЦНС у активації функцій симпатичної ланки 
регуляції та провідну роль психоемоційних факторів 
(а не безпосереднього температурного чинника) у 
стимуляції діяльності організму. Підтвердженням 
цього є той факт, що показники RMSDD та ТР на 4-у та 
6-у етапах статистично достовірно не відрізнялись (F 
< 1; P > 0,3), а величина VLF була вищою на 4-у етапі 
(F = 23,87; P = 0,003), хоча на цьому етапі стресовий 
чинник високої температури не діяв. 

На вирішальну роль психологічних чинників під 
час процедури проходження по розжареному вугіл-
лю вказують також закордонні дослідники. Зокрема, 
ними виявлено, що ЧСС у родичів та «зацікавлених» 
глядачів під час виконання такої процедури змінюва-
лась паралельно із ЧСС учасників [12, 15], яка дося-
гала 120–140 уд./хв на початкових етапах процедури 
та наближалась до 180 уд./хв безпосередньо під час 
проходження. Цікавим є той факт, що в окремих ви-
падках ЧСС глядачів була аналогічною до ЧСС учас-
ників процедури. Це ще раз підтверджує основну 
роль психологічних чинників у процесі змін функці-
онування організму під час проходження по розжаре-
ному вугіллю.

Висновки:
Процедура проходження по розжареному вугіллю 

викликає значні зміни ЧСС у спортсменів-каратистів. 
Підготовчі етапи викликають збільшення ЧСС на 
35%, проходження характеризується різким зростан-
ням ЧСС (на 54%) із транзієнтними коливаннями до 
160 –180 уд./хв., під час вільних проходжень ЧСС пе-
ревищувала рівень спокою на 22%. 

Виявлені під час проходження зміни показників 
ВСР (зокрема зниження TР на 97%, збільшення VLF – 
на 36%) вказують на зміщення вегетативного балансу 
організму в напрямку переважання тонусу симпатич-
ної ланки та значного наростання ролі центрального 
контуру регуляції. 

Порівняння змін ВСР на підготовчому етапі та під 
час вільного проходження по вугіллю засвідчило про-
відну роль психоемоційних факторів (а не темпера-
турного чинника) у стимуляції діяльності організму. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у детальному вивченні впливу 
проходження по розжареному вугіллю на функціо-
нальний стан серцево-судинної, центральної нервової 
та інших систем організму осіб різних вікових груп з 
метою визначення перспективності використання цієї 
процедури з оздоровчою метою.

Рис. 4. Зміни показників ВСР під час проходження по розжареному вугіллю, а – відносно вихідного рівня, 
б – співвідношення потужності компонентів спектру ВСР на різних етапах процедури.

а                                                                                             б
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Методичні особливості формування вмінь і навичок  
фізичного самовдосконалення на різних етапах реалізації 
освітніх завдань системи фізичного виховання студентів

Журавель О.О.
Національний університет харчових технологій

Анотації:
Розглянута проблема реалізації 
принципів гуманізму,  свідомості 
та активності в процесі фізичного 
виховання студентів вищих на-
вчальних закладів. Розроблена 
методика отримання студентами 
знань щодо користі систематичних 
занять фізичними вправами та ви-
значені організаційні особливості 
здійснення відповідного контр-
олю. Запропоновані методичні 
рекомендації також передбачають 
наявність декількох етапів фор-
мування вмінь та навичок само-
стійного проведення занять фі-
зичною культурою з урахуванням 
інтересів і потреб студентського 
контингенту. На першому курсі 
пропонується отримання знань та 
забезпечення вмінь самостійного 
планування окремих занять. На 
другому курсі навчання передба-
чена реалізація власного творчо-
го потенціалу студентів в процесі 
самостійного проведення занять 
фізичними вправами під керівни-
цтвом викладача. Пропонується 
розглядати особистість студента 
як відкриту динамічну систему 
з багатьма взаємозв’язками та 
структурними з’єднаннями, що 
здібна до самовдосконалення.

Журавель Е.О. Методические особенности 
формирования умений и навыков физи-
ческого самосовершенствования на раз-
ных этапах реализации образовательных 
задач системы физического воспитания 
студентов.  В статье рассмотрена проблема 
реализации принципов гуманизма,  созна-
тельности и активности в процессе физиче-
ского воспитания студентов высших учебных 
заведений. Разработана методика получения 
студентами знаний относительно пользы си-
стематических занятий физическими упраж-
нениями и определены организационные 
особенности осуществления соответствую-
щего контроля. Предложенные методические 
рекомендации также предусматривают нали-
чие нескольких этапов формирования уме-
ний и навыков самостоятельного проведения 
занятий физической культурой с учетом инте-
ресов и нужд студенческого контингента. На 
первом курсе предлагается получение зна-
ний и обеспечение умений самостоятельного 
планирования отдельных занятий. На втором 
курсе обучения предусмотрена реализация 
личного творческого потенциала студентов в 
процессе самостоятельного проведения за-
нятий физическими упражнениями под руко-
водством преподавателя. Предлагается рас-
сматривать личность студента как открытую 
динамическую систему со многими взаимос-
вязями и структурными соединениями, кото-
рая способна к самоусовершенствованию.

Jhuravel’ O. O. Methodological 
aspects of forming abilities and 
skills of physical self-improvement 
at different stages of realization of 
educational objectives of the system 
of physical education of students. 
In this article is shown the problem of 
realization of humanism principles, 
consciousness and activity in the process 
of physical education of students of higher 
educational institutions. Developed a 
method of obtaining knowledge regarding 
the benefits of systematic exercise and 
determined organizational features of the 
implementation of the appropriate control. 
The proposed guidelines also provide 
for the presence of several stages of 
formation of skills of independent studies 
of physical culture taking into account 
the interests and needs of the student 
contingent. On the first course is offered 
to acquire knowledge and ensuring the 
skills of independent planning of individual 
classes. On the second year of education 
provides for the implementation of the 
personal creative potential of students 
in the process independent of physical 
exercises under the guidance of the 
teacher. It is suggested to examine 
personality of student as open dynamic 
system with many intercommunications 
and structural connections, which is apt 
at self-perfection.
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Вступ.1

Враховуючи, що система фізичного виховання 
студентської молоді, є відкритою і на неї здійснюється 
вплив таких чинників як законодавча база, матеріально-
технічне та кадрове забезпечення, а також запит 
суспільства на фахівця, то формування методичних 
рекомендацій щодо реалізації освітніх, виховних та оздо-
ровчих завдань системи педагогічних впливів в умовах 
вищого навчального закладу повинно з одного боку за-
безпечувати відповідність сучасним тенденціям у галузі 
освіти, а з іншого – відповідати реаліям економічного 
стану суспільства на даному етапі розвитку.

Однак, аналіз результатів досліджень різних 
авторів показав, що на фоні зниження мотивації до 
занять фізичним вихованням [2–5] відбувається й 
зниження рівню фізичної підготовленості та здоров’я 
студентів [1, 8, 10-13], що вказує на необхідність ком-
плексного підходу до вирішення проблеми, але фун-
дамент відповідної технології повинний передбачати 
дотримання принципу свідомості та активності ще на 
початкових етапах навчання. 

Крім того, за даними О. З. Лєонова [6], Л. В. Ло-
тоненка [7], О. В. Терещенка [9], забезпечити інтерес 
студентів до систематичного фізичного удоскона-
© Журавель О.О., 2012 
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лення як під керівництвом викладача, так і під час 
самостійних занять, можливо тільки за умов враху-
вання їх потреб, що пов’язане з реалізацією принципів 
гуманізму.

Безумовно, одна-дві лекції на рік в процесі 
фізичного виховання виключають можливість 
повноцінного вирішення освітніх завдань, але з 
іншого боку спостерігається актуальність розробки 
методичних рекомендацій формування відповідного 
знаннєвого потенціалу у молодої людини, які б 
дали змогу не тільки підвищити мотивацію до за-
нять фізичними вправами, а й забезпечити наявність 
вмінь та навичок фізичного самовдосконалення для 
подальшої активної життєдіяльності та реалізації 
власних здібностей.

Дослідження здійснено відповідно до тематично-
го плану та загальної проблеми наукових досліджень 
кафедри фізичного виховання Національного 
університету харчових технологій. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити методичні 

рекомендації щодо формування знань, умінь та нави-
чок фізичного самовдосконалення студентів.

Методологічною основою дослідження був об-
раний системний підхід, що дозволяє розглядати 
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особистість студента як відкриту динамічну систе-
му з багатьма взаємозв’язками та структурними 
з’єднаннями, що здібна до самовдосконалення.

Для досягнення мети використовувалися такі мето-
ди: аналіз і узагальнення філософсько-методологічної, 
психолого-педагогічної та навчально-методичної 
літератури, методи моделювання, концептуально-
порівняльного та структурно-системного аналізу, 
які дали можливість з’ясувати сучасний стан теорії і 
практики щодо організації навчально-виховного про-
цесу, систематизувати та узагальнити інформацію про 
об’єкт дослідження.

Результати дослідження.
Результати багаторічних досліджень свідчать, 

що найбільш доцільним шляхом формування 
педагогічних умов вирішення освітніх завдань є 
впровадження до системи контролю на 1-му курсі 
результатів обов’язкових письмових робіт, які викону-
ються самостійно за конкретними темами та напрям-
ками. До переліку тем рефератів для студентів 1-го 
курсу у першу чергу необхідно включити наступні:

Особистість, та фактори, що її визначають;1. 
Мета, завдання, види та основні принципи 2. 
фізичного виховання;

Засоби фізичного виховання та їх класифікація;3. 
Вплив розвитку фізичних здібностей та ста-4. 
ну фізичної працездатності на спроможність 
реалізації власного творчого потенціалу;

Вплив розвитку моральних та вольових здібностей 5. 
на спроможність реалізації власного творчого 
потенціалу;

Методичні основи розвитку загальних фізичних 6. 
здібностей;

Сила та вплив рівню її розвитку на стан здоров’я 7. 
та формування особистості;

Швидкість та вплив рівню її розвитку на стан 8. 
здоров’я та формування особистості;

Витривалість та вплив рівню її розвитку на стан 9. 
здоров’я та формування особистості;

Гнучкість та вплив рівню її розвитку на стан 10. 
здоров’я та формування особистості;

Спритність та вплив рівню її розвитку на стан 11. 
здоров’я та формування особистості;

Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки 12. 
(за напрямом спеціальності)  та вплив рівню роз-
витку відповідних психофізіологічних здібностей 
на формування особистості;

Методи організації впровадження фізичних наван-13. 
тажень з урахуванням особистісно-розвивального 
навчання;

Форми організації фізичного виховання студентів;14. 
Технологія побудови навчально-тренувального та 15. 
самостійного заняття фізичними вправами;

Анкетування та тестування фізичних здібностей і 16. 
функціональних можливостей в процесі самокон-
тролю.

Усі вказані завдання виконуються у першому 
семестрі, а контроль та корекція письмових робіт 
здійснюється у позаурочний час викладачем. Кожний 
реферат повинен бути написаний на п’яти сторінках, 

включаючи титульний, «від руки», для виключення 
можливості механічного копіювання з Інтернету чи 
інших електронних джерел, а список літературних 
джерел дорівнює 10 або більше за останні 10 років. 

П’ятибальна оцінка за кожну роботу дозволяє 
наприкінці семестру вирахувати середній бал, і у разі 
позитивної середньої відмітки «більше ніж 3,5», сту-
дент допускається до заліку.

На другому курсі необхідно переходити від аналізу 
результатів інших авторів до реалізації власного 
творчого потенціалу, що можна здійснити шляхом 
постанови завдання розробки підготовчої частини 
заняття. Причому основною з умов є забезпечення об-
сягу 50-60% на ті м’язові групи, які будуть найбільше 
навантажені в процесі реалізації завдань основної ча-
стини. Для написання планів-конспектів підготовчих 
частин використовується досвід загально прийнятих 
вказівок, наприклад (табл. 1).

Після виконання завдання у письмовій формі, за 
необхідністю здійснюється корекція та студент пови-
нен на оцінку реалізувати власно розроблений план. 
Причому, якщо студент отримав оцінку менш ніж 
«3», то необхідно було доопрацювання, однак в той 
же час, юнаки та дівчати, конспект в яких оцінений 
задовільно, за бажанням мали можливість покращити 
результат впродовж ще однієї спроби. 

Такий підхід, з одного боку дозволяв отримати той 
рівень знань та вмінь планування фізичних наванта-
жень, який необхідний для подальшого фізичного 
самовдосконалення, а з іншого – забезпечував розви-
ток активності, наполегливості та витримки. Безумов-
но, більшість студентів будуть об’єднувати зусилля 
та дублюватимуть деякі засоби, однак такий підхід 
забезпечує удосконалення навичок працювати у 
команді, формує дух колективізму та сприяє розвитку 
відповідальності. 

Крім того, опитування свідчать, що більшість 
студентів намагаються голосно тренуватися вдома 
біля батьків або товаришів, що сприяє збільшенню 
словникового запасу, дозволяє розвивати активність, 
рішучість та сміливість, що в сучасних умовах ринко-
вих взаємовідносин є достатньо актуальним.

Розвиток подібних здібностей відбувається й 
в процесі самостійного проведення підготовчої 
частини для своїх однолітків, а крім вказаних 
компонентів вольової підготовленості, відповідне 
завдання дозволяє розвивати відповідальність, 
чесність та порядність в зв’язку з необхідністю ке-
рування колективом. 

З іншого боку, існують непоодинокі випадки спроб 
деяких студентів, на які здійснюється педагогічний 
вплив з боку однокурсників, зірвати проведення 
підготовчої частини – підшучування, відмова вико-
нувати вправу та ін. Однак, переважна частина сту-
дентського колективу самотужки сприяє вихованню 
недисциплінованого «колеги».

На 3-му курсі завдання ускладнюється і студент 
власними зусиллями повинен розробити комплекс 
вправ, спрямованих на розвиток однієї з фізичних 
здібностей таким чином, щоб кількість підходів, об-
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сяг, інтенсивність та період відновлення відповідали 
запланованому обсягу у конкретному занятті. 

Відповідно до плану занять на семестр будується 
графік виконавців, які самі обирають за власним 
інтересом спрямованість фізичних навантажень, при-
чому у представниць жіночої статі даний графік пови-
нен враховувати особливості жіночого організму. 

У разі хвороби або прогулу, заняття у повно-
му обсязі виконує викладач, однак за тиждень до 
реалізації власної розробки студент корегує за до-
помогою викладача свій план-конспект, а у разі його 
відсутності обирається той, хто має бажання виручи-
ти товариша та заробити зайві бали. Оцінка форму-
вання творчого потенціалу у студентів 1-го курсу, що 
забезпечується шляхом накопичення знань відповідно 
до представлених вище запитань, здійснюється на-
ступним чином:
1 бал – відсутність взаємозв’язку з планами 

(невідповідність завданням), відсутність послідовності 
(змісту або виконання фізичних вправ), помилки у 
термінології, недостатня к-сть літературних джерел;

2 бали – відповідність завданням, відсутність 
послідовності (змісту або виконання фізичних 
вправ), помилки у термінології, недостатня к-сть 
літературних джерел;

3 бали – відповідність завданням, відсутність 
послідовності (змісту або виконання фізичних 
вправ), помилки у термінології, достатня к-сть 
літературних джерел;

4 бали – відповідність завданням, наявність 
послідовності змісту або виконання фізичних 
вправ, помилки у термінології, достатня к-сть 
літературних джерел;

5 балів – відповідність завданням, наявність 
послідовності змісту або виконання фізичних вправ, 
відсутність помилок у термінології, достатня к-сть 
літературних джерел.
В процесі фізичного виховання, на 2-му та 3-му 

курсах запропонована наступна оцінка реалізації 
власно-розроблених планів впровадження засобів 
фізичної підготовки:
1 бал – не може висловити завдання, показує вправу, 

але з помилками;
2 бали – не може висловити завдання, показує вправу 

без помилок;

3 бали – формулює завдання з помилками, показує 
вправу без помилок;

4 бали – правильно, але не впевнено формулює та 
показує завдання;

5 балів – правильно та впевнено висловлює та показує 
завдання.
Таким чином, засоби фізичної підготовки сприяють 

не тільки розвитку фізичних здібностей та переходу 
функціонального стану на більш високий рівень, а й 
передбачають реалізацію освітньо-виховних завдань 
відповідно до принципів особистісно-розвивального 
навчання, що забезпечує удосконалення гармонійно 
розвиненої особистості та сприяє формування 
підґрунтя для соціального та психічного благополуч-
чя індивіда.

Висновки:
1. Ефективність функціонування системи фізичного 

виховання студентської молоді визначається станом 
здоров’я та фізичної підготовленості студентського 
контингенту, який відображає не тільки доцільність 
реалізації специфічних оздоровчих завдань, а й 
якість взаємозв’язків усіх компонентів комплек-
су педагогічних дій, спрямованих на розвиток 
особистості майбутнього фахівця;

2. Технологія реалізації освітніх, виховних та оздо-
ровчих завдань в умовах вищого навчального за-
кладу є науково обґрунтованою тільки в тому ви-
падку, якщо фундамент відповідних педагогічних 
дій передбачає дотримання принципу свідомості та 
активності та забезпечує цілеспрямоване та поетап-
не формування знань, вмінь та навичок фізичного 
самовдосконалення студентів ще з початкових 
етапів навчання;

3. Розроблені методичні рекомендації дозволяють 
вирішити ряд освітніх завдань у взаємозв’язку 
з розвитком фізичних та морально-вольових 
здібностей, що забезпечує підґрунтя для формуван-
ня самостійної особистості майбутнього фахівця з 
урахуванням загально-дидактичних та специфічних 
принципів системи вищої освіти.
У подальшому планується розробити зміст занять 

для самостійного фізичного удосконалення студентів у 
відповідності з майбутньою професійною діяльністю, 
віковими та статевими особливостями контингенту.

Таблиця 1
Приклад плану-конспекту комплексу загально-підготовчих вправ

Засіб ФВ Методичні поради Час реалізації
Біг:
2 кроки правим боком;  
2 кроки – лівим боком.

Пересуватися на носках, дистанція 
не менше двох метрів. 0,5 хв

В.п. ноги на ширині плечей, руки 
на поясі.
1-2 колові рухи головою вліво;
3-4 – вправо.

На рахунок 1-2 здійснюємо вдих, 
рахунок 3-4 видих 0,5 хв
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Рекреация как научная дисциплина и ее исторические аспекты
Зайцев В.П., Ермаков С.С., Манучарян С.В., Федяй И.А.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель работы – показать важность ре-
креационных мероприятий для форми-
рования, восстановления, укрепления 
и сохранения здоровья студентов. При-
веден анализ рекреационных мероприя-
тий в образовательном пространстве 
высшего учебного заведения. Изложена 
понятийная методология рекреации и 
физической рекреации для студентов 
высших учебных заведений: виды ре-
креации и ее функции, рекреационная 
система, рекреационное районирование 
и соотношение рекреационных зданий 
в окружающем пространстве. Отраже-
ны современные проблемы рекреации 
и физической рекреации. Отмечается, 
что важными факторами в успешной 
рекреационной деятельности являются: 
уровень образовательной подготовки 
работников; профессионализм вра-
чей, реабилитологов, инструкторов и 
методистов физической культуры; на-
личие специальных территориальных 
зон; условий для проведения занятий и 
культурно-развлекательных мероприя-
тий. Отмечается, что рекреация – это 
пассивный и активный отдых в ком-
плексе с другими оздоровительными 
мероприятиями вне производственной, 
учебной, научной и иной деятельности. 
Он направлен на формирование, вос-
становление, укрепление и сохранение 
здоровья человека, а также приносящий 
ему удовлетворение и удовольствие от 
этих мероприятий.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., Ману-
чарян С.В., Федяй І.О. Рекреація як 
наукова дисципліна та її історич-
ні аспекти. Мета роботи – показати 
важливість рекреаційних заходів для 
формування, відновлення, зміцнення 
і збереження здоров'я студентів. При-
ведено аналіз рекреаційних заходів в 
освітньому просторі вищого навчаль-
ного закладу. Викладена понятійна ме-
тодологія рекреації і фізичної рекреа-
ції для студентів вищих навчальних 
закладів: види рекреації і її функції, 
рекреаційна система, рекреаційне ра-
йонування і співвідношення рекреацій-
них будівель в навколишньому просто-
рі. Відбиті сучасні проблеми рекреації 
і фізичної рекреації. Наголошується, 
що важливими чинниками в успішній 
рекреаційній діяльності є: рівень освіт-
ньої підготовки працівників; професіо-
налізм лікарів, реабілітологів, інструк-
торів і методистів фізичної культури; 
наявність спеціальних територіальних 
зон; умов для проведення занять і 
культурно-розважальних заходів. На-
голошується, що рекреація – це пасив-
ний і активний відпочинок в комплексі 
з іншими оздоровчими заходами поза 
виробничою, учбовою, науковою і ін-
шою діяльністю. Він направлений на 
формування, відновлення, зміцнення і 
збереження здоров'я людини, а також 
таки, що приносить йому задоволення 
від цих заходів.

Zaycev V.P., Iermakov S.S., 
Manycharyan S.V., Fedyay I.A. 
Recreation as a scientific discipline 
and its historical aspects. Purpose 
of work – to show an importance of 
recreation measures for forming, 
renewal, strengthening and saving 
of students’ health. The analysis of 
recreation measures is resulted in 
educational space of higher educational 
establishment. Concept methodology 
of recreation and physical recreation is 
expounded for the students of higher 
educational establishments: types of 
recreation and its function, recreational 
system, recreational districting and 
correlation of recreational buildings in 
surrounding space. The modern problems 
of recreation and physical recreation are 
reflected. It is marked that important 
factors in successful recreation activity it 
is been: level of educational preparation 
of workers; professionalism of doctors, 
doctors rehabilitation, instructors and 
methodists of physical culture; presence 
of the special territorial areas; terms for 
the leadthrough of employments and in a 
civilized manner-entertaining measures. 
It is marked that recreation is passive 
and active rest in a complex with other 
health measures out of production, 
educational, scientific and to other activity. 
He is directed on forming, renewal, 
strengthening and saving of health of a 
man, and also bringing him satisfaction 
and pleasure from these measures.

Ключевые слова:
студент, рекреация, физическая ре-
креация, понятийная методология, 
высшее учебное заведение.

студент, рекреація, фізична рекре-
ація, понятійна методологія, вищий 
учбовий заклад.

student, recreation, physical recreation, 
concept methodology, higher educational 
establishment.

Введение.1

Современное понятие «рекреация» нельзя отде-
лить от широкого смысла физической культуры, кото-
рая, в свою очередь, относится к общей культуре. С 
началом культурного осмысления человеческой жизни 
приобретает важное значение состояние здоровья че-
ловека. Об этом можно прочесть в философских тру-
дах ученых Древней Греции, Древнего Рима, Персии 
и Китая. Отдавая должное в сложности и многогран-
ности проблемы изучения средств, форм и методов 
отдыха или точнее сказать рекреационного отдыха, 
которые использовались в разные исторические эпо-
хи, отметим все же, что различные виды современной 
двигательной активности человека имеют глубокие 
исторические корни: ходьба, бег, прыжки, плавание, 
верховая езда, стрельба из лука и т.д. [4, 7].

Как отмечают В.М. Выдрин, Ю.Д. Железняк, Л.И. 
Лубышева [4, 8, 20], становление любой научной дис-
циплины начинается с формирования методологиче-
ских основ, определения предметных границ, уточ-
нения понятийно-терминологического аппарата. Это 
является тем более актуальным, что усиливающаяся 
интеграция научных дисциплин привносит в каждую 
частную науку свои понятия, свой категориальный 
аппарат, использует свои присущие конкретной науке 

© Зайцев В.П., Ермаков С.С., Манучарян С.В., Федяй И.А., 2012 
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методы исследования и точки зрения, с которых ин-
терпретируются полученные эмпирические данные. В 
связи с этим возникает необходимость четко очертить 
ту область реальности, в которой проявляется и функ-
ционирует тот или иной феномен, выявить его специ-
фические признаки, формирующие основное понятие 
о данном феномене.

В то же время углубленное и всестороннее изуче-
ние какого-либо феномена, особенно в области чело-
векознания, невозможно без привлечения знаний из 
других смежных дисциплин, позволяющих создать 
целостное представление о том или ином феномене, 
присущем человеку. Такой путь вполне закономерен, 
но усложняет создание цельной теории о феномене, 
приводит подчас к произвольному толкованию его 
сущности, синонимичному употреблению терминов, 
взятых из различных смежных дисциплин. Трудно-
сти, возникающие при формировании теории любой 
научной дисциплины, изучающей человека, особен-
ности его жизнедеятельности, с полным основанием 
относятся и к такой молодой, только формирующейся 
дисциплине, как теория рекреации [8, 23, 25].

Имея глубокую предысторию, тем не менее, рекреа-
ция стала предметом научных исследований в отече-
ственной науке относительно недавно – с середины 60-х 
годов ХХ века. Она – фрагмент изучения разных науч-
ных дисциплин (рекреалогии, теории физической куль-
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туры, курортологии, экономики, социальной психоло-
гии, культурологии) и дать ей какое-либо обобщающее 
определение пока не представляется возможным.

Современный учебный процесс, уклад и ускорен-
ный ритм жизни вызывает у студентов утомление, 
переутомление и, естественно, требует от них боль-
шой сосредоточенности, тщательного внимания, до-
полнительной физической и психической энергии. В 
целях предотвращения такого состояния Р.Г. Захаров 
[15] рекомендует использовать рекреационный отдых 
вне постоянного проживания, а именно в загородной 
зоне или в санаторно-курортных местах. Проводимых 
исследований по этой проблеме очень мало, а если 
имеются, то они носят чисто информационный харак-
тер, а фундаментальный подход у них отсутствует.

Представленная работа выполнена по плану научно-
исследовательской работы кафедры Харьковской госу-
дарственной академией физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – показать важность рекреационных 

мероприятий для формирования, восстановления, 
укрепления и сохранения здоровья студентов. Для ее 
решения сформулированы задачи:

Изучить литературные источники, касающиеся дан-1. 
ной проблемы;
Проанализировать опыт работы авторов в условиях 2. 
рекреационных территорий;
Разработать и охарактеризовать основной понятий-3. 
ный аппарат по этой проблеме с тем, чтобы про-
водить физическую рекреацию, способствующую 
полноценному восстановлению функциональных 
возможностей различных систем организма и раз-
витию компенсаторных возможностей в условиях 
современной жизни человека.

Для выполнения цели и задач использованы от-
четы кафедры, опубликованные материалы научных 
и научно-практических конференций, учебные по-
собия, монографии, журнальные статьи, стенды и 
другая педагогическая и медицинская документация 
кафедры, рефераты студентов и собственных иссле-
дований по темам данного направления, анализ лите-
ратурных источников, собеседования со студентами и 
преподавателями.

Результаты исследований:
Прежде чем приступить к разрешению основной 

цели, мы остановимся на исторических фактах. Как 
отмечает С.А. Боголюбова [29], впервые в научной 
литературе термин «рекреация» появился в США в 
конце 1890-х гг. в связи с введением нормированного 
рабочего дня, второго выходного дня и летних отпу-
сков. Соответственно под этим термином понимали 
восстановление, оздоровление, а также пространство, 
где осуществлялись данные виды деятельности. В 
изданиях последних лет прослеживается переход к 
новому видению понятия «рекреация». В частности, 
В.А. Квартальнов в одной из своих последних работ 
«Энциклопедия туризма» (2003) приводит следующие 
определения рекреации:

расширенное воспроизводство физических, интел-• 
лектуальных и эмоциональных сил человека;

игра или развлечение, используемая для восстанов-• 
ления физических и умственных сил;
наиболее быстро развивающийся сегмент инду-• 
стрии досуга, связанный с участием населения в ак-
тивном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся 
преимущественно на уик-энд;
перестройка организма и человеческих популяций, • 
обеспечивающая возможность активной деятельно-
сти при изменении условий и характера окружаю-
щей среды;
цивилизованный отдых, связанный с профилак-• 
тикой заболеваний в стационарных условиях, 
экскурсионно-туристскими мероприятиями, а так-
же с занятиями физической культурой.

В отечественной науке рекреация, в том числе фи-
зическая рекреация, изучается преимущественно в 
рамках теории физической культуры, последняя счи-
тается ее родовым понятием. В современных усло-
виях пространство действия рекреации неизмеримо 
расширяется, она наполняется новым содержанием 
за счет новых научных фактов, полученных други-
ми смежными науками. Поэтому вполне справедли-
во рассматривать ее как междисциплинарную науку 
и считать основным родовым понятием рекреацию, 
а физическую рекреацию наряду с социальной, пси-
хологической, географической и другими одним из 
ее видов [20]. Не утрачивая своего значения в вос-
становлении и оздоровлении организма человека, фи-
зическая рекреация в рамках рекреации наполняется 
новым содержанием, обогащается новыми функция-
ми и рассматривается как многомерный феномен, об-
ласть объективной реальности, в которой проявляет-
ся активность человека – двигательная, физическая, 
психическая, социальная. Восстановление организма 
человека, как традиционно считалось, – важная, но не 
единственная функция физической рекреации.

Следуя данной точке зрения можно выделить не-
которые основные виды деятельности человека во 
время отдыха [29]:

занятия, связанные с определенной физической на-• 
грузкой (физическая культура, прогулки, туризм, 
альпинизм);
любительские занятия (охота, рыбная ловля, сбор • 
грибов и ягод и т.п.);
приобщение к миру искусства, а также творчество в • 
сфере искусства;
интеллектуальная деятельность (чтение, самообра-• 
зование);
различные виды общения;• 
развлечения, носящие либо активный, либо пассив-• 
ный характер (игры, танцы, зрелища);
путешествия и экскурсии ради удовольствия;• 
другие виды.• 

В связи с этим был изучен опыт работы санатори-
ев Харьковской и Белгородской областей: Роща, Рай-
Еленовка, Елочка, Высокий, Красиво и санаторий-
профилакторий «Технолог» [12-14, 17].

Рекреация (recreo, avi, atum, are) в переводе с ла-
тинского на русский язык означает: воссоздавать, вос-
станавливать, обновлять, подкреплять, освежать, при-



48

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

ходить в себя; recreari e morbo – выздоравливать [18].
В Большой медицинский энциклопедии за 1962 

год (Т.28) определения рекреации не было. В Боль-
шой советской энциклопедии [3] рекреацию харак-
теризуют как отдых, восстановление сил человека, 
израсходованных в процессе труда. А почти через 
10 лет в Большой медицинской энциклопедии [2] ее 
определяют более широко и глубже: это деятельность 
человека в свободное от работы время с целью вос-
становления, укрепления физических, духовных сил 
и всестороннего развития личности в основном с по-
мощью природных факторов на специально предна-
значенных для этого территориях, находящихся вне 
места постоянного жительства.

Значимый вклад внес в теорию и практику ре-
креации, в том числе физическую рекреацию, за-
служенный деятель науки РФ, действительный член 
Петровской академии наук и искусств, доктор педа-
гогических наук, профессор В.М. Выдрин из Санкт-
Петербургской академии физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта. Он писал, что этот вид физической 
культуры возник в жизни, быту людей в древнейшие 
времена за десятки тысяч лет до высочайшего расцве-
та культуры телесности Древней Греции. Физическая 
рекреация была обязана своим происхождением фи-
зической культуре вообще, а в частности – потреб-
ности в перемене вида деятельности, в удовольствии 
от движений неутилитарного характера. Это проис-
ходило в процессе ритуальных действий, праздников 
и празднеств по поводу побед, сбора урожая, связаны 
были с бытовыми обрядами (свадьбы, рождение ре-
бенка, похороны и т.п.).

Далее В.М. Выдрин отмечал, что физическая ре-
креация, являясь органичным видом физической куль-
туры, также осуществлялась в своем практическом 
выражении многие тысячелетия, не имея собственно-
го термина, названия. И только в XIX веке в США, а 
потом в Западной Европе появляется специальное на-
правление – рекреация – использование физических 
упражнений, игр и развлечений с целью активного 
отдыха, разумного времяпрепровождения, отвлечения 
от правонарушений. Потребности в рекреационной 
деятельности в Западной Европе возникли в связи с 
развитием капиталистического производства. В осно-
ве возникновения и развития физической рекреации в 
Западной Европе в XX веке лежал ряд причин [4]:

– потребность людей, включенных в капиталисти-
ческую систему производства, снизить неблагоприят-
ные воздействия монотонного, напряженного труда в 
антисанитарных условиях фабрик, заводов;

– потребность правящих классов в условиях на-
рождающихся и углубляющихся противоречий с тру-
дящимися, искать рычаги воздействия на народные 
массы, контроль за их деятельностью и поведением, 
воспитание у них уважения к «добрым» хозяевам;

– рабочие рекреационные организации создава-
лись в рамках международного рабочего движения 
для защиты здоровья трудящихся, расширения воз-
можностей их общения, сплочения. И как легальная 
форма борьбы против эксплуататоров.

В 1970 г. в ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта под руко-
водством В.М. Выдрина начались широкие исследова-
ния проблем теории физической культуры в качестве 
органического вида культуры на методологических 
основах культурологи. Преподаватели, аспиранты и 
соискатели кафедры выступали по этим проблемам на 
международных конгрессах, научных конференциях 
различного уровня, защищали диссертации. В 1987 г. 
аспирант кафедры А.Д. Джумаев начал работать над 
диссертацией «Физическая рекреация – вид физиче-
ской культуры» и в 1991 г. успешно защитил ее. Эти 
проблемы нашли отражение в различных публикаци-
ях, научных докладах, учебных пособиях, статьях, 
монографиях. В настоящее время физическая рекреа-
ция утверждалась в качестве одного из компонентов 
(частей) физической культуры.

Совсем недавно под редакцией Т.Ю. Круцевич 
выпустила двухтомный учебник «Теория и методи-
ка физического воспитания». В нем определена фи-
зическая рекреация [27] как комплекс мероприятий, 
направленный на совершенствование процессов вос-
становления работоспособности после физической 
и умственной работы. Физическая рекреация – осу-
ществление активного отдыха людей с использовани-
ем физических упражнений, получение удовольствия 
от этого процесса. А в 2009 г. Т.Ю. Круцевич и О.В. 
Андрєєва, О.Л. Благій опубликовали статью в научно-
теоретическом журнале «Спортивна медицина», №1-2 
под названием «Ретроспектива підготовки фахівців з 
рекреації в Україні», в которой изложены этапы под-
готовки кадров в сфере рекреации и оздоровительной 
физической культуры [24].

Совсем по-другому высказываются А.В. Лотонен-
ко и др. [19]. Они считают, что физическая рекреация 
направлена на удовлетворение биологических по-
требностей в двигательной активности и эмоциональ-
ных потребностей в развлечении, получения удоволь-
ствия, наслаждения через движения, переключения с 
одного вида деятельности на другой, на активизацию 
деятельности организма с помощью двигательной ак-
тивности и профилактику неблагоприятных воздей-
ствий на организм людей.

Однако, физическая рекреация, в современном 
понимании – деятельность, удовлетворяющая по-
требности людей в перемене вида деятельности, в ак-
тивном отдыхе, в неформальном общении в процессе 
занятий. Существенной характеристикой ее является 
получение удовольствия, наслаждения от двигатель-
ной деятельности, причем это могут быть не только 
физические упражнения, игры развлечения, но и лег-
кий, достаточный по объему и нагрузке желанный 
труд (на дачном участке, в поле, во дворе, в квартире 
и т.п.) [4].

Безусловно, рекреация – это собирательное поня-
тие и охватывает широкий круг проблем, в основном 
связанных с санаторно-курортным лечением и со все-
ми видами активного оздоровительного отдыха: за-
нятия физической культурой, туризмом, экскурсиями 
и т.д. В то же время она предполагает комплексный 
системный подход к их изучению, организации и пер-
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спективному планированию. В этом значении данный 
термин классифицируется на два вида:

кратковременную рекреацию – с возвращением на • 
ночлег в места постоянного проживания (исполь-
зование внутригородских и пригородных зеленых 
зон);
длительную рекреацию – с ночлегом вне места по-• 
стоянного проживания.

Если для организации кратковременного отдыха 
должны быть отведены места в населенных пунктах 
любой климатической зоны, то для организации дли-
тельного отдыха определяющим в выборе территории 
необходимо наличие условий – бальнеологических и 
климатических [10-13, 15].

Как известно, свободное время в течение года под-
разделяется на дневное, еженедельное и ежегодное. 
Свободное время – это часть внерабочего времени, 
предназначенных для физического, интеллектуаль-
ного развития и отдыха человека. Оно является его 
правом и необходимым условием развития. И отдых, 
как основная функция свободного времени, в свою 
очередь подразделяется на кратковременный (еже-
дневный, еженедельный) и длительный (ежегодный 
в период каникул, отпуска). По мнению Г.В. Ивано-
вой [16], особую значимость имеет кратковременный 
отдых. Его преимущество состоит в том, что он не 
связан с резкой переменой климата, и отдыхающий 
не нуждается в акклиматизации к новым природным 
условиям.

Фактор времени и время как пространство челове-
ческого развития, и его основная мера имеет огром-
ное значение не только в процессе производственной 
деятельности, но и во всей жизни людей. Умение учи-
тывать и планировать свое время не только в труде, но 
и в учебе, быту – характерная черта передовых людей, 
будь то рабочий или инженер, ученый или служащий. 
Под внерабочим временем Г.А. Пруденский [22] по-
нимает все время в течение суток (недели, месяца, 
года) за вычетом рабочего времени (учебных занятий), 
обусловленного нормальной деятельностью рабочего 
(учебного) дня, а также времени сверхурочной работы 
(дополнительных занятий). В него входит и свободное 
время. Свободное время – это лишь та часть внера-
бочего времени (учебных занятий), которая идет на 
отдых, выполнения домашнего задания, самообразо-
вание, любительские занятия, общественную деятель-
ность, работу в домашнем хозяйстве.

Следует отметить, что рабочее время изучается 
учеными значительно чаще и больше, чем внерабочее 
время. Вместе с тем нам давно известно, что в области 
изучения внерабочего времени, несмотря на преоб-
ладающую его долю (примерно 75-76% в недельном 
бюджете) в жизни человека, еще не накопился обшир-
ный опыт исследований. 

В медицинской и оздоровительно-физкультурной 
практике термин «рекреация» появился совсем недав-
но. Однако он широко использовался и используется в 
санаторно-курортной системе [1, 6, 9, 15].

Санаторий (от латин. sanare – лечить, оздоравливать, 
исцелять) относится к лечебно-профилактическому 

учреждению и предназначен для лечения больных 
преимущественно природными факторами (климат, 
минеральные воды, лечебные грязи, морские купания 
и др.) в комплексе с физиотерапией, психотерапией, 
лечебной физкультурой, диетотерапией с учетом со-
блюдения лечебного и двигательного режимов. Такое 
комплексное оздоровление даст возможность отды-
хающему студенту формировать, а потом укреплять и 
сохранять здоровье, а также повышать устойчивость 
организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды. Это отмечал всемирно известный профессор 
В.Н. Мошков [21] еще в 60-х годах прошлого века. По 
своему содержанию санаторный режим является ак-
тивным, который предусматривает не только процесс 
дозированной тренировки, но и щажение больного. 
Активность больного, хотя и сочетается с элемен-
тами пассивного отдыха, должна являться главным 
и ведущим фактором в организации комплексного 
санаторно-курортного лечения.

Нельзя также не учитывать, что в рамках осущест-
вления гигиенических и профилактических принци-
пов в период лечения в санаториях больных следует 
приучать выполнять те методы оздоровления и укре-
пления организма, которые они с успехом могут регу-
лярно применять в домашней обстановке: утреннюю 
гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, 
прогулки, дозированную ходьбу, тренировочную 
ходьбу по ступенькам лестницы, оздоровительный 
бег, туризм, лыжи, плавание, греблю, игры и др. Все 
это является фактором, стимулирующим субордина-
ционные влияния со стороны центральной нервной 
системы на соподчиненные системы и органы, под-
держивая и развивая функциональную адаптацию 
всего организма. При этом нельзя забывать о повы-
шении уровня физического развития больных.

В то же время в санаторно-курортных условиях на 
больных влияет вся обстановка: особенность климата, 
красота природы (ландшафт), особая растительность, 
море, горы и т.д. Немаловажным фактором является 
и смена обстановки. А она чаще всего положительно 
действует на психику человека.

Как и каждое понятийное слово, студент должен 
знать, что рекреация имеет свои функции, которые 
подразделяются на медико-биологическую, воспита-
тельную (социально-курортную) и экономическую. 
Однако провести четкую границу между этими функ-
циями трудно. Они взаимосвязаны между собой и до-
полняют друг друга.

В понятийный аппарат рекреации можно также от-
нести:

рекреационную систему, включающую санатории, • 
дома отдыха, пансионаты, туристические базы, 
спортивно-оздоровительные лагеря и площадки, 
другие объекты для активного отдыха;
рекреационное районирование, которое предусма-• 
тривает выделение специальных зон для активного 
отдыха, степень развития рекреационных функций 
и плотность рекреационных объектов;
размещение и соотношение объектов активного от-• 
дыха в рекреационной специальной среде, в том 
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числе территориальной. При гигиенической оценке 
качества территории, отводимой для рекреации, не-
обходима оценка климата и качества определяемых 
сред (воздуха, воды, почвы) для развития видов 
рекреации и устойчивость среды к антропогенной 
нагрузке.

Организацию климатопрофилактики и климатоте-
рапии лучше проводить в санаторно-курортных усло-
виях, где работают специалисты по курортологии и воз-
можен большой выбор климатических воздействий. 

При проведении рекреационной деятельности не-
обходимо использовать различные формы занятий фи-
зической культурой, туризмом, спортом, художествен-
ной самодеятельностью, техническим творчеством. В 
то же время условием для ее развития должно быть 
наличие у человека свободного времени, то есть со-
ставляющей части внерабочего времени. Другим важ-
ным фактором в ее развитии можно считать стремле-
ние уменьшить влияние на человека отрицательных 
последствий его образа жизни. Не менее важным 
фактором в успешной рекреационной деятельности 
являются:

уровень образовательной подготовки работников в • 
этой сфере;
профессионализм врачей, реабилитологов, инструк-• 
торов, методистов физической культуры, культурно-
просветительных работников в своей специальности;
наличие специальных территориальных зон для • 
рекреационной деятельности (внутригородских, 
пригородных), условий для проведения занятий и 
культурно-развлекательных мероприятий;
наличие у людей потребности заниматься рекреаци-• 
онной деятельностью, в том числе физической куль-
турой и развлекательным отдыхом;
доступность выполнения предлагаемых форм заня-• 
тий рекреационной деятельностью, которые могли 
бы успешно применяться и в свободное время от 
учебной, трудовой, научной, спортивной деятель-
ности.

Вместе с тем, качественное решение перечис-
ленных выше задач, по мнению В.И. Григорьева, 
В.С. Симонова [5], может быть достигнуто только на 
основе следования вполне определенным правилам и 
принципам:

первоочередное направление капитальных вложе-• 
ний на осуществление наиболее важных общегосу-
дарственных, региональных и межотраслевых про-
грамм длительного действия;
направление капитальных вложений в первую оче-• 
редь на реконструкцию и техническое перевооруже-
ние действующих предприятий, выделение средств 
на строительство новых производств и промышлен-
ных комплексов;
обеспечение сохранения характерных особенностей • 
и специализации региона, приоритетности развития 
отраслей и производств, составляющих основу ре-
гионального социально-экономического комплекса;
достижение комплексности развития народного • 
хозяйства регионов и достижение на этой основе 
рационального использования капитальных вложе-

ний, необходимых для развития каждой отрасли в 
отдельности и всего хозяйства в целом.

Учитывая вышеизложенное, и с учетом много-
летнего опыта авторов в научной, педагогической и 
практической деятельности студенту, прежде всего, 
необходимо понять, что рекреация – это собиратель-
ное понятие и отражает в основном активный отдых 
человека вне трудовой, учебной, научной, спортивной 
и другой деятельности, лучше всего в специально 
предназначенных для этого условиях – в санаторно-
курортных и оздоровительных учреждениях. Одна-
ко Н.В. Фоменко [28] считает, что «рекреація – це 
процес відновлення фізичних, духовних і нервово-
психічних сил людини, який забезпечується систе-
мою заходів і здійснюється у вільний від роботи час 
на спеціалізованих територіях». В понятийном ап-
парате рекреации следует выделить: вид, функцию, 
систему, районирование, деятельность, потребность, 
размещение, плотность, соотношение, средства, фор-
мы, методы и т.д.

Как считает Тадеуш Станишевски, самую важную 
роль в воспитании к рекреации играет семья, которая 
является социальной группой, полнейшим образом 
формирующий мир человеческих ценностей и по-
требностей [26]. Семья для молодого человека явля-
ется основой воспитания, так как влияет на его ин-
теллектуальное, моральное, социальное, культурное, 
физическое развитие и состояние здоровья.

При проведении лечебно-профилактических меро-
приятий при тех или иных заболеваниях необходимо 
использовать рекреацию и ее разновидности в ком-
плексе с естественными факторами природы, физи-
ческими факторами, психотерапией, диетотерапией, 
фитотерапией, а также с учетом лечебного и двига-
тельного режимов, пола, возраста и функциональных 
возможностей организма. Рассматривая многоаспект-
ную проблему рекреации, можно отметить, что она 
– один из видов комплексного патогенетического 
лечения, так как направлена на улучшение функций 
многих систем организма, особенно на ускорение ме-
ханизмов адаптационных процессов.

В настоящее время ученые, педагоги и врачи много 
внимания уделяют проблемным аспектам рекреации: 
публикуются статьи, монографии, учебные пособия, 
проводятся конференции и семинары, пишутся и за-
щищаются диссертации. Особенно был «урожайным» 
в Украине 2010 год – были опубликованы три учебных 
пособия и одна монография:

Круцевіч Т.Ю. Рекреація у фізичній культури різних • 
груп населення: навч. посіб. / Т.Ю. Круцевіч, Г.В. 
Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.
Приступа Є.Н. Фізична рекреація: навч. посіб. / Є.Н. • 
Приступа, О.М. Жданова, М.М. Линець [та ін.]; за 
наук. ред. Є.Н. Приступи. – Л.: ЛДУФК, 2010. – 447 с.
Бондар А.С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої • 
роботи: навч. посіб. / А.С. Бондар. – Харків: ХДАФК, 
2010. – 176 с.
Зайцев В.П. Современные проблемы рекреации • 
в высшем учебном заведении: монография / В.П. 
Зайцев, Н.А. Олейник, И.К. Сосин и др.; под ред. 
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Н.А. Олейника, В.П. Зайцева. – Харьков: ХГАФК, 
2010. – 348 с.

Как видим, проблема рекреационного отдыха в 
науке, учебном процессе и в жизни человека набира-
ет «обороты» и становится в ряд научных дисциплин, 
которые посвящены его оздоровлению.

Выводы
Проблема рекреации начала развиваться в Западной 1. 
Европе с 60-х годов ХХ века, а в США – еще раньше.
В понятийную методологию рекреации следует от-2. 
нести следующие основные дефиниции: активный 
и пассивный отдых, два вида – кратковременная и 
длительная, три функции – медико-биологическая, 
социально-воспитательная и социально-
экономическая, рекреационная система, рекреаци-
онное районирование, размещение и соотношение 
объектов активного отдыха в рекреационной специ-
альной среде и другие.

Рекреация – это пассивный и активный отдых в ком-3. 
плексе с другими оздоровительными мероприятия-
ми вне производственной, учебной, научной и иной 
деятельности, направленный на формирование, 
восстановление, укрепление и сохранение здоровья 
человека, а также приносящий ему удовлетворение 
и удовольствие от этих мероприятий. В то же время 
физическая рекреация – это все тоже самое, что ука-
зано выше, но используются для активного отдыха 
средства физической культуры, ее формы и методы 
занятий.

Дальнейшие исследования планируется проводить 
в изучении теории и практики исследования физи-
ческой рекреации, опубликовать свои результаты в 
виде журнальных статей, учебных пособий и моно-
графий, а также внедрить свои разработки в практику 
работы лечебных и физкультурно-оздоровительных 
учреждений.
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Современные тенденции физической реабилитации больных  
поясничным остеохондрозом после хирургического лечения

Колесниченко В.А.1, Алзин  Хадуд2

Институт патологии позвоночника и суставов им.проф. М.И.Ситенко НАМН Украины 1 

Харьковская государственная академия физической культуры2

Аннотации:
Цель работы – определить современное 
состояние и перспективные направле-
ния исследований в области физической 
реабилитации больных поясничным 
остеохондрозом после хирургического 
лечения.  Материал для исследований 
– статьи в специализированных перио-
дических изданиях и рефераты базы 
данных Национальной медицинской 
библиотеки США «Medline” за послед-
ние 15 лет. Информационное исследо-
вание позволило установить общие за-
кономерности ортопедического статуса 
больных поясничным остеохондрозом, 
подлежащих хирургическому лечению и 
выявить объем средств их физической 
реабилитации в периоперационный пе-
риод. Показано, что состояние опорно-
двигательного аппарата пациентов  ха-
рактеризуется наличием перекрестных 
мышечных синдромов и изменением 
позиционных параметров позвоночно-
тазового баланса. Отмечается, что се-
лективность и специфичность существу-
ющих программ лечебной физической 
культуры после поясничного спонди-
лодеза не обеспечивает полноценного 
восстановления функциональных воз-
можностей и снижает эффективность 
хирургического лечения. 

Колесніченко В.А., Алзін Хадуд. Су-
часні тенденції фізичної реабілітації 
хворих на остеохондроз хребта після 
хірургічного лікування. Мета роботи – 
визначити сучасний стан і перспективні 
напрями досліджень в області фізичної 
реабілітації хворих поперековим остео-
хондрозом після хірургічного лікуван-
ня.  Матеріал для досліджень – статті в 
спеціалізованих періодичних виданнях 
і реферати бази даних Національної 
медичної бібліотеки США «Medline» за 
останніх 15 років. Інформаційне дослі-
дження дозволило встановити спільні 
закономірності ортопедичного статусу 
хворих поперековим остеохондрозом, 
що підлягають хірургічному лікуванню і 
виявити об'єм засобів їх фізичної реабі-
літації в периопераційний період. Пока-
зано, що стан опорно-рухового апарату 
пацієнтів  характеризується наявністю 
перехресних м'язових синдромів і змі-
ною позиційних параметрів хребетно-
тазового балансу. Наголошується, що 
селективність і специфічність існуючих 
програм лікувальної фізичної культури 
після поперекового спондилодеза не 
забезпечує повноцінного відновлення 
функціональних можливостей і знижує 
ефективність хірургічного лікування. 

Kolesnichenko V.A., Alzin Hodod. 
Physical rehabilitation modern 
tendencies in patients with lumbar 
disc degenerative diseases after 
surgical treatment. Purpose of work – to 
define the modern state and perspective 
directions of researches in area of 
physical rehabilitation of patients by a 
lumbar osteochondrosis after surgical 
treatment.  Material for researches is 
the articles in the specialized magazines 
and abstracts of database the National 
medical library of USA “Medline” for 
the last 15 years. Informative research 
allowed to set general conformities to 
the law of orthopaedic status of patients 
a lumbar osteochondrosis, subject 
surgical treatment and to expose the 
volume of facilities of their physical 
rehabilitation in a perioperative period. It 
is rotined that the state of locomotorium 
of patients  is characterized the 
presence of cross muscular syndromes 
and change of positional parameters 
vertebral-pelvic balance. It is marked that 
selectivity and specificity of the existent 
programs of medical physical culture 
after lumbar spondylosyndesis does not 
provide valuable renewal of functional 
possibilities and reduces efficiency of 
surgical treatment. 

Ключевые слова:
поясничный, остеохондроз, хирургичес-
кое, лечение, физическая, реабилитация.  

поперековий, остеохондроз, хірургіч-
не, лікування, фізична, реабілітація.  

lumbar, osteochondrosis, surgical, 
treatment, physical, rehabilitation.  

Введение 1

Последние десятилетия отмечены стабильным ро-
стом вертебральной патологии, прежде всего – пояс-
ничного остеохондроза [15], и возрастающей хирурги-
ческой активностью в лечении таких пациентов [41]. 

Успешно выполненное оперативное вмешатель-
ство – лишь этап в программе медико-социальной 
реабилитации ортопедического больного. Целью 
последующего реабилитационного лечения являет-
ся восстановление функциональных возможностей 
опорно-двигательного аппарата, что предусматри-
вает устранение стато-кинематических нарушений, 
оптимизацию работы мышц туловища и нижних 
конечностей [45], воспитание двигательных стерео-
типов. Восстановление двигательной функции осу-
ществляется преимущественно методами физиче-
ской реабилитации. 

Стандарты послеоперационной медицинской и фи-
зической реабилитации больных поясничным остео-
хондрозом отсутствуют. Степень активности ведения 
пациента в раннем послеоперационном периоде при 
одном и том же объеме оперативного вмешательства 
варьирует в значительных пределах, что может влиять 
на функциональные результаты, степень дисабилита-
ции больных и, в конечном итоге, их социальную реа-
даптацию после хирургического лечения. 

© Колесниченко В.А., Алзин  Хадуд, 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105445

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить современное состояние 

и перспективные направления исследований в обла-
сти физической реабилитации больных поясничным 
остеохондрозом после хирургического лечения.  

Материалом исследования послужили статьи в 
специализированных периодических изданиях и ре-
фераты базы данных Национальной медицинской 
библиотеки США «Medline” за последние 15 лет. Ис-
пользовали и более ранние публикации, не утратив-
шие значения.

Методами исследования стали теоретический ана-
лиз, обобщение и систематизация научных литератур-
ных источников. 

Результаты исследования 
Хирургическое лечение поясничного остеохон-

дроза применяется у больных с необратимыми деге-
неративными изменениями в позвоночных сегмен-
тах и, как правило, упорным болевым синдромом. 
Cтруктурно-функциональные особенности опорно-
двигательного аппарата таких пациентов определяет 
наличие миотонических реакций паравертебральной 
мускулатуры, пельвио-трохантерных мышц и мышц 
нижних конечностей с формированием соответствую-
щих анталгических деформаций туловища [4,5]. Такие 
функциональные миогенные контрактуры суставов 
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позвоночника, таза и нижних конечностей существен-
но ограничивают не только подвижность больных, но 
и их способность к самообслуживанию [22]. 

Анталгические деформации туловища возникают 
как вследствие гипертонуса поверхностных слоев 
мышцы-разгибателя позвоночника, так и при тониче-
ском напряжении глубоких, короткосегментарных мы-
шечных пучков. В первом случае происходит миофик-
сация нескольких или всех поясничных позвоночных 
сегментов с развитием анталгических сколиотической, 
кифотической, или кифосколиотической деформаций 
туловища. Во втором случае развиваются двух-, трех-
сегментарные функциональные блокады поясничного 
отдела позвоночника, преимущественно сгибательно-
ротационные и разгибательно-ротационные [4,6]. Не-
зависимо от характера миотонических реакций из-
меняется подвижность суставов пояснично-тазовой 
области с изменением стереотипа движения и нару-
шением последовательности включения мышц в раз-
личные двигательные акты.

Деформации позвоночника сопровождаются из-
менением расположения позиционных позвоночных 
и тазовых параметров позвоночно-тазового баланса. 
Уменьшение величины поясничного лордоза стати-
стически достоверно коррелирует с антеверсией таза 
и, соответственно, гиперлордоз достоверно чаще со-
четается с ретроверсией таза [18,33]. Для сохранения 
равновесия в вертикальной позе в этих случаях необ-
ходимы компенсаторные сгибательные/разгибатель-
ные установки в суставах нижних конечностей [3] с 
изменением наклона туловища [45].   

Изменение расположения звеньев кинематической 
цепи тела человека сопровождается изменением поло-
жения точек начала и прикрепления соответствующих 
мышц с изменением их длины, тонуса, моментов сил 
и силы тяги в сравнении с нормой. Так, при дегене-
ративном поясничном кифозе мышечный дисбаланс 
проявляется изменением соотношения сил мышц, ста-
билизирующих поясничный отдел позвоночника, за 
счет снижения силы и выносливости разгибательной 
мускулатуры [21]. Отмечается также функциональная 
недостаточность брюшной мускулатуры [11], избыточ-
ная постуральная активность мышц задней поверхно-
сти бедра и их ранняя усталость при стоянии и ходьбе 
(по данным функциональной электромиографии) [16]. 
Однако сведений об особенностях компенсаторных 
механизмов с перераспределением мышечных усилий, 
направленных на удержание вертикальной позы у боль-
ных остеохондрозом после хирургического лечения (и, 
в частности, после поясничного спондилодеза с ис-
пользованием металлических фиксирующих конструк-
ций) в условиях нарастающей послеоперационной ин-
суффициентности разгибателей туловища в доступной 
литературе не обнаружено [43].  

Миотонические реакции, сопровождающие болевые 
синдромы, также изменяют характер взаимодействия 
мышечных групп с развитием мышечного дисбаланса 
и формированием перекрестных синдромов – гиперто-
нус и гиперактивность одних мышечных групп и тор-
можение и вялость их антагонистов [24]. Независимо 

от локализации, перекрестные синдромы (верхний – с 
участием мышц шейно-грудного отдела позвоночни-
ка, плечевого пояса и верхних конечностей; нижний – 
мышц пояснично-тазовой области и нижних конечно-
стей) усугубляют биомеханически нецелесообразное 
расположение сегментов опорно-двигательного аппа-
рата относительно оси гравитации. 

Самопроизвольного восстановления мышечного 
тонуса в скомпрометированных мышцах туловища 
и нижних конечностей после хирургического лече-
ния не происходит. Следовательно, восстановление 
двигательной функции возможно лишь при условии 
купирования миотонических реакций и устранения 
связанных с ними функциональных блокад пояснич-
ных позвоночных сегментов. Последнее достигается 
средствами мануальной, или мышечно-скелетной те-
рапии, в частности, методиками мышечной релакса-
ции и суставной мобилизации [4]. Лишь после опти-
мизации мышечного тонуса заинтересованных мышц 
целесообразно использование лечебных физических 
упражнений: работа тонически напряженной мышцы 
вызывает усиление ее гипертонуса [24] с сохранением 
анталгической деформации туловища и интенсивно-
сти болевого синдрома. Однако в доступной литера-
туре отсутствуют сведения о дифференцированных 
программах лечебной гимнастики, направленных на 
коррекцию мышечного дисбаланса у больных пояс-
ничным остеохондрозом в дооперационном и раннем 
послеоперационном периоде.  

Деформации позвоночника и сопутствующие им 
ротация таза, компенсаторные установки в суставах 
нижних конечностей с изменением тонуса и харак-
тером взаимодействия мышечных групп вызывают 
перераспределение нагрузок на соответствующие эле-
менты опорно-двигательного аппарата с изменением 
внутридискового давления, натяжения связок, капсул 
суставов, сухожилий и фасций, нарушением регуля-
ции их тензо- и механорецепторов [1,12] и активацией 
ноцицептивных рецепторов [38]. Таким образом, мо-
жет не только сохраняться дооперационная боль, но 
и появляться новые источники боли даже при усло-
вии создания в процессе операции в скомпрометиро-
ванных поясничных сегментах новых анатомо-био-
механических условий, направленных на активацию 
механизмов саногенеза. 

В этой связи успешная коррекция структурных на-
рушений зачастую не сопровождается существенным 
уменьшением функциональных расстройств и регрес-
сом болевого синдрома, что приводит к ухудшению 
качества жизни и социальной дезадаптации пациен-
тов. Это – одна из основных медико-социальных и 
экономических проблем общества. В Украине из 5650 
первичных инвалидов среди взрослых с дегенератив-
ными заболеваниями позвоночника 39,8% лечились 
оперативно [2]. В 2008 году в нашей стране заболе-
ваемость остеохондрозом позвоночника составила 1,8 
на 10 тыс. населения, а 85,3% пациентов были в воз-
расте 31-50 лет [2]. Лечение таких пациентов требу-
ет существенных затрат и приводит к значительным 
экономическим потерям общества. Так, например, в 
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США общие расходы на лечение этой категории боль-
ных превышают 100 млрд. долларов ежегодно [25]. 
В Великобритании ежегодные расходы на лечение 
3,1 млн. взрослых с поясничной болью превышают 9 
миллиардов фунтов стерлингов [27].

Более 40% таких больных предпочитают хирур-
гическое лечение, эффективность которого зачастую 
не оправдывает ожиданий. 62% оперированных паци-
ентов испытывают болевые ощущения в поясничном 
отделе позвоночника [21]. В исследованиях других 
авторов приводятся еще более неутешительные ре-
зультаты хирургического лечения поясничного остео-
хондроза: от 60 до 86% пациентов подвержены реци-
дивам люмбалгии [10].

После декомпрессивных операций, несмотря на 
уменьшение интенсивности отраженной в нижнюю 
конечность боли, функциональное улучшение (под-
вижность позвоночника, объем самообслуживания, 
дистанция ходьбы) незначительно [28], что снижает 
качество жизни [20].  Более того, по данным Yorimitsu 
et al. [26], в послеоперационном периоде у 10% па-
циентов отмечалась достоверно более интенсивная 
боль в ноге и еще у 10% – достоверно более интен-
сивная боль в пояснично-крестцовой области. Лишь 
у 40% пациентов уровень рекреационной активности 
возвратился к исходному [26,31]. Уровень здоровья 
в этой группе населения связан с качеством жизни и 
остается ниже, чем в обычной популяции [31]. Сохра-
няющиеся стойкий болевой синдром и высокий уро-
вень дисабилитации вынуждают пациентов прибегать 
к повторным операциям, частота которых достигает 
7-18%, причем длительность благоприятного отда-
ленного послеоперационного периода после реопера-
ций сокращается [7,17].   

Такая ситуация, на наш взгляд, может быть связа-
на с неадекватным использованием средств мышечно-
скелетной терапии и лечебной гимнастики в физиче-
ской реабилитации данного контингента больных. 
Так, согласно рекомендациям хирургов (первые по-
слеоперационные рекомендации), к физическим реа-
билитологам было направлено лишь 45% пациентов 
в среднем на 1,8 лечебных сессий; 18% хирургов 
поощряли постельный режим; только 35% хирургов 
предлагали печатные инструкции по ортопедическо-
му режиму для послеоперационного периода [23,34]. 

Стандарты предоперационного периода при пла-
новых операциях предусматривают, наряду с медика-
ментозной и психотерапевтической подготовкой, на-
значение общеукрепляющих и специальных лечебных 
физических упражнений. ЛФК служит целям профи-
лактики и борьбы с послеоперационными осложне-
ниями и реализации функциональных возможностей, 
которые предполагается создать в результате хирур-
гического лечения. Однако в доступной литературе 
встретились лишь единичные сообщения об исполь-
зовании аэробных предоперационных упражнений 
[9,35,37],  

 Система комплексной физической реабилитации 
больных поясничным остеохондрозом в раннем по-
слеоперационном периоде включает ортопедический 

режим с дозированными нагрузками на позвоночник, 
лечебную гимнастику (дыхательную и для дисталь-
ных отделов верхних конечностей и «здоровой», т.е. 
без отраженной боли ноги), ручной массаж мышц 
нижних конечностей, физиотерапию. 

Активность ортопедического режима и связанная 
с ним интенсивность программ лечебной гимнастики 
в раннем послеоперационном периоде в определен-
ной степени могут влиять на уровень кинезофобии 
и степень дисабилитации больных. Однако степень 
«агрессивности» [19] программ физической реаби-
литации  в ближайшем послеоперационном периоде 
весьма вариабельна. Так, после микродискэктомии 
грыж нижнепоясничных межпозвонковых дисков па-
циентов переводят в вертикальное положение через 
3-4 часа [41], через 6-8 часов [8], через 20-24 часа 
[19]. К занятиям ЛФК больные приступают через 4-6 
час. [41] или 8-10 час. [42] после операции, через 3 
суток [1] или на 5-ые сутки [36]; программы упраж-
нений преимущественно стабилизирующие [13,29,36] 
и, в отдельных публикациях, релаксирующие [41]. В 
последнее время обсуждается возможность обучения 
больных в послеоперационном периоде приемам са-
момобилизации и саморелаксации [40],

Программы физической реабилитации после ста-
билизирующих и декомпрессивно-стабилизирующих 
операций с применением металлических конструк-
ций представлены в отдельных публикациях [13,35]. 
Лечебная гимнастика при этом применяется обычно с 
6-ой – 8-ой недели после операции и включает общие 
(тренировка аэробной выносливости) и специальные 
стабилизирующие физические упражнения, как пра-
вило, в амбулаторных или домашних условиях. ЛФК, 
направленная на увеличение силы и выносливости 
мышц – разгибателей и сгибателей поясничного от-
дела позвоночника и бедер, является стандартной не-
зависимо от конфигурации поясничного отдела по-
звоночника и характера перекрестных мышечных 
синдромов [13,35,36]. 

Учитывая медико-психо-социальные аспекты воз-
никновения и хронизации нейропатической боли, 
широкое распространение, преимущественно среди 
наших иностранных коллег, получили такие средства 
медико-социальной реабилитации, как образователь-
ные программы (back-school, back-cafe), когнитивная 
и психомоторная терапия, эргономические тренин-
ги [11,30,31,32]. Они направлены на преодоление 
кинезофобии, депрессии, повышение мотивации к 
социальной реадаптации, воспитание привычки к 
биомеханически оптимальным позам и нагрузкам. В 
рамках занятий пациентов информируют об анато-
мии позвоночника, причинах и механизмах боли, их 
собственном состоянии, эргономике бытовых и про-
изводственных движений, целях и задачах лечения. 
Считается целесообразным сочетание этих программ 
[36,39], хотя достоверных различий в отдаленных 
результатах лечения с изолированным применением 
каждой из программ не выявлено [11]. Обращает на 
себя внимание тот факт, что эффективность образова-
тельной и когнитивной терапии сравнима с лечебным 
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действием физических упражнений. Это свидетель-
ствует о невысокой селективности и специфичности 
существующих программ ЛФК, которые не позволя-
ют достичь оптимального режима функционирования 
мышечной системы и, следовательно, не обеспечи-
вают необходимый уровень коактивации мышечных 
групп и адекватное распределение нагрузок в элемен-
тах опорно-двигательного аппарата.    

Критерии эффективности реабилитационных про-
грамм после хирургического лечения поясничного 
остеохондроза преимущественно субъективные: в 
раннем послеоперационном периоде – самооценка 
больным своего функционального состояния с ис-
пользованием показателей интенсивности боли по 
визуальной аналоговой шкале VAZ, уровня дисаби-
литации по опросникам Oswestry или Rolland-Morris, 
уровня кинезофобии по шкале Таmpa, уровня тревоги 
и беспокойства по шкале PASS, самооценка боязни 
боли по опроснику FPQ. В отдаленном послеопераци-
онном периоде добавляется самооценка результатов 
реабилитации (для поясничного отдела позвоночни-
ка) по опроснику SER (back), а также, в отдельных 
исследованиях, – объективная оценка функциональ-
ного состояния больных по уровню выносливости 
мышц-сгибателей и разгибателей поясничного отдела 
позвоночника и бедер с использованием изометриче-
ских мышечных тестов и степени подвижности позво-
ночника [34]. В этой связи представляется необходи-
мой объективизация лечебного действия физических 
упражнений на организм больного в дооперационном 
и раннем послеоперационном периодах. 

Таким образом, проведенное информационное ис-
следование современного состояния физической реа-
билитации больных после хирургического лечения 
поясничного остеохондроза выявило отсутствие чет-
кой этапной системы в использовании средств и ме-
тодов мышечно-скелетной терапии и лечебных физи-
ческих упражнений, а также достоверных критериев 
оценки их влияния на организм больного, как на этапе 
предоперационной подготовки, так и в раннем по-
слеоперационном периоде. Такая ситуация неизбежно 
приводит к снижению функциональных результатов и 
качества жизни, затруднениям в социальной реадап-
тации данной категории населения. Улучшение функ-
циональных результатов хирургического лечения свя-
зано как с усовершенствованием периоперационной 
системы восстановительного лечения [14,28], так и с 
отбором оптимистично настроенных на операцию па-
циентов [31] и совершенствованием существующих и 
поиском новых хирургических техник [44]. 

Выводы:
1.Функциональные результаты хирургического ле-

чения пациентов с поясничным остеохондрозом 
характеризуются сохранением (а в ряде случаев 
и усилением) интенсивности дооперационной 
боли, высоким уровнем дисабилитации и, соот-
ветственно, снижением уровня рекреационной 
активности и качества жизни почти в половине 
наблюдений.

2.Состояние опорно-двигательного аппарата больных 
поясничным остеохондрозом, подлежащих хирур-
гическому лечению, характеризуется наличием 
перекрестных мышечных синдромов и изменени-
ем позиционных параметров позвоночно-тазового 
баланса. На этапе предоперационной подготовки 
такие больные в отдельных случаях выполняют 
общие аэробные упражнения; программы специ-
альной лечебной гимнастики для коррекции мы-
шечного дисбаланса в периоперационном периоде 
не разработаны.

3.Селективность и специфичность существующих 
программ ЛФК после поясничного спондилоде-
за не обеспечивает в ряде случаев полноценного 
восстановления функциональных возможно-
стей, что снижает эффективность хирургиче-
ского лечения. 

4.Критерии эффективности физической реабилита-
ции в раннем послеоперацинном периоде осно-
ваны на субъективных показателях самооценки 
больных. 
Перспективы дальнейших исследований. 

1.Разработка комплексной методики физической 
реабилитации, направленной на коррекцию мы-
шечного дисбаланса: а) в предоперационном пе-
риоде – сочетанием средств мышечно-скелетной 
терапии и лечебных физических упражнений; б)
в раннем послеоперационном периоде – после-
довательным применением постизометрической 
релаксации соответствующих мышц туловища и 
нижних конечностей и селективной корригирую-
щей гимнастики. 

2.Объективизация оценки эффективности программ 
ЛФК в раннем послеоперационном периоде, что по-
служит основанием для этапной коррекции средств 
физической реабилитации в сочетании с образова-
тельными программами, психомоторной терапией 
и эргономичными тренингами.
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Обгрунтування спеціалізованої фізичної підготовки  

вчителя середньої школи
Колумбет О.М.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотації:
Мета роботи – виявити професій-
но важливі фізичні якості педагога, 
особові властивості і психофізіо-
логічні якості, а також вимоги до 
рухової підготовленості вчителів. В 
експерименті прийняли участь 674 
вчителя-наочника середніх шкіл 
міста Києва та Київської області. 
Встановлено, що професійна ді-
яльність вимагає прояву типових 
професійно важливих особових 
якостей: комунікабельності, прин-
циповості, толерантності, добро-
ти, співчуття, співпереживання, 
красномовства. Виявлено, що до 
професійно важливих фізичних 
якостей педагога можна віднести 
загальну і локальну (руки, ноги, 
спина, шия) статичну витрива-
лість, силу основних м'язових груп 
і силову витривалість рук, точність 
і швидкість рухової реакції. Доведе-
но, що до найбільш важливих пси-
хофізіологічних якостей необхідно 
віднести сприйняття, пам'ять, уяву, 
стриманість, здатність швидко при-
ймати рішення, уміння працювати в 
нервовій обстановці, здатність чітко 
виконувати свої завдання в умовах 
емоційної напруги, хорошу реакцію. 
Відзначається, що важливу роль в 
освоєнні професії, досягненні вер-
шин професіоналізму грає викорис-
тання цінностей фізичного вихован-
ня в забезпеченні належного рівня 
здоров'я, фізичного і духовного роз-
витку, рухової підготовленості.

Колумбет А.Н. Обоснование специали-
зированной физической подготовки 
учителя средней школы. Цель работы – 
выявить профессионально важные физи-
ческие качества педагога, личные свойства 
и психофизиологические качества, а также 
требования к двигательной подготовлен-
ности учителей. В эксперименте приняли 
участие 674 учителя-предметника средних 
школ города Киева и Киевской области. 
Установлено, что профессиональная дея-
тельность требует проявления типичных 
профессионально важных личных качеств: 
коммуникабельности, принципиальности, 
толерантности, доброты, сочувствия, со-
переживания, красноречия. Выявлено, что 
к профессионально важным физическим 
качествам педагога можно отнести общую 
и локальную (руки, ноги, спина, шея) стати-
ческую выносливость, силу основных мы-
шечных групп и силовую выносливость рук, 
точность и скорость двигательной реакции. 
Доказано, что к наиболее важным психо-
физиологическим качествам необходимо 
отнести восприятие, память, воображение, 
сдержанность, способность быстро прини-
мать решение, умение работать в нервной 
обстановке, способность четко выполнять 
свои задания в условиях эмоционального 
напряжения, хорошую реакцию. Отмеча-
ется, что важную роль в освоении про-
фессии, достижении вершин профессио-
нализма играет использование ценностей 
физического воспитания в обеспечении 
надлежащего уровня здоровья, физическо-
го и духовного развития, двигательной под-
готовленности.

Kolumbet A.N. Ground of specialized 
physical training of teacher of 
middle school. Purpose of work – to 
expose important physical qualities 
of teacher, personal properties 
and psychophysiological qualities 
professionally. Also to expose requirement 
to motive preparedness of teachers. 674 
teachers of middle schools of city of Kiev 
and Kiev area took part in an experiment. 
It is set that professional activity requires a 
display typical professionally the important 
personal qualities: communicability, of 
principle, tolerance, kindness, sympathy, 
empathy, eloquence. It is exposed that 
to professionally important physical 
qualities of teacher it is possible to take 
general and local (hands, feet, back, 
neck) static endurance, force of basic 
muscular groups and power endurance 
of hands, exactness and speed of 
motive reaction. It is well-proven that it is 
necessary to take to the most essential 
psychophysiological qualities: perception, 
memory, imagination, restraint, ability 
quickly to make a decision, ability to work 
in a nervous situation, ability expressly 
to execute the tasks in the conditions 
of emotional tension, good reaction. 
It is marked that an important role in 
mastering of profession and achievement 
of tops of professionalism is played by 
the use of values of physical education 
in providing of the proper health, physical 
and spiritual development, motive 
preparedness level.

Ключові слова:
вчитель, спеціалізований, фізичне 
виховання, професійна, прикладна, 
фізична підготовка.

учитель, специализированный, физичес-
кое воспитание, профессиональная, при-
кладная, физическая подготовка.

teacher, specialized, physical education, 
professional, applied, physical training.

Вступ1

Для уточнення змісту професійно-прикладної 
фізичної підготовки в структурі професійної діяльності 
вчителя-наочника середньої школи ми зробили спробу 
розглянути ці компоненти через модель фахівця. Мо-
дель фахівця включає: професіограму, професійно-
посадові вимоги і кваліфікаційний профіль [5].

З трьох названих компонентів моделі фахівця осо-
бливе місце займає професіограма. Професіограма – 
це науково обґрунтовані норми і вимоги до професії, 
до видів професійної діяльності і якостей особи 
фахівця, які дозволяють фахівцеві ефективно викону-
вати професійні ролі.

За основу розгляду особливостей професійної 
діяльності вчителя середньої школи нами була узята 
уніфікована структура професіограми [7].

Тема роботи відповідає напрямку наукової програ-
ми факультету фізичного виховання Чернігівського 
національного педагогічного університету імені 
Т.Г.Шевченка, яка входить до загально університетської 
теми “Дидактичні основи формування рухової функції 
осіб, які займаються фізичним вихованням та спор-
том” (№ державної реєстрації 0108U000854 від 19 лю-
© Колумбет О.М., 2012 

doi:10.6084/m9.figshare.105446

того 2008 року). Робота виконана згідно з напрямком 
держбюджетної теми “Методичні засади професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання 
до формування здорового способу життя сучасної 
молоді” (№ державної реєстрації 0110U000020 від 29 
січня 2010 р.).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – виявити професійно важливі 

фізичні якості педагога, особові властивості і 
психофізіологічні якості, а також вимоги до рухової 
підготовленості вчителів. 

Результати дослідження. 
Для безпосереднього складання професіограми 

вчителя середньої школи нами були проаналізовані 
нормативно-правові документи (посадові обов’язки, 
кваліфікаційні характеристики посади вчителя, ви-
моги до кваліфікації тощо). Особливості праці і 
професійно важливі якості вчителя виявлялися за до-
помогою професіографічного анкетування. Анкета 
включала 32 питання з різними варіантами відповідей, 
що розкривають особливості режиму професійної 
діяльності, рухової активності, фізіологічної характе-
ристики робочої пози, санітарно-гігієнічних особли-
востей, стомлення, організації фізичного виховання, 
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здорового способу життя, психофізичних і особових 
якостей.

У дослідженні взяли участь 674 вчителя-наочника 
середніх шкіл міста Києва та Київської області. До-
датковим важливим завданням цього дослідження 
було вивчення знань про спрямованість використан-
ня фізкультурно-спортивних і оздоровчих засобів у 
вирішенні педагогічних питань (таблиця.1.).

Результати дослідження показали, що 24,4% 
вчителів виділяють оздоровчу спрямованість 
фізичного виховання, 16,2% – лікувальну, 23,6% – 
відновну і профілактичну і тільки 7,6% знають про 
вплив фізичного виховання на професійні якості 
педагога.

Рівень знань в області фізичного виховання 
вчителів визначався на основі проведення експертної 
оцінки відповідно до змісту теоретичного компонен-
та напряму «Фізичне виховання» галузі знань 0102. 
Результати експертної оцінки рівня знань вчителів 
свідчать, що за усіма темами теоретичного розділу їх 
знання знаходилися на низькому рівні.

Рівень методичних умінь вчителів визначав-
ся на основі змісту методико-практичного розділу 
дисципліни «Фізичне виховання» для студентів ВНЗ. 
Експертна оцінка показала, що у вчителів середніх 
шкіл не сформовані методичні уміння і навички по ви-
користанню фізичного виховання у своїй професійній 
діяльності.

Однією з головних причин слабкого рівня знань 
і умінь в області фізичного виховання, як відмітили 
95% експертів, є слабкий міждисциплінарний зв'язок 
дисципліни «Фізичне виховання» з дисциплінами 
загальнопрофесійної і спеціальної підготовки 
майбутніх педагогів.

Ця обставина викликана також неопрацьованістю 
концептуальних і технологічних підходів по ви-
користанню фізичного виховання в професійній 
діяльності вчителя при рішенні різних проблем. 
Існують протиріччя і в змісті професійної підготовки 
педагогів. Вирішення цієї проблеми, на наш по-
гляд, полягає в поліпшенні професійної підготовки 
педагогів у вищих навчальних закладах.

Важливим об'єктом професійної діяльності в 
аспекті досягнення професіоналізму є і сам вчитель. 
У досягненні максимального рівня професіоналізму 
важливе місце займають стан здоров'я індивіда, 
його фізичний розвиток, фізична підготовленість і 
працездатність.

Специфіка професійної діяльності педаго-
га призводить до різних порушень, деформацій і 
професійних хвороб. Так, психо-емоційне наванта-
ження при підвищеній відповідальності за резуль-
тат діяльності призводять до виникнення стресів 
різної міри тяжкості. Нервово-напружена праця 
зумовлює і артеріальну гіпертонію [6], яка негативно 
позначається на загальному стані здоров'я. Наслідком 
високих нервово-емоційних навантажень є психічні 
захворювання.

Як вважає А.К.Маркова [5], процес трудової 
діяльності в ситуаціях особливого ризику може при-

зводити до зниження, як працездатності людини, 
так і ефективності праці, а також до негативних змін 
психіки і втрати ціннісних орієнтацій в праці. Ці по-
рушення можуть зачіпати різні сторони трудового 
процесу: професійну діяльність, особу професіонала, 
професійне спілкування.

Так, за даними нашого дослідження, 29,4% 
респондентів відмітили, що до кінця робочого дня у 
них настає середня міра психологічної втоми, 36,8% 
мають середню втому до кінця робочого тижня, 
63,5% вважають, що сильно психологічно втомлю-
ються до кінця року. 40,3% вчителів відмітили, що 
найпомітніше виражається стомлення під час робо-
ти у вигляді погіршення настрою, 37,9% – у вигляді 
розсіяної уваги, 31,9% – у вигляді головного болю, 
24,3% – в зниженні інтересу до роботи, 21,6% вважа-
ють, що стомлення проявляється у вигляді сонливості. 
94,2% респондентів вважають, що стомлення настає 
через значний психологічний стрес (рис.1).

Важливою особливістю професійної діяльності 
вчителя є розумові дії підвищеної складності 
і тривалості. На думку М.І.Виноградова, таку 
діяльність можна віднести до інтелектуальної праці з 
високою психо-емоційною напругою [4]. Тривале ро-
зумове навантаження, ускладнене психо-емоційними 
чинниками, призводить до погіршення діяльності 
функцій уваги – об'єму, концентрації, перемикання і 
розподілу усіх видів пам'яті, сприйняття; збільшенню 
часу простої і складної сенсомоторної реакції [2].

Для визначення, які психофізичні якості повинні 
мати вчитель-наочник середньої школи, респонден-
там необхідно було вибрати із запропонованого п'ять 
найбільш значущих. Результати дослідження показа-
ли, що 59,4% вважають найбільш важливою здатністю 
чітко виконувати свої обов'язки в умовах емоційної 
напруги, 50,4% – хорошу реакцію, 48,3% – швид-
ко приймати рішення, 45,4% – уміння раціональне 
розподіляти увагу, 43,9% – уміння працювати з важ-
кими учнями.

При виявленні професійних особових якостей ре-
спондентам необхідно було відмітити в анкеті п'ять 
найбільш важливих. 100% педагогів до найбільш важ-
ливих особових якостей віднесли комунікабельність, 
по 76,9% – доброту і співпереживання, 61,5% – 
співчуття, 46,1% – красномовство.

Важливе значення в підтримці високої міри 
працездатності належить фізичній підготовленості 
вчителя. Під фізичною підготовленістю вчителя ми 
розуміємо оптимальний рівень фізичних якостей і 
функціональних можливостей організму, що дозволяє 
максимально ефективно і тривало здійснювати 
професійні функції у трудовій діяльності.

В той же час в науковій літературі ми не знайш-
ли спеціальних досліджень, що вивчають фізичну 
підготовленість вчителя [7, 8, 10-13].

Результати дослідження показали, що найбільш 
важливими фізичними якостями, які проявляють-
ся в професійній діяльності педагога, являють-
ся: витривалість (її відмітили 86% респондентів); 
швидкість (64%); сила (66%).
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Рис. 1. Самопочуття вчителів на початку нового робочого дня

Таблица 1. 
Знання про спрямованість фізичного виховання при використанні його у професійній діяльності вчителя

№ 1. Спрямованість Відсотки Ранг

1. Оздоровча 24,4 1
2. Лікувальна 16,2 2
3. Рекреаційна 12,4 3
4. Розвиваюча 8,6 5
5. Професійно-прикладна 7,6 6
6. Профілактична 11,2 4
7. Соціаліазуюча 6,4 7

Рис. 3  . Вплив занять фізичною культурою і спортом на успішність професійних обов’язків

Рис. 2. Взаємозв’язок між стомленістю та фізичною підготовленістю
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Дослідження прояву сили у вчителів показали, що 
58,5% респондентів в процесі професійної діяльності 
підіймають і утримують тяжкість вагою до 5 кг; 18,4% 
– 5-10 кг; 4,6% педагогів підіймають вагу 10-20 кг При 
цьому 30% респондентів відповіли, що за робочий 
день переносять тяжкість на 3-10 м, 14,8% – до 100 
м, 20,5% – більше 100 м. Рухова активність протягом 
трудового дня залежала від професійних завдань, що 
виконуються вчителем.

Результати дослідження показали, що у вчителів 
основними руховими діями є рухи пальців та 
кисті руки, при цьому характер основних рухів – 
графічний.

На питання чи «Пов'язана втома із недостат-
ньою фізичною підготовленістю»? 47,5% педагогів 
відповіли «Так», 17,6% – «Ні» (рис.2).  92,3% учителів 
відмітили взаємозв'язок регулярних занять фізичними 
вправами з поліпшенням стану здоров'я, 46,1% – із 
забезпеченням тривалого виконання професійних 
функцій на високому рівні, 30,7% – з поліпшенням 
рухової активності, 20,5% – з швидкою адаптацією до 
професійної діяльності (рис. 3).

В той же час 30,5% вчителів відмітили, що зовсім 
не використовують регулярні заняття фізичними 
вправами для збереження і зміцнення здоров'я і до-
сягнення професіоналізму, 51,9% нерегулярно займа-
ються фізичними вправами і тільки 18,1% використо-
вують регулярно фізичні вправи в цілях збереження, 
зміцнення здоров'я і досягнення професіоналізму 
(рис. 4).

На питання, «Який вид спорту або фізкультурно-
оздоровча система підвищує фізичну підготовленість»? 
46% відмітили аеробіку (фітнес, шейпінг, танці, 
оздоровчі види гімнастики), 10% – оздоровчий біг 
(та інші види легкої атлетики), 4% – спортивні ігри, 
20% – плавання, 20% – інші види оздоровчої фізичної 
культури. 62% учителів основні професійні функції 
виконують в положенні стоячи чи сидячи (рис. 5). 
Вимушена робоча поза провокує гіпертонічну і ви-
разкову хворобу, невралгію поперекового і шийно-
го відділів хребта, викликає застій крові в ногах, 
погіршує кровонаповнення в нижній половині тіла, 
при положенні сидячи сприяє слабкому кровонапов-
ненню і постачанню киснем органів малого тазу [1]. 
Також вона призводить до порушень ритму дихан-
ня, зниження рівня оксигенації крові, позначається 
на якості вентиляції легенів і газообміну, якісному 
складі крові [8].

Великий вплив на успішність професійної 
діяльності чинять умови, в яких здійснює свою 
діяльність вчитель. Санітарно-гігієнічний розділ 
професіограми представлений основними чинниками, 
до яких відносять: мікроклімат, освітленість робочих 
місць, шкідливі домішки в повітрі, шум, підвищену 
або знижену вологість. Аналіз професіографічної 
анкети показав, що умови виконання основних тру-
дових завдань залежать від специфіки професійної 
діяльності вчителя. Вчителі основну частину робочого 
дня проводять у приміщенні. Мікроклімат шкільних 
приміщень призводить до істотних негативних зру-

шень в діяльності серцево-судинної, дихальної, 
ендокринної та видільної систем, зниженню захисних 
сил організму, виникненню передпатологічних станів. 
Локальне охолодження організму (якщо проводяться 
провітрювання класу) призводить до значної кількості 
простудних захворювань, поширенню вірусних і го-
стрих респіраторних захворювань [10]. Взаємодію 
загального і місцевого охолодження з психогенними 
і емоційними чинниками робить вплив на порушення 
координації рухів і падіння працездатності. Підвищена 
температура довкілля викликає почастішання ЧСС, 
частоти дихання, зниження тиску і підвищення 
температури тіла, при цьому різко зростає напруга 
організму при підвищенні вартості роботи і падінні 
працездатності. За цих умов можуть виникнути за-
хворювання нервової системи і органів травлення [3].

До особливостей професії учителя середньої 
школи слід віднести переважання осіб жіночої статі. 
За даними нашого дослідження, 90% фахівців, що 
здійснюють трудову діяльність в цій сфері, – жінки. 
Встановлено, що у жінок більше виражені реакції 
серцево-судинної, дихальної, нервово-м'язової і інших 
систем [9].

Професійна діяльність вчителя поєднується з об-
меженими рухами, малими м'язовими зусиллями і 
підвищеною психо-емоційною напругою. Найбільш 
негативно такий характер діяльності позначається 
на функціональному стані центральної нервової, 
серцево-судинної, дихальної і нервово-м'язової си-
стем. Локальна м'язова діяльність при виконанні 
функціональних обов'язків, її одноманітність і бідність 
рухової координації у поєднанні з фіксованою робо-
чою позою призводять до підвищення мінімального 
артеріального тиску при зменшенні ударного об'єму 
серця і розузгодження між ЧСС і витратою енергії.

Описово-технічний розділ професіограми до-
зволив нам виявити основні особливості характе-
ру професійної діяльності вчителя. До них мож-
на віднести: локальний характер м'язової і рухової 
діяльності; низька рухова активність; присутність 
елементу статичності і вимушеної робочої пози; ви-
сока психо-емоційна напруга праці; необхідність 
розумової напруги.

Спеціальних досліджень, спрямованих на 
обґрунтування фізичного і особового розділів 
професіограми вчителя, надзвичайно мало. В той же 
час аналіз професійної діяльності педагога, вказу-
ють на необхідність гарного здоров'я; великого фон-
ду професійних рухових умінь і навичок; високої 
фізичної і рухової активності; виховання здатності до 
управління емоціями, почуттями, вчинками; швидкої 
операційної діяльності і так далі, які є важливими 
умовами досягнення професіоналізму.

Таким чином, педагог середньої школи повинен 
володіти: оптимальними кондиціями (станом здоров'я, 
фізичним розвитком і фізичною підготовленістю), 
відповідними виконанню професійних завдань; ви-
сокою фізичною і руховою активністю; хорошим 
функціонуванням систем життєзабезпечення; досить 
високою витривалістю, швидкістю і силою.
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Рис. 4. Відношення вчителів середніх шкіл до активних занять фізичною культурою і спортом

Рис. 5. Робоча поза вчителя-наочника

Висновки:
Особливістю професійної діяльності вчителя 1. 
середньої школи є відповідальність за долі молодого 
покоління. Це призводить до великих психологічних 
навантажень і до виникнення стресу.
До професійно важливих фізичних якостей педаго-2. 
га можна віднести загальну і локальну (руки, ноги, 
спина, шия) статичну витривалість, силу основних 
м'язових груп і силову витривалість рук, точність і 
швидкість рухової реакції.
Професійна діяльність вимагає прояву типо-3. 
вих професійно важливих особових якостей: 
комунікабельності, принциповості, толерантності, 
доброти, співчуття, співпереживання, красномов-
ства.
До найбільш важливих психофізіологічних яко-4. 
стей необхідно віднести сприйняття, пам'ять, уяву, 
стриманість, здатність швидко приймати рішення, 
уміння працювати в нервовій обстановці, здатність 

чітко виконувати свої завдання в умовах емоційної 
напруги, хорошу реакцію.
Ефективність процесів становлення особи 5. 
професіонала, його фізичне, соціальне і особо-
ве благополуччя в житті і професійній діяльності 
в істотній мірі залежать від усвідомленості і 
сформованості ціннісних установок на фізичну 
активність і здоров’язбереження «для себе» і «для 
учнів», від регулярних занять із використанням 
фізкультурно-спортивних і оздоровчих засобів. 
 Важливу роль в освоєнні професії, досягненні вер-6. 
шин професіоналізму грає використання цінностей 
фізичного виховання в забезпеченні належного 
рівня здоров'я, фізичного і духовного розвитку, 
рухової підготовленості.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямі вивчення інших проблем обґрунтування 
спеціалізованої фізичної підготовки педагогів.
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Дослідження сформованості фізичної культури особистості 

майбутніх педагогів на початку першого року навчання
Кривенцова І.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Визначені складові фізичної культури 
особистості майбутнього педагога. 
Виділені чотири компоненти фізич-
ної культури вчителя: мотиваційно-
ціннісний, змістовий, організаційно-
діяльнісний та результативно-оцінний. 
Проведено експеримент щодо 
сформованості поняттєвого апарату 
фізичної культури; стану власного 
здоров’я; ставлення до предмету «фі-
зична культура» в школі; відношення 
до спортивної діяльності. У експери-
менті приймали участь 486 першо-
курсників, з них 117 хлопців та 369 
дівчат. Отримані дані свідчать про 
високу вірогідність захворювань у 
осіб, які вступають до педагогічного 
вищого навчального закладу. Доведе-
но необхідність у розробці та впрова-
дженні у підготовку майбутніх педаго-
гів сучасних технологій формування 
фізичної культури як фактора їхньої 
особистої та професійної культури, 
а також світогляду спрямованих на 
оздоровлення нації.

Кривенцова И.В. Исследование физи-
ческой культуры личности сформиро-
ванной у будущих педагогов на начало 
первого года обучения. Определены со-
ставные части физической культуры будуще-
го педагога. На их основе выделены четыре 
компонента физической культуры учителя: 
мотивационно-ценностный, содержатель-
ный, организационно-деятельностный и 
результативно-оценочный. Проведенный экс-
перимент касается уже сформированного 
понятийного аппарата физической культуры, 
состояния здоровья, отношения к предмету 
физическая культура в школе, отношения к 
спортивной деятельности. В  эксперименте 
принимали участие 486 первокурсников, из 
них 117 парней и 369 девушек. Полученные 
данные свидетельствуют о высокой вероят-
ности заболеваний у лиц, поступающих в 
педагогический вуз. Доказана необходимость 
разработки и внедрения в подготовку будущих 
педагогов современных технологий формиро-
вания физической культуры как фактора их 
личностной и профессиональной культуры, а 
так же мировоззрений направленных на оздо-
ровление нации.

Kriventsova I.V. Study of the 
physical culture of person formed 
in the future teachers at the 
beginning of the first year. The 
components of physical culture of 
future teachers are identified. Based 
on them, four components of physical 
culture of teachers are singled out. 
The completed experiment touches 
an already formed conceptual 
apparatus of physical education, 
health state, relationship to the 
physical education subject in school, 
the relations to sports activities of 
486 first-year students, including 
117 boys and 369 girls. These data 
indicate a high probability of disease 
in persons entering the pedagogical 
universities. The necessity of 
developing and implementing in 
preparation of future teachers of 
modern technology of the forming of 
a physical culture as a factor in their 
personal and professional culture, 
as well as ideologies aimed at health 
improvement of the nation.

Ключові слова:
фізична культура, фізичне виховання, 
педагоги, студенти, фехтування.

физическая культура, физическое воспита-
ние, педагоги, студенты, фехтование.

physical culture, physical education, 
pedagogues, students, fencing.

Вступ.1

Сьогодні на перший план виходить 
здоров’язберігаюча та здоров’яформуюча педагогіка, 
що потребує переосмислення ролі й сутності 
непрофесійної фізкультурної освіти. Важливим фак-
тором її формування у студентів є заняття з фізичного 
виховання і їхня структура. Фізичне виховання і 
спорт – важливий чинник здорового способу життя, 
профілактики захворювань, організації змістовного 
дозвілля, формування гуманістичних цінностей та 
створення умов для всебічного гармонійного розвит-
ку людини. На жаль, сьогодні  помітно втрачаються 
ціннісні орієнтири засобів фізичної культури. Мета 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищій 
школі, не завжди виконується. Більшість педагогів 
вважають «Фізичну культуру» і «Фізичне вихован-
ня» взагалі зайвим предметом. Постає необхідність 
дотримання виконання мети цієї навчальної 
дисципліни, щодо формування фізичної культури 
особистості педагогічного фахівця, як того, хто своєю 
професійною діяльністю безпосередньо впливає на 
виховання майбутніх поколінь.  

Аналіз навчально-методичної літератури свідчить 
про те, що на практиці у більшості вчительських 
кадрів ще недостатньо сформована особиста фізична 
культура, що підтверджується байдужим, або взагалі 
негативним ставленням до різних форм занять 
фізичними вправами і спортом (М.Я. Віленський [1], 
Р.С. Сафін [2], Р.Т. Раєвський [6] та інші [7-10]). Згідно 
з останніми дослідженнями [3, 4], виділено п’ять 

© Кривенцова І.В., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105447

компонентів професійно-прикладної фізичної культу-
ри майбутнього вчителя: 
1. Фізкультурно – спортивна діяльність; 
2. Мотиваційно-ціннісні орієнтири; 
3. Фізичне вдосконалення; 
4. Педагогічні знання в сфері фізичної культури; 
5. Педагогічне мислення, яке стосується всіх інших 

вищеназваних компонентів.
Робота виконана згідно з планом НДР Харківського 

національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є аналіз сформованості скла-

дових фізичної культури особистості у першокурсників 
ВПНЗ на початку навчального року.

Згідно з метою роботи, були сформульовані 
наступні завдання: 

На основі розробленої анкети, що охоплює всі 1. 
складові фізичної культури особистості майбутньо-
го педагога, з’ясувати відношення першокурсників 
до фізкультурно-спортивної діяльності, а також, 
які види спорту є найбільш привабливими серед 
учнівської молоді.
За результатами медичного огляду, а також анкет-2. 
ного опитування студентів проаналізувати стан 
фізичного здоров’я першокурсників ВПНЗ.

Результати дослідження. 
Випускники педагогічних ВНЗ мають бути 

освіченими у сфері фізичної культури, за роки навчан-
ня у виші у них повинно сформуватися позитивне став-
лення до фізкультурної діяльності і розуміння місця 
уроку фізичної культури в школі, як найважливішого 
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фактору природного розвитку організму, оздоровчої 
технології, можливості не лише вижити в умовах 
сучасного життя, а ще й благополучно дожити до 
глибокої старості; стати успішною людиною.

Узагальнюючи дані, отримані при вивченні 
навчально-методичної літератури, щодо формуван-
ня фізичної культури особистості вчителя, можна 
виділити чотири компоненти:
1. Мотиваційно-ціннісний: Ставлення студентів 

до фізкультурної діяльності; їхні міркування 
про її значущість. Прагнення до саморозвитку, 
суб’єктності. Усвідомлення фізичної культури як 
загальнолюдської цінності. Свідоме проектування 
життєвих прагнень, які визначають фізичну куль-
туру. Мотиви щодо самоорганізації. Добровільне 
прийняття життєвих цінностей і пріоритетів.

2. Змістовий: Усвідомлення сутності фізичної культу-
ри. Розширення життєвого і пізнавального просто-
ру. Знання форм і методів організації фізкультурної 
діяльності. Знання основних факторів, що 
підтверджують роль і значення фізичної культури в 
життєдіяльності людини.

3. Організаційно-діяльнісний: Самоорганізація своєї 
фізкультурної діяльності. Своєчасність виконан-
ня заздалегідь спланованих дій. Організація й 
уміння що необхідні для проведення наміченої 
фізкультурної діяльності. Здатність особистості 
мобілізувати себе; цілеспрямовано та активно 
використати свої можливості щодо досягнення 
мети. Уміння студентів організовувати різні види 
фізкультурної діяльності для інших.

4. Результативно-оцінний: Самоактуалізація, 
самореалізація, самооцінка досягнення поставле-
них цілей. Стратегія саморозвитку й самовдоскона-
лення. Аналіз ступеню цілеспрямованості. Корекція 
власної фізкультурної діяльності.
Задля виявлення сформованості фізичної культури 

вчорашніх школярів, які вступають до педагогічного 
вишу нами були розроблені анкети з урахуванням усіх 
її складових. Анкети заповнялися на початку першого 
навчального року (вересень-жовтень). В анкетування 
взяли участь 486 першокурсників, з них 117 хлопців 
та 369 дівчат.  

Так, за результатами опитування, помітна тенденція 
зменшення долі участі у фізкультурно-спортивній 
діяльності вчорашніх школярів. Отримані дані 
свідчили про щорічне падіння відсотку випускників 
середніх шкіл, які займалися спортом в спортивних 
секціях та індивідуально (рис. 1).

Студенти 2006/2007 та 2007/2008 років всту-
пу показали що більше половини з них (53,2 % і 
63,5% відповідно) займалися в спортивних секціях 
і індивідуально, а першокурсники 2008/2009 та 
2009/2010 років вже складали лише 42,0 % і 31,5% 
відповідно. Це можна пояснити помітною тенденцією 
до закриття спортивних шкіл і секцій у зв’язку з бра-
ком коштів у державі.

При аналізі структури фізкультурно-спортивної 
діяльності, було встановлено, що менша частина 
студентів займалася спортом індивідуально, що мож-

на пояснити високою оплатою занять в абонементних 
групах і матеріальними негараздами у сім’ях, а також 
відсутністю потреби в організації активного дозвілля, 
низькою оцінкою важливості занять фізичними впра-
вами. Ця трактовка співпадає з виявленими під час 
опитування проблемами фізичного виховання, на які 
вказували саме студенти. Індивідуально (самостійно, 
або з друзями) можна займатися і на стадіонах, або 
майданчиках які прилягають до житлових будинків, 
як модний зараз у Росії термін «шагова доступність». 
Але, кількість таких споруд теж скорочується, 
руйнується і часто перетворюється на площадки для 
вигулу домашніх тварин.

Незначна кількість опитуваних що брали участь 
у змагальній діяльності, при її зниженні за останні 
роки (14,2 %, 14,9 %, 11,5 %, 9,6 %), вказувала на 
вищезгадані негаразди фізичного виховання що 
відобразилося на спортивних досягненнях студентів. 
Так, серед усіх досліджуваних лише незначна частка 
складала тих, що мали звання майстра спорту (МС), 
кандидата у майстри спорту (КМС), або І, ІІ та ІІІ роз-
ряди (табл. 1). 

Тобто, стабільно невелика кількість школярів, 
які займалися спортивною діяльністю вступали на 
гуманітарні факультети педагогічного університету. 
Слід зазначити, що в проведеному дослідженні пер-
шокурсники факультету фізичного виховання участь 
не приймали.

Все це можна трактувати, як критичний фактор 
відношення до фізкультурно-спортивної діяльності у 
вчорашніх випускників шкіл, особливо якщо врахо-
вувати те, що до педагогічного вишу мають вступати, 
як правило, найкращі та найсумлінніші учні школи. 
Іншими словами, ситуація, що склалася на теперішній 
час, стосовно байдужого, а деколи й негативного став-
лення до фізичної культури і спорту в середній школі 
стосується найліпшого потенціалу майбутньої нації.

Здоров’я, як найважливіша цінність для особистості 
і суспільства, у значній мірі є продуктом шкільного 
предмету «фізична культура» і вузівської навчальної 
дисципліни «фізичне виховання». Відсутність еле-
ментарних знань щодо доцільності фізичної куль-
тури в житті кожної людини гальмують її розвиток 
як фізичний, так і професійний. Так, найуспішніші, 
впевнені у собі люди, які досягли значних висот 
є фізкультурноосвіченими, займаються спортом, 
приділяють багато уваги загартуванню. При цьо-
му більшість людей, особливо мешканці міст, часто 
хворіють, мають шкідливі звички і надлишкову вагу, 
мало рухаються, майже не займаються фізичними 
вправами та спортом, віддаючи перевагу перегля-
ду телевізійних програм. На нашу думку, це можна 
пояснити фактором необізнаності у сфері фізичної 
культури, як частини людського буття, ще на початко-
вому рівні закладання її понять – в сім’ї, у дитячому 
садку, в початковій школі. Тобто, особливу увагу слід 
приділяти формуванню ставлення до фізкультурно-
спортивної діяльності ще змалку та поглиблювати ці 
поняття протягом навчання у середній, старшій школі, 
ВНЗ. 
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Таблиця 1

Частка спортсменів, що мали спортивні досягнення серед опитуваних студентів ХНПУ

Рік навчання n Спортсмени
масових розрядів, (%) n КМС, МС (%) n

2006/07 522 1,34 7 0,77 4
2007/08 595 2,85 17 1,5 9
2008/09 516 2,54 13 1,56 8
2009/10 499 2,4 12 1,6 8

Рис. 1. Відсоток школярів, що займалися фізичними вправами, окрім занять фізичною культурою в школі

Рис. 2. Відвідування першокурсниками спортивних секцій з видів спорту
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Дитина самостійно не може опанувати процесом 
фізичного виховання, тому слід залучати дорослих 
помічників, які будуть не лише розповідати про здо-
ровий спосіб життя, але й вести пропаганду користі 
фізичної культури та спорту, і власним прикладом 
стимулювати школярів до необхідності фізкультурно-
спортивної діяльності і ціннісного відношення до неї. 
Тут маємо на увазі, не лише вчителів, а й найближ-
че оточення дитини, родину. Цінності, які закладені 
в сім’ї, формують звички майбутньої особистості. 
Сьогодні, коли вже склалася наявна ситуація  щодо пе-
реважно негативного ставлення до фізичної культури у 
нашому суспільстві, педагоги та батьки повинні звер-
нути особливу увагу на здоров’я дитини, її фізичний 
та психічний розвиток. Сьогодні, діти гинуть на уро-
ках з фізичної культури не стільки від фізичних наван-
тажень, а від недостатньої та нераціональної рухової 
активності, від нерегулярності занять фізичними 
вправами, внаслідок поганої екологічної ситуації, 
та інколи, нажаль, від неякісної медичної допомоги. 
Необхідно усвідомити той факт, що найважливішу 
роль у вихованні здорового покоління відіграють 
фізичні вправи і заняття спортом. Дитину необхідно 
спрямувати на розуміння цінності фізкультурно-
спортивної діяльності і заняття нею протягом усьо-
го її життя. І не лише вчитель фізичної культури 
має за це відповідати, як вважає більшість сучасних 
педагогів, але й усі вчителі які викладають в школі. 
Особистий приклад є дуже вагомим чинником форму-
вання фізичної культури, що треба враховувати при 
підготовці майбутнього вчителя.

Аналіз медичних карт та опитування студентів І 
курсу свідчили про погіршення загального фізичного 
стану підлітків та наявності у них великої кількості 
захворювань. Найбільш розповсюдженими були скар-
ги, пов’язані із порушеннями нервової, дихальної, 
опорно-рухової, серцево-судинної систем та системи 
травлення. Нажаль, медичні обстеження часто прохо-
дили формально. Студенту ставили питання «які він 
має скарги?», і діагноз встановлювали зі слів студен-
та (тут все залежало від його свідомості). Не рідкими 
були випадки коли, з року в рік в медичні картки 
студентів переписували хвороби з попередніх обсте-
жень, про які студент навіть не був обізнаним, про що 
свідчили розходження при опитуванні студентів при 
співставленні з даними медичного обстеження.

Наявність хронічних хвороб та низькі 
функціональні можливості студентів обумовили 
віднесення їх до спеціальної медичної групи в школі, 
що повинно було відбитися на бажанні займатися у 
групі фізичної реабілітації у ВНЗ.

Однак тільки від 2,1 до 5,7 % опитуваних вияви-
ли бажання займатися у спеціальних медичних гру-
пах, турбує той факт, що вже 10,0 % першокурсників 
2009/2010 року вступу захотіли займатися у групах 
лікувальної фізичної культури. Низька оцінка ста-
ну здоров’я та власних можливостей, залякуван-
ня у засобах масової інформації призводить не до 
вирішення проблем фізичної культури, а до їхнього 
загострення.

Детальний аналіз результатів опитування 
першокурсників з приводу відвідування ними спор-
тивних секцій та занять певними видами спорту, 
свідчив про те, що більшість обирала ігрові види 
спорту, а саме: футбол, волейбол, баскетбол. Щороку 
спостерігалася тенденція щодо збільшення інтересу 
студентів саме до ігрових видів спорту, що можна по-
яснити агресивною рекламою цих видів, відносною 
простотою виконання дій, відносною вартісною 
доступністю, насиченістю позитивними емоціями від 
ігор і якістю проведення занять з «фізичної культури» 
шкільними вчителями. Часто, вчителі фізичної куль-
тури в школі самі недостатньо обізнані на спортивній 
гімнастиці, яка є досить складною дисципліною 
шкільного уроку. І особливо, після того, що вчителі 
можуть самостійно вирішувати які види увійдуть до 
навчальних планів, складно-координаційні види втра-
чають свою актуальність.

Ми встановили, що студенти надавали перева-
гу розрекламованим видам спорту та танцям, бажа-
ли ними займатися в університеті. Це свідчить про 
недостатній рівень обізнаності першокурсників у 
сфері спортивної діяльності, ще під час навчання в 
середній школі.

На рисунку 2 показано узагальнене відсоткове 
співвідношення кількості першокурсників, які 
відвідували спортивні секції з певних видів спорту. На 
другому ранговому місті після спортивних ігор знахо-
дяться танці, на третьому – легка атлетика, що також 
можна пояснити відносною доступністю для занять 
цим видом. За чотири роки дещо змінювалися уподо-
бання щодо видів спорту. Зросла частка студентів, що 
займалася легкою атлетикою, спортивними іграми, 
тенісом та бадмінтоном, боксом і боротьбою. Дещо 
зменшилися популярність та доступність танців, пла-
вання, фітнесу й аеробіки, гімнастики, шахів і шашок. 
Тобто це також наглядно ілюструє проблеми фізичної 
культури і підкреслює їхню значущість.

Фізична культура як частина загальної культури 
людства і невід’ємна складова життєдіяльності люди-
ни надає їй можливості реалізувати власний потенціал 
у трудовій, суспільній та особистій діяльності. 
Обізнаність людини у сфері фізичної культури, 
сформованість її поняттєвого апарату, знання про 
загальні положення і принципи фізичної культури на-
дають можливість сучасній людині відчувати себе не 
лише грамотною та освіченою, але ще й закладають 
навички здорового способу життя, формують ціннісне 
відношення до спорту та фізичного виховання, ство-
рюють сприятливі умови гармонійного розвитку 
особистості у звичних для її організму умовах.

Всі недоліки у формуванні фізичної культури 
майбутніх вчителів були нами ураховані при створенні 
навчальної авторської програми з фехтування. Пропо-
нована програма спирається на навчальну програму 
для ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації [Фізичне виховання. 
Навчальна програма для вищих навчальних закладів 
України III – IV рівнів акредитації (затверджено 
наказом Міністерства освіти і науки України від 14 
листопада 2003 року, № 757). Цільова комплексна 
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програма «Фізичне виховання – здоров’я нації». – К., 
1998. – 48с.] і враховує інтереси багатьох студентів 
щодо видів спортивної діяльності, використання 
засобів допоміжних видів спорту, привабливих для 
сучасної молоді: айкідо, стретчінга, йоги і таке інше. 
Спрямованість програми на майбутню професійну 
діяльність, а саме, уміння підтримувати власний 
організм і розуміння ролі педагога у вихованні 
майбутніх поколінь здоровими повинно відчуватися 
на кожному занятті.

Висновки. 
Отримані нами дані свідчать про високу 

вірогідність захворювань у осіб, які вступають до 
педагогічного ВНЗ. Формування фізичної культу-
ри студентів-майбутніх педагогів, має виражатися у 
власній самостійній фізкультурній діяльності, у роботі 

зі школярами на педагогічній та табірній практиці і у 
свій вільний час. Незначна питома вага респондентів, 
обізнаних з фізкультурно-спортивною діяльністю, 
обумовлює потребу у розробці та впровадженні у 
підготовку майбутніх педагогів сучасних технологій 
формування фізичної культури як фактора їхньої 
особистої та професійної культури, а також світогляду 
спрямованого на оздоровлення нації. Найважливішою 
умовою реалізації усіх компонентів фізичної культу-
ри  майбутніх педагогів є активне залучення кожного 
з них до процесу фізичного виховання у ВНЗ.

У подальших дослідженнях передбачається 
з’ясувати вплив навчальної дисципліни «Фізичне ви-
ховання засобами фехтування» на формування скла-
дових фізичної культури майбутніх педагогів.  
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Авторська розробка тренувального пристрою для мікро-
баскетболу «Розумне кільце» як засіб інтегрального 

психомоторного розвитку дітей другого-п’ятого років життя
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Анотації:
Розроблено технічний пристрій 
для мікро-баскетболу для інте-
грального розвитку дітей 1-5 ро-
ків. У дослідженні взяли участь 
52 дитини вікової групи 1-2 ро-
ків, 56 дітей 3-4 років, 56 дітей 
4-5 років. Пропонується викону-
вати кидки в кошик з різної від-
стані та під різним кутом. Також 
кидати м’ячі різного кольору та 
розміру у відповідності до ко-
льору та розміру кошика з зада-
ного вихідного положення. За-
значається, що вправи з м'ячем 
розвивають орієнтування в 
просторі, регулюють силу і точ-
ність кидка, розвивають окомір, 
спритність, швидкість реакції; 
нормалізують емоційно-вольову 
сферу. Встановлено, що засто-
сування методик з використан-
ням технічного пристрою сприяє 
підвищенню показників фізичної 
підготовленості і психофізіоло-
гічних можливостей дітей.

Лахно Е.Г., Козина Ж.Л., Ягелло Марина. 
Авторская разработка тренировочного 
устройства для микро-баскетбола «Умное 
кольцо» как средство интегрального 
психомоторного развития детей 2-5 года 
жизни. Разработано техническое устрой-
ство для микро-баскетбола для интеграль-
ного развития детей 1-5 лет. В исследова-
нии приняли участие 52 ребенка возрастной 
группы 1-2 лет, 56 детей 3-4 лет, 56 детей 
4-5 лет. Предлагается выполнять броски в 
корзину с разного расстояния и под разным 
углом. Также бросать мячи разного цвета и 
размера в соответствие с цветом и разме-
ром корзины с заданного исходного положе-
ния. Отмечается, что упражнения с мячом 
развивают ориентирование в пространстве, 
регулируют силу и точность броска, разви-
вают глазомер, ловкость, скорость реакции; 
нормализуют эмоционально волевую сфе-
ру. Установлено, что применение методик 
с использованием технического устройства 
способствует повышению показателей фи-
зической подготовленности и психофизио-
логических возможностей детей.

Lakhno E.G., Kozina Zh.L., Jagiello 
Marina. Author development of training 
device for micro-basketball the «Clever 
ring» as mean of integral psychomotor 
development of children of 2-5 years 
old. A technical device is developed for 
micro-basketball for integral development 
of children 1-5 years. In research took part 
52 children of age-dependent group of 1-2 
years, 56 children of 3-4 years, 56 children, 
4-5 years. It is suggested to execute 
throws in a basket from different distance 
and under a different corner. Also to give 
up the balls of different color and size in 
accordance with a color and size of basket 
from the set initial position. It is marked that 
exercises with a ball develop an orientation 
in space, regulate force and exactness of 
throw, develop measurement with naked 
an eye, adroitness, speed of reaction; 
normalize a volitional sphere emotionally. 
It is set that application of methods with 
the use of technical device is instrumental 
in the increase of indexes of physical 
preparedness and psychophysiological 
possibilities of children.

Ключові слова:
діти, баскетбол, тренажер, 
фізична підготовленість, пси-
хофізіологічний, інтегральний 
розвиток.

дети, баскетбол, тренажер, физическая 
подготовленность, психофизиологичес-
кое, интегральное развитие.

children, basket-ball, trainer, physical 
preparedness, psychophysiological, integral 
development.

Вступ.1

Мікро-баскетбол – це різновид масового 
баскетболу, баскетбол для самих маленьких, тобто 
дітей молодше 9 років (http://www.adrenalin2003.ru/
basketball/othergames.aspx). У деяких літературних да-
них (Портнов Ю.М., 1997, Козіна Ж.Л. та ін.., 2010) 
вказується, що мікро-баскетбол – це баскетбол для 
дітей 3-6 років, а фактично – гра з м'ячем, оволодіння 
точними і координованими рухами. 

Важливість маніпулювання м'ячем і гри з ним для 
дітей будь-якого віку важко переоцінити. Починаючи 
з віку немовля і раннього дитинства, ігри з м'ячем для 
дитини – найважливіша складова повноцінного ди-
тинства. Це не випадково, оскільки грають всі живі 
істоті. Гра з м'ячем – це прообраз гри в її еволюційному 
аспекті (Козіна Ж.Л. та ін.., 2010).

Особливо яскраво здатність і прагнення до гри 
проявляється у дитинстві. Більш того, відомо, що чим 
більш високо організована жива істота, тим у більшою 
мірою розвинене в неї усвідомлення, тим більше 
вона грає. Наприклад, ведмеді, дельфіни із всіх тва-
рин найбільш схильні до гри, і саме вони вважаються 
«найрозумнішими» й «найінтелектуальнішими» серед 
живих організмів. 

Не дивно, тому що серед усіх істот на нашій 
планеті в людини здатність і потреба до гри розвинена 
© Лахно О.Г., Козіна Ж.Л., Ягелло Марина, 2012 
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найсильніше. Один із соціальних проявів прагнення 
до гри з м’ячем у людей – це спортивні ігри.

Головний елемент всіх спортивних ігор, зокрема, 
баскетболу – м’яч. М'яч був і є дотепер  уособленням 
концентрату й джерела життєвої сили й енергії. Форму 
кулі має Сонце, що дає життя на Землі, та й взагалі сфе-
рична форма є універсальним відбиттям і прообразом 
Всесвіту. Не випадково в багатьох державах Стародав-
нього Світу образ лева або дракона, що грає з м'ячем, 
був втіленням сили, могутності й радості життя. 

«Щастя подібно кулі підкочує...», – писав Козьма 
Прутков в одному зі своїх афоризмів (Козьма Прут-
ков, 1855). І в цьому дійсно полягає глибока істина. 
Адже ігри з м'ячами й кулями відносяться до одних із 
найдавніших, священних ритуальних дій, що спону-
кали людство на пошуки ідеалу.

Тому не випадково захоплення дітей іграми з 
м'ячем є їх органічною потребою. Для дитини м'яч 
– предмет захоплення з перших років життя. Дитина 
не просто грає в м'яч, а варіює їм: бере, переносить, 
кладе, кидає, катає і т.п., що розвиває її емоційно і 
фізично. Ігри з м'ячем важливі і для розвитку руки 
малюка. Рухи пальців і кистей рук мають особливе 
значення для розвитку функцій мозку дитини. І чим 
вони різноманітніші, тим більше «рухових сигналів» 
надходить у мозок, тим інтенсивніше проходить на-
копичення інформації, а отже і інтелектуальний роз-
виток дитини.
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Ігри та вправи з м'ячем розвивають орієнтування в 

просторі, регулюють силу і точність кидка, розвивають 
окомір, спритність, швидкість реакції; нормалізують 
емоційно-вольову сферу, що особливо важливо як для 
малорухомих, так і для гіперзбудливості дітей. Ігри з 
м'ячем розвивають м'язову силу, посилюють роботу 
найважливіших органів організму – легенів, серця, 
покращують обмін речовин.

Тому заняття міні-та мікро-баскетболом є засобом 
як рухового, психомоторного, так і інтелектуального 
розвитку дитини.

Проте в даний час, незважаючи на велику кількість 
інвентарю для міні-баскетболу, тобто баскетболу для 
дітей 9-12 років, для дітей молодшого та середньо-
го дошкільного віку спостерігається недостатність 
розробок спеціальних тренувальних засобів. Вихо-
дячи з більшого захоплення дітей іграми з м'ячем, є 
доцільною розробка пристроїв для мікро-баскетболу 
для дітей ясельного та дошкільного віку, тобто для 
дітей, починаючи з другого року життя.

Дослідження виконано відповідно до «Зведеного 
плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006-
2010 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту за темою  3.2.5 «Моніторінг здоров’я дітей 
дошкільного і шкільного віку» (№ держ.реєстрації 
0107U000298), а також  відповідно до «Зведеного пла-
ну НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр.» Міністерства освіти і науки,  молоді та спор-
ту України за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи 
індивідуалізації навчально-тренувального процесу в 
ігрових видах спорту».

Мета роботи, матеріал та методи дослідження.
Мета роботи: розробити і науково обґрунтувати 

застосування тренувального пристрою для мікро- ба-
скетболу для дітей 2-го – 5-го років життя.

Результати дослідження. 
Характеристика мікро-баскетболу. Мікро-

Баскетбол — гра для 3-6-літніх дітей, а міні-баскетбол 
призначений для дітей 7-10-літнього віку (Портнов 
Ю.М., 1997, Козіна Ж.Л. та ін.. 2010).

Згідно з іншими літературними даними (http://
www.adrenalin2003.ru/basketball/othergames.aspx), в 
мікро-баскетбол грають діти молодше 9 років, а в міні-
баскетбол грають діти 9-12 діти). Умови й правила 
мікро- і міні-баскетбола відповідають особливостям 
фізичного розвитку дітей дошкільного віку й молод-
ших школярів. Для цього використовуються полегшені 
м'ячі, знижена висота кільця, скорочений час гри й 
розміри площадки, що дозволяє залучити дітей до за-
нять цікавою й доступною спортивною грою. Вона 
сприяє різнобічному розвитку дитячого організму. 
Біг, стрибки, передачі, кидки у високу мету – кільце 
активізують ріст дитини, формують правильну по-
ставу, розвивають силу м'язів, спритність і швидкість. 
Під впливом навантаження збільшується життєва 
ємність легенів і окружність груди, удосконалюється 
діяльність серцево-судинної системи.

Ідея залучення дітей до занять міні-баскетболом  на-
лежить американському вчителеві Джей Арчеру. В 1948 
р. він організував заняття «маленьким» баскетболом і 

продемонстрував змагання з телебачення в спеціальних 
кінопрограмах. Так міні-баскетбол одержав поширення 
не тільки в США, але й у тих країнах, де був популярний 
баскетбол для дорослих – у Канаді, Бразилії, Австралії, 
Японії, Німеччині, Франції, Чехословаччині й в інших 
країнах. Достоїнства міні-баскетбола швидко оцінили, 
і його стали розвивати в школах, у дитячих клубах, у 
сільській місцевості. В 1967 р. уперше в США був про-
ведений чемпіонат світу з міні-баскетбола, у якому взя-
ли участь 10 команд. 

 Усе ще недостатньо, але має місце використан-
ня засобів баскетболу в заняттях дітей у старших 
групах дитячих садків. Діти, що займаються міні-
баскетболом обганяють у фізичному розвитку своїх 
однолітків, вони рідше хворіють активніше беруть 
участь у різних заходах, краще вчаться, одержавши 
перші навички й основи техніки баскетболу праг-
нуть продовжити заняття в спортивних школах. Го-
ловна мета занятті мікро- і міні-баскетболом – за-
безпечення фізичного розвитку й зміцнення здоров'я 
дитини. З кожним роком географія  міні-баскетбола 
розширюється. В 1996 р. в Анапі був проведений 
XXIII фестиваль по міні-баскетболі. Зa минулі роки, 
починаючи з I фестивалю 1974 г маленькі спортсмени 
більш ніж з 200 міст країни брали участь у цих свя-
тах, серед них були Арвидас Сабоніс, Хосе Бірюков і 
ін. У програму фестивалю, як правило, включаються 
крім баскетболу конкурс художньої самодіяльності, 
образотворчого мистецтва й змагання із плавання. У 
змаганнях з баскетболу беруть участь діти не старше 
12 років, розбиті на 2 вікові підгрупи. Ці змагання 
організуються клубом «Міні-баскет» і Федерацією ба-
скетболу.

Обґрунтування авторського технічного при-
строю з елементами баскетболу «Розумне кільце» 
(Патент «Тренувальний пристрій «Розумне кільце» 
№ 23504, по заявці № s201100951, Єрмаков С.С., 
Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., Лахно Г.А., Козін В.Ю., 
опубліковано 10.08.2012, бюл. № 15). «Розумне 
кільце» – це установка з баскетбольними кільцями 
різного діаметру та кольору. Цей технічний при-
лад застосовується для малюків для освоєння ними 
точнісних рухів, які характерні для баскетболу. Як 
справедливо вказує Яхонтов Є.Р. [8], елементи баскет-
болу сприяють  розвитку як психофізіологічних мож-
ливостей, так і інтелекту. В той же час велика кількість 
дослідників з вікової фізіології, таких, як Касаткін Н.І. 
[4], Аршавський І.А. [1], Волохов А.А. [3], Hammond 
N.R., Fivush R. [9], Wellman H.M., Gelman S.A. [10], 
Zahn-Waxler C., Radke-Yarrow R. [11] вказують на 
те, що саме у ранньому віці формуються структу-
ри центральної нервової системи, які відповідають 
за психофізіологічні функції, координацію рухів, 
здатність керувати рухами.

Так, І.А. Аршавський [1] вказує, що довільними ру-
хами людини керують різні відділи спинного і головно-
го мозку, однак ведучу роль грає кора великих півкуль 
головного мозку. Усі ці відділи дозрівають у міру росту 
людини неодночасно. Раніш всього дозрівають ті зони 
кори великих півкуль, що безпосередньо приймають 
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інформацію від різних ділянок тіла (зорові, слухові, 
вестибулярні, дотикальні й ін) чи передають керуючі 
команди (моторні області). У дітей до 6 років розміри і 
вага основних структур мозку, пов'язаних з керуванням 
рухами, складають приблизно вже 70–90% від їхніх ве-
личин у дорослої людини. І тому діти цього віку мо-
жуть виконувати досить складні по координації рухи, 
сполучаючи рухи ніг і рук. Основи рухів закладаються 
в дітей у ранньому віці – до 3–4 років [5, 6, 7]. На цій 
базі формуються спеціалізовані моторні акти. Тому на-
вчання складним рухам, таким, як елементи баскетбо-
лу, сприяє розвитку ділянок мозку, які відповідають за 
керування рухами.

 Як вказує Яхонтов Є.Р. [8] та інші дослідники 
баскетболу, застосування елементів баскетболу у 
фізичному вихованні сприяє розвитку інтелектуальних 
якостей, таких, як швидкість і обсяг зорового сприй-
няття, швидкість переробки інформації, оператив-
не мислення, короткочасна пам'ять, стійкість уваги, 
стійкість до перешкод та ін. У дітей, що займаються 
баскетболом, ці якості формуються вже до 10–11 років 
і під впливом спортивного тренування продовжують 
успішно розвиватися. 

Відомо, що більшість інформації в зовнішньому 
світі (до 80–90%) людина сприймає завдяки зору. Для 
точного виконання різних прийомів, особливо кидків, 
дуже важлива здатність зору оцінювати далекість 
предметів у просторі. По цій здатності, обсягу сприй-
маного простору і гостроті зору баскетболісти займа-
ють одне з перших місць серед спортсменів інших 
видів спорту. При цьому слід вважати, що чим більше у 
вправах використовуються зорові сигнали, тим більше 
удосконалюється зоровий апарат баскетболіста. Осо-
бливо важливий вплив баскетболу на внутрішні 
м'язи ока, від яких залежить пристосування ока до 
розпізнання предметів з різної відстані [8].

Заняття баскетболом тренують внутрішні м'язи 
ока і тому є засобом попередження і лікування 
короткозорості у дітей.

Точність дій у баскетболі залежить не тільки від 
стану зору, але і від сполучення рухів ока і рук. Якщо 
рух очей випереджає рухи рук, то досягається висока 
точність. Перед кидком, наприклад, дитина повинна 
зосередити погляд на кошику, інакше м'яч не потра-
пить у нього. При розгляданні предмета обоє очі на-
водяться на нього. Від точності цього наведення зале-
жить чіткість зображення, одержуваного мозком. Це 
відбувається тому, що кожне око посилає мозку своє 
зображення. Лише при чіткій координації руху обох 
очей у мозку виникає одне-єдине зображення, що 
забезпечує високу ефективність виконуваних рухів. У 
баскетболістів таке ідеальне узгодження зустрічається 
набагато частіше, ніж у осіб, що не займаються систе-
матичними тренуваннями [8].

Саме тому елементи баскетболу доцільно застосо-
вувати також у фізичному вихованні дітей 2-го – 5-го 
років життя, коли формування мозкових структур 
йде відносно швидко. Для адаптованого застосуван-
ня елементів баскетболу для дітей 2-го – 5-го років 
життя ми розробили технічний пристрій «Розумне 

кільце» [Патент «Тренувальний пристрій «Розумне 
кільце» № 23504, по заявці № s201100951, Єрмаков 
С.С., Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., Лахно Г.А., Козін В.Ю., 
опубліковано 10.08.2012, бюл. № 15.].

Розроблений нами тренувальний пристрій при-
значений для ознайомлення, пробудження цікавості 
та заохочення дітей ясельного, дошкільного та молод-
шого шкільного віку до гри у баскетбол та фізичної 
культури і спорту в цілому. 

В сучасній практиці у галузі розробки тренажерів 
відзначається тенденція до виготовлення виробів для 
раннього розвитку дітей, що підвищує їх попит на 
споживчому ринку. Тренувальний пристрій «Розумне 
кільце» може застосовуватись у дитячих садках, у шко-
лах, на дитячих майданчиках, у спортивних клубах, у 
дитячо-юнацьких спортивних школах,у квартирах.

Основними суттєвими ознаками, які формують об-
раз тренувального пристрою «Розумне кільце», є:

конструкція тренувального пристрою «Розумне • 
кільце» складається з чотирьох щитів прямокутної 
форми, розташованих на опорі, жорстко закріпленої 
за допомогою болтових з'єднань на підставі – ме-
талевому листі за формою прямокутника з однією 
дугоподібною стороною;
виконання опори для щитів у вигляді перехрестя • 
двох вертикальних та горизонтальних стійок у фор-
мі труби;
стійки являють собою два куточки з отворами, роз-• 
ташованими по всій довжині, що дозволяє кріпити 
поперечину зі щитами і щити на різному рівні від 
підлоги;
кріпильні отвори на стійках поперечині і щитах зна-• 
ходяться на однаковій відстані, що дає можливість 
змінювати щити місцями у випадку необхідності; 
розташування двох щитів (1,3) на вертикальній • 
стійці, на одному вертикальному рівні: один понад 
одним;
розташування двох інших щитів (2, 4) на одному • 
горизонтальному  рівні – на горизонтальній попере-
чині, прикріпленої на стійки;
кріпленням до кожного щита баскетбольних кілець;• 
утворенням кожного з кілець з натягнутою по пери-• 
метру баскетбольною сіткою.

Колір не є суттєвою ознакою промислового зраз-
ка: розфарбування площини щитів може мати безліч 
варіантів (вони можуть бути пофарбовані як у один 
колір, так і у різні кольори).

Конструкція розбірна, у складеному вигляді має 
компактний розмір.

У процесі експлуатації тренувальний пристрій 
«Розумне кільце» може бути встановлений у різних 
приміщеннях та на дитячих майданчиках з різними 
конструктивними особливостями підлогових 
покриттів.

Експериментальне обґрунтування застосуван-
ня тренувального пристрою «Розумне кільце». Для 
занять з дітьми ясельного та дошкільного віку ми по-
будували тренувальний пристрій «Розумне кільце». 
Побудований варіант тренувального пристрою являє 
собою залізну установку, яка кріпиться до підлоги, її 
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висота 150 см. До неї кріпляться чотири трубки до-
вжиною 75 см. На кінці кожної трубки знаходяться 
баскетбольні щити з кільцями. Щит №1 рожевого ко-
льору знаходиться вгорі. Його розмір 65 см. у висоту 
та 65 см. у довжину. Діаметр кільця 55 см. Кошик зна-
ходиться на висоті    230 см. Щит №2 зеленого кольо-
ру знаходиться ліворуч. Його розмір 55 см. на 55 см. 
Діаметр кільця 45 см. Кошик знаходиться на висоті 
145 см. Щит №3 Бузкового кольору знаходиться пра-
воруч. Його розмір 45 см. на 45 см. Діаметр кільця 
35 см. Кошик знаходиться на висоті 145 см. Щит №4 
червоного кольору знаходиться внизу. Його розмір 35 
см. на 35 см. Діаметр кільця 45 см. Кошик знаходиться 
на висоті 65 см.

Таким чином, прилад “Розумне кільце” був роз-
роблений нами на основі звичайного баскетболь-
ного кошика та щита. Основною метою створення 
було ознайомлення, пробудження цікавості та заохо-
чення дітей дошкільного віку до гри у баскетбол та 
спорту в цілому. Окрім цього влучний кидок вимагає 
злагодженої дії ніг, рук та кісті зокрема. Виконання 
будь яких вправ саме кістю є дуже корисним для роз-
витку дитини бо розвиваючи моторику рук ми одно-
часно впливаємо на розвиток головного мозку.

Ми пропонуємо не просто виконувати кидки в 
кошик з різної відстані та під різним кутом, а кидати 
м’ячі різного кольору та розміру у відповідності до 
кольору та розміру кошика з заданого вихідного поло-
ження. Такий підхід до виконання завдання допомагає 
дитині не лише навчитися виконувати кидки, (що являє 
собою виключно фізичну вправу) а й запам’ятати ко-
льори, навчитися співставляти предмети за розміром 
та одразу кільком показникам (колір, розмір, вихідне 

положення.)  Тобто наш винахід вимагає від дитини 
як фізичних так і розумових навичок та зусиль, що 
сприяє його гармонійному розвитку.

Приклади приблизних вправ.
Гімнастичними обручами визначається місце для 

кидка (прямо, праворуч, ліворуч від кошика) таких 
місць одночасно може бути від одного до п’яти (два 
з боку кошиків 2 і 4 два прямо перед кошиками 2 і 
4 та одне прямо перед кошиками 1 та 3 на вибір ви-
кладача). Коробка з м’ячами знаходиться прямо перед 
установкою на відстані біля 3м. Обручі розташовують 
на відстані 1- 0,5м. від кошиків(від кошиків 2,3,4 при-
близно 1м. від кошика 1 біля 0,5м.)

Діти беруть м’ячі та самостійно в залежності від 
кольору та розміру м’яча знаходять місце для кид-
ка. Якщо місця для кидків визначені не лише прямо 
перед кошиками, а й збоку, то викладач допомагає у 
виборі місця.

Вихідне положення сидячи, або стоячи залежить 
від віку дитини та ступеню її підготовки. На перших 
заняттях рекомендуємо всі вправи з м’ячем виконувати 
сидячи, щоб з акцентувати увагу на роботі рук, кісті зо-
крема, та виключити роботу ніг. Кидки сидячи доцільно 
виконувати лише у нижнє та два бокових кошика.

Діти ясельної групи (другого, третього року життя) 
кидають м’яч у кошик незалежно від його розміру та 
кольору. Намагаючись лише вірно виконати рухи ру-
ками сидячи на підлозі, а згодом і стоячи поєднуючи 
рухи рук та ніг.

Діти молодшої групи (третього, четвертого року 
життя) кидають м’яч у кошик у відповідності до його 
кольору. У нижній, червоний, маленький кошик – си-
дячи в інші – стоячи. 

Таблиця 1
Структура занять, спрямованих на інтегральний розвиток психомоторних якостей з використанням 

технічного пристрою “Розумне кільце”

Вікова 
група

Заняття з фізичної культури
(три рази на тиждень в першій половині дня)

Лінії розвитку задіяні  
в частинах заняття

Ясла  
(другий 

рік життя)

Цілі занять:
1. Розучити комплекс ЗРВ з м’ячами
2. Вправлятися у вправах в ходьбі та бігу
3. Вправлятися у киданні малих м’ячів у горизон-
тальну ціль (кошик)
Підготовча частина
Організований вхід до залу.
Різновиди ходьби. 
Біг зграйкою по обмеженій площині. 
ЗРВ з м’ячами.

емоційно-цілісний розвиток;

фізичний розвиток 

Основна частина
Кидання малих м’ячів в горизонтальну ціль, що зна-
ходиться на підлозі, однією рукою від плеча (по черзі 
правою, лівою). 
Кидання малих м’ячів однією рукою (по черзі 
правою, лівою) сидячи в горизонтальну ціль, що 
знаходиться на рівні очей. 

емоційно-цілісний розвиток; 
пізнавальний розвиток; фізичний роз-
виток; соціально моральний розвиток

Заключна частина
Організоване складання м’ячів в кошики.
Шикування парами.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Діти середньої групи (четвертого, п’ятого року 
життя) виконують кидки співставляючи колір та роз-
мір кошика та м’яча. У нижній, червоний, маленький 
кошик сидячи в інші стоячи. 

Виявлено, що застосування інноваційних техно-
логій розвитку психомоторних здібностей дітей 2-го 
– 5-го років життя з використанням технічних при-
строїв сприяло підвищенню показників фізичної під-
готовленості і психофізіологічних можливостей. 

У віковій групі 2-го – 3-го років життя найбільш 
істотні зміни відбулися в показниках часу простої ре-
акції на світло і на звук (в експериментальній групі 
спостерігалося достовірне зменшення латентного 
часу реакції на світло від 1463,65 мс до 1354,34 мс, 
р<0,01, в контрольній групі дані зміни не достовірні). 
Час пробігання відрізка 10 м достовірно покращився 
як в контрольній, так і в експериментальній групах, 
проте в експериментальній групі зміна даного показ-
ника більш виражена.

У віковій групі 3-го – 4-го років життя виявлено 
достовірне поліпшення показників простої реакції 
на світловий і звуковий на подразники (час реакції 
на світло зменшилася від 907,00 мс до 735,79 мс, 
р<0,001, час реакції на звук – від 838,11 мс до 611,18 
мс, р<0,001). Достовірно поліпшилися показники 

метання мішечка з піском рукою правою (від 2,56 м 
до 2,90 м, р <0,05), швидкості пробігання 10 м (від 
3,53 до 3,06 с, р<0,001), стрибка у довжину з місця 
(від 64,14 см до 73,54 см, р<0,01). У контрольній групі 
дані зміни не достовірні.

У віковій групі 4-го – 5-го років життя час реакції на 
світло зменшилася від 692,04 мс до 565,37 мс (р<0,05). 
Показники метання мішечка з піском лівою рукою під-
вищилися від 2,56 м до 2,90 м, р<0,05), час пробігання 
10 м зменшився від 3,01 до 2,75 с, р<0,001), стрибок у 
довжину з місця підвищився від 72,54 см до 97,44 см, 
(р<0,001), час виконання тесту на рівновагу підвищив-
ся від 16,79 с до 20,77 с (р<0,05). У контрольній групі 
дані зміни менш виражені і не достовірні.

Висновки.
Авторська розробка для мікро-баскетболу “Розум-

не кільце” – це установка з баскетбольними кільцями 
різного діаметру та кольору. Виявлено, що застосуван-
ня тренувального пристрою «Розумне кільце» сприяє 
розвитку психомоторних здібностей дітей 2-го – 5-го 
років життя та підвищенню показників фізичної під-
готовленості і психофізіологічних можливостей.

В перспективі подальших досліджень планується 
вдосконалення тренувального пристрою для мікро-
баскетболу.
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Профилактика функциональных нарушений позвоночника 
путем ликвидации постнагрузочных изменений в опорно-

двигательном аппарате верхних акробатов 
Максимова Ю.А.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Предпринята попытка ликвида-
ции обратимых изменений опорно-
двигательного аппарата, как результата 
патобиомеханического влияния интен-
сивной, специфической тренировочной 
деятельности акробатов. В экспери-
менте принимали участие 40 спортсме-
нов в возрасте 12-13 лет. Установлено, 
что 75% спортсменов в процессе тре-
нировки и после ее окончания крайне 
редко используют средства и методы 
восстановления. Обоснована и разра-
ботана программа, направленная на 
ликвидацию постнагрузочных измене-
ний в системе позвоночника верхних 
акробатов, занимающихся на этапе 
специализированной базовой подго-
товки. В основе разработки комплекса 
упражнений лежал принцип минималь-
ной физиологической тренирующей до-
статочности (минимального оптимума) 
физических упражнений. Показано, что 
биомеханическая коррекция функцио-
нального состояния позвоночника, ре-
дукция постнагрузочных деформаций, 
улучшение метаболизма трофических 
систем межпозвонковых дисков, до-
стоверно снизили патогенное влияние 
интенсивных специфических нагрузок 
на позвоночник спортсменов.

Максимова Ю.А. Профілактика функ-
ціональних порушень хребта шля-
хом ліквідації післянавантажних змін 
в опорно-руховому апараті верхніх 
акробатів. Зроблена спроба ліквідації 
оборотних змін опорно-рухового апа-
рату, як результату патобіомеханічного 
впливу інтенсивної, специфічної трену-
вальної діяльності акробатів. У експе-
рименті брали участь 40 спортсменів у 
віці 12-13 років. Встановлено, що 75% 
спортсменів в процесі тренування і піс-
ля його закінчення украй рідко викорис-
товують засоби і методи відновлення. 
Обґрунтована і розроблена програма, 
що направлена на ліквідацію змін в 
системі хребта верхніх акробатів, що 
займаються на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. У основі розроб-
ки комплексу вправ лежав принцип 
мінімальної фізіологічної тренуючої 
достатності (мінімального оптимуму) 
фізичних вправ. Показано, що біомеха-
нічна корекція функціонального стану 
хребта, редукція деформацій наванта-
жень поста, поліпшення метаболізму 
трофічних систем міжхребцевих дисків, 
достовірно понизили патогенний вплив 
інтенсивних специфічних навантажень 
на хребет спортсменів.

Maximova Y.A. Prophylaxis of 
functional violations of spine by 
liquidation of post-loadings changes 
in locomotorium of overhead acrobats. 
The attempt of liquidation of convertible 
changes of locomotorium is undertaken, 
as a result of pathobiomechanical 
influence of intensive, specific training 
activity of acrobats. In an experiment took 
part 40 sportsmen aged 12-13 years. It is 
set that 75% sportsmen in the process of 
training and after its completion extremely 
rarely utillize facilities and methods 
of renewal. Grounded and developed 
program, directed on liquidation of post-
loadings changes in the system of spine 
of overhead acrobats, gettings busy 
on the stage of the specialized base 
preparation. Development of complex 
of exercises principle of minimum 
physiological training sufficientness 
(minimum optimum) of physical exercises 
was underlaid. It is shown that the 
biomechanics correction of the functional 
state of spine, reduction of post-loadings 
deformations, improvement of metabolism 
of the trophic systems of intervertebral 
disks, for certain reduced pathogenic 
influence of the intensive specific loadings 
on the spine of sportsmen.

Ключевые слова:
позвоночник, профилактика, нагрузка, 
акробатика, межпозвонковые, диски, 
биомеханика.

хребет, профілактика, навантажен-
ня, акробатика, міжхребцеві, диски, 
біомеханіка.

spine, prophylaxis, loading, acrobatics, 
intervertebral, disks, biomechanics.

Введение. 1

На современном этапе подготовки спортсменов 
различной квалификации, специализирующихся в 
спортивных видах гимнастики, в частности в спор-
тивной акробатике, является актуальным вопрос осу-
ществления специфических мероприятий, направлен-
ных на профилактику функциональных нарушений 
системы позвоночника спортсменов как следствие ин-
тенсивных тренировочных нагрузок. Анализ доступ-
ных источников информации показал, что при обилии 
публикаций, посвященных профилактике нарушений 
осанки школьников, а также восстановительному ле-
чению детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, вопросы эффективной профилактики нару-
шений опорно-двигательного аппарата (ОДА) детей, 
занимающихся спортом в условиях гипердинамии 
с позиций современных взглядов на патобиомеха-
нические изменения в системе аппарата движения, 
освещены недостаточно [1, 2, 3, 21-23]. Недооценка 
необходимости специальных восстановительных ме-
роприятий для ОДА в спорте привела к увеличению 
случаев функциональных нарушений системы позво-
ночника [4, 5, 6, 7, 8].

В результате проведенного нами педагогического 
наблюдения за тренировочным процессом акроба-

© Максимова Ю.А., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105459

тов, занимающихся на этапах специализированной 
базовой подготовки и реализации максимальных воз-
можностей было выявлено, что подавляющая часть 
спортсменов – 75% в процессе тренировки и после 
ее окончания используют крайне редко либо не ис-
пользуют вовсе никаких средств и методов восста-
новления. Не восстановленные спортсмены покидают 
тренировочные занятия с патологической осанкой, с 
компрессионным малоподвижным позвоночником, 
асимметрией мышечного тонуса, болезненными мио-
фасциальными зонами, функциональным укорочени-
ем мышц [7]. Заключительная часть тренировочного 
занятия, практически забыта на сегодняшний день. 
Восстановительные средства, такие как массаж, кор-
ригирующие упражнения и упражнения на расслабле-
ние имели место у 16% акробатов. Тракцию позвоноч-
ника осуществляла половина занимающихся. Такие 
средства восстановления системы позвоночника как 
постизометрическая релаксация и мелкоамплитуд-
ные упражнения, позволяющие улучшить метаболизм 
трофических систем межпозвонковых дисков и лик-
видировать мышечные асимметрии, акробатами вовсе 
не использовались.

Таким образом, мы наблюдаем недооценку тре-
нерами и спортсменами необходимости применения 
средств и методов срочного посттренировочного и 
постсоревновательного восстановления позвоноч-
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ника. Необходимость создания новой технологии, 
оказывающей действие на торможение механизмов 
патогенеза, а так же на стимуляцию процессов са-
ногенеза и оптимизацию морфологических транс-
формаций и функциональных способностей, позво-
ляющей спортсмену длительное время без ущерба 
справляться с интенсивными тренировочными на-
грузками и тем самым продлить спортивное долго-
летие была очевидной.

Работа выполнена в соответствии со «Сводным 
планом НИР в сфере физического воспитания и спорта 
на 2006 – 2010 гг.»  Министерства Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта, по теме 2.4.1. «Системный 
анализ морфофункциональных перестроек организма 
человека в процессе адаптации к физическим нагруз-
кам», по теме 2.1.6. «Рациональное построение тре-
нировочного процесса в спортивных видах гимнасти-
ки на этапах многолетней подготовки».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать, разработать и опреде-

лить эффективность программы, направленной на 
ликвидацию постнагрузочных изменений в системе 
позвоночника верхних акробатов. 

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, педагогическое наблюде-
ние, метод антропометрии, методы математической 
статистики. 

Результаты исследования. 
Совершенствуя существующие превентивные ме-

тодики, нами была разработана программа, направ-
ленная на ликвидацию постнагрузочных изменений 
в системе позвоночника верхних акробатов. Так как 
сложность соревновательной программы достигает-
ся, в основном, за счет работы верхних акробатов [9, 
10, 11], а одним из основных критериев при отборе 
является соответствующий уровень их физического 
развития по ретардированному типу[1, 2, 12, 13], а 
также много внимания уделяется наличию высокой 
подвижности в суставах, что само по себе является 
фактором риска возникновения заболеваний позво-
ночника при больших тренировочных нагрузках [14, 
15]. Однако верхние акробаты не только меньше по 
росто-весовым показателям, они, как правило, млад-
ше своих партнеров на 2-4 года [16, 17].

Программа разрабатывалась согласно функцио-
нальному педагогическому уравнению предложенно-
му В.Н. Болобаном [18].

Ц → З → ДП → Дпр → МО → 
→ СО → МФОрЗ → РК ↔ РО,

где Ц – цель программы; З – задачи; ДП – дидакти-
ческие принципы; Дпр – дидактические правила; МО 
– методы обучения; СО – средства обучения; МФОрЗ 
– методы и формы организации занимающихся; РК – 
регламентация и контроль процесса обучения; РО – 
результат обучения.

Целью программы являлась профилактика воз-
можных и ликвидация имеющихся обратимых двига-
тельных расстройств в системе позвоночника верхних 
акробатов, занимающихся на этапе специализирован-
ной базовой подготовки.

Задачи: биомеханическая коррекция функцио-
нального состояния позвоночника; максимально воз-
можная редукция постнагрузочных деформаций; 
оздоровление двигательного стереотипа; улучшение 
метаболизма трофических систем межпозвонковых 
дисков. 

Дидактические правила. Комплекс упражнений, 
направленный на специфическую санацию и профи-
лактику дегенеративно-дистрофических изменений 
позвоночника акробатов состоял из четырех – восьми 
упражнений в зависимости от этапа, периода подго-
товки, а также интенсивности и направленности тре-
нировки, части занятия.

В основе разработки данного комплекса упражне-
ний лежал принцип минимальной физиологической 
тренирующей достаточности (минимального опти-
мума) физических упражнений при профилактике 
заболеваний системы позвоночника [19, 20]. Данный 
принцип заключается в том, что объем специальных 
физических упражнений должен оказывать эффек-
тивное профилактическое воздействие при миниму-
ме затрат времени и энергии и может таким образом 
выполняться спортсменом многократно в процессе 
тренировочного занятия в паузах отдыха между под-
ходами. 

Учитывая специфическую деятельность верхних 
акробатов нами были разработаны комплексы пре-
вентивных упражнений, применяемые в процессе 
тренировочных занятий, направленных на изучение и 
совершенствование техники выполнения: 

вольтижных и акробатических связок. Цель – рас-• 
слабление мышц скелетной мускулатуры, снижение 
давления пульпозного ядра межпозвонковых дисков 
в области нижнегрудного и поясничного отделов 
позвоночника, разгрузка поясничного отдела по-
звоночника, улучшение функционального состоя-
ния межпозвонковых суставов, повышение тонуса 
прямых мышц живота, закрепление навыка рабо-
чей осанки, нормализации кровообращения, ста-
билизации системы ОДА, коррекция связок тазово-
поясничной области; 
балансовых связок, связанных с гиперфлексией по-• 
звоночника. Цель – расслабление мышц скелет-
ной мускулатуры, кифозирование осанки, релакса-
ция мышц поясничного отдела (поясничный отдел 
разгибателя спины, большая поясничная мышца), 
растяжение поверхностных мышц спины (длинней-
шая мышца спины, подвздошно-реберные мышцы 
спины, подвздошно-реберная мышца поясницы), 
вытяжение позвоночника, растяжение глубоких 
мышц спины, улучшение функционального состоя-
ния межпозвонковых суставов, повышение тонуса 
прямых мышц живота, закрепление навыка рабочей 
осанки, растягивание мышц и фасций спины (длин-
нейшая мышца спины, полуостистая, многораз-
дельные, улучшение локальной микроциркуляции и 
сегментарной иннервации; 
балансовых связок, связанных с ротацией позвоноч-• 
ника и ассиметричными нагрузками. Цель – рассла-
бление мышц скелетной мускулатуры, релаксация 
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мышц ротаторов поясницы (вращающие и многораз-
дельные мышцы, внутренняя косая мышца живота, 
наружная косая мышца живота), содействие рассла-
блению скелетных мышц, нормализации кровообра-
щения, растягиванию мышц по вертикали, стабили-
зации системы ОДА, снятие нервно-мышечного и 
психического напряжения, укрепление косых мышц 
живота, разгрузка поясничного отдела позвоночни-
ка, снятие  блокад ПДС,  уменьшение внутридиско-
вого давления в МД.

Данные упражнения были направлены, с одной 
стороны, на торможение механизмов патогенеза (за-
медление развития заболевания), а с другой стороны 
– на стимуляцию процессов саногенеза, оптимизацию 
морфологических трансформаций и функциональных 
способностей, дающих возможность организму чело-
века пополнить запас адаптивных качеств и позволяю-
щих спортсмену длительное время без ущерба справ-
ляться с интенсивными тренировочными нагрузками. 

В соответствии с данными направлениями нами 
использовались следующие средства: 

Корригирующие упражнения – это гимнастиче-
ские упражнения, обеспечивающие коррекцию де-
формаций позвоночника за счет подбора упражнений 
и мышечной тяги в противоположном деформации 
направлении. Корригирующие упражнения проводи-
лись в положении наименьшего статического напря-
жения (лежа на спине и на животе). Симметричные 
корригирующие упражнения выполнялись с сохране-
нием срединного положения позвоночника и симме-
тричного расположения частей тела.

Упражнения в расслаблении применяли для вырав-
нивания тонуса мышц позвоночника, для координации 
процессов возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе. При выполнении упражнений в рас-
слаблении спортсмены достигали снижения тонуса 
скелетной и гладкой мускулатуры в зоне сегментар-
ной иннервации. Так как в расслабленных мышцах 
быстрее проходят восстановительные процессы по-
сле напряжения. Расслабление проводили в и.п. лежа 
(снимается гравитационная нагрузка на мышцы ту-
ловища). С целью облегчения произвольного рассла-
бления использовали встряхивание, качание, маховые 
движения, аутотренинг.

Постизометрическая релаксация (ПИР) давала 
возможность устранять мышечное напряжение, рас-
тягивать укороченные мышцы, а так же обеспечить 
анальгезирующий эффект. Метод постизометриче-
ской релаксации основан на том, что при сокращении 
мышцы рефлекторно происходит расслабление ее 
антагонистов. Релаксирующий и анальгезирующий 
эффект ПИР связанны с изменениями в системах аф-
ферентации сегментарного аппарата спинного мозга. 
Сущность методики заключалась в сочетании крат-
ковременной изометрической работы и пассивного 
растяжения мышц. Эффективность ПИР выше при 
сочетании с дыхательными и глазодвигательными 
упражнениями. При вдохе – мышцы напрягаются, при 
выдохе – расслабляются. При взоре вверх напрягают-
ся мышцы-разгибатели шеи и спины, при взоре вниз 

– сгибатели шеи и туловища, вправо – мышцы- рота-
торы, поворачивающие голову и туловище вправо, и 
наоборот, когда взор обращен влево. Наилучший эф-
фект достигался одновременным применением дыха-
тельных упражнений и глазодвигательных синергий. 
Изометрическое сокращение проводилось на вдохе в 
течение 7-10 секунд, затем следовала задержка движе-
ния на 3 – 7 секунд. Для усиления эффекта одновре-
менно с изометрическим сокращением осуществля-
лось движение глаз в направлении, противоположном 
функциональному блокированию.

Упражнения для закрепления навыка правильного 
двигательного стереотипа.

Упражнения, направленные на вытяжение позво-
ночника – различные висы, упражнения в парах, на-
правлены на декомпрессию позвонков и межпозвон-
ковых дисков.

Мелкоамплитудные сгибания и разгибания, мелко-
амплитудные одноплоскостные скручивания на всех 
уровнях позвоночника (шейного, грудного, пояснич-
ного) способствовали диффузионному прокачиванию 
питательной жидкости через межпозвонковый диск. 
Интенсификация обмена питательной жидкости явля-
ется профилактикой остеохондроза, которая в значи-
тельной степени предупреждает склероз замыкатель-
ных пластинок, обеспечивает оптимальную доставку 
питательных веществ и вывод продуктов метаболизма 
и, тем самым, профилактирует дегидратацию межпоз-
вонковых дисков.

Массаж. Одним из частых проявлений перена-
пряжения аппарата движения у спортсменов является 
мышечно-тонический синдром, ведущий к снижению 
общей и специальной работоспособности. Массаж 
был направлен на ликвидацию мышечных напряже-
ний и болевого симптома путем использования мио-
фасциальных методик.

Методы и формы организации занимающихся по-
зволяли, как индивидуализировать, так и сгруппиро-
вать занимающихся по определенным признакам – 
индивидуальный, групповой, парный, фронтальный. 

Контроль – реакция системы позвоночника на тре-
нировочную нагрузку.

Результат – физическое здоровье системы позво-
ночника верхних акробатов.

Для определения эффективности разработанной 
нами программы, направленной на ликвидацию пост-
нагрузочных изменений в системе позвоночника (лик-
видация обратимых двигательных расстройств по-
звоночника) мы определяли реакцию ОДА акробатов 
12-13 лет обеих групп, занимающихся на этапе специ-
ализированной базовой подготовки на интенсивные 
тренировочные нагрузки, которые осуществлялись 
на протяжении ударного микроцикла предсоревнова-
тельного периода. 

На наш взгляд биомеханическая коррекция функ-
ционального состояния позвоночника, максимально 
возможная редукция постнагрузочных деформаций, 
улучшение метаболизма трофических систем межпоз-
вонковых дисков, осуществляемые акробатами экс-
периментальной группы в процессе тренировочных 
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занятий должны были снизить патогенное влияние 
интенсивных физических нагрузок на позвоночник 
спортсменов. 

Нами было установлено, что ближнему последей-
ствию тренировочных нагрузок подвержены акроба-
ты как контрольной, так и экспериментальной группы 
(табл.1). Однако степень изменений была различной и 
зависела, прежде всего, от формы позвоночного столба. 

Так наибольшие изменения после тренировки на-
блюдались у акробатов обеих групп, имеющих лордо-
тическую форму позвоночника. Однако, у спортсме-
нов контрольной группы данные изменения были 
достоверно (р<0,05) ниже по сравнению с акробатами 
контрольной группы. Данная тенденция наблюдалась 
у спортсменов, имеющих равномерную форму по-
звоночника. Так изменения длины тела акробатов, 
а так же увеличение глубины поясничного лордоза 
у спортсменов экспериментальной группы выраже-
ны достоверно ниже (р<0,05), чем у представителей 
контрольной группы. Наименее выраженные измене-
ния в позвоночнике имели акробаты с выпрямленной 
формой позвоночного столба. Как видно из данных 
таблицы средние показатели изменения длины тела 
и поясничного изгиба у представителей обеих групп 
достоверно не отличаются. Однако необходимо от-
метить, что в 20% случаев у акробатов эксперимен-

тальной группы к концу тренировки не наблюдались 
изменения в ОДА.

Выводы: 
Установлено, что наибольшие изменения в позво-

ночнике после тренировочной нагрузки наблюдались 
у акробатов обеих групп, имеющих лордотическую 
форму позвоночника. 

Показано, что у спортсменов экспериментальной 
группы, имеющих лордотическую осанку к концу тре-
нировки разница длины тела (р<0,05) и разница глу-
бины поясничного лордоза (р<0,05) достоверно ниже 
по сравнению с акробатами контрольной группы.

Выявлено, что у спортсменов экспериментальной 
группы, имеющих равномерную форму позвоночника 
разница длины тела к концу тренировки достоверно 
(р<0,05) ниже по сравнению с контролем.

Выявлено, что наименее выраженные изменения в 
позвоночнике вследствие нагрузки имели акробаты с 
выпрямленной формой позвоночного столба. В 20% 
случаев у акробатов экспериментальной группы к 
концу тренировки не наблюдались изменения в ОДА.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается обоснование и разработка программы, на-
правленной на профилактику функциональных нару-
шений позвоночника нижних и средних акробатов на 
основе анализа их функциональных обязанностей.

Таблица 
Величина изменений антропометрических показателей акробатов 12-13 лет, занимающихся на этапе специа-

лизированной базовой подготовки под воздействием тренировочной нагрузки

Форма  
позвоночного 

столба

Антропометрические характеристики акробатов

разница длины тела, см разница глубины поясничного лордоза, см
ЭГ

n=20
КГ

n=20
ЭГ

n=20
КГ

n=20
х S х S х S х S

Лордотическая 2,31* 0,309 2,42 0.418 1,62* 0,427 1,78 0,479
Выпрямленная 0,39 0,206 0.41 0,206 0,04 0,059 0,05 0,068
Равномерная 0,75* 0,258 0,93 0,308 0,39* 0,173 0,49 0,245

Примечание: различия соответствующего параметра от контрольной группы статистически достоверны при р<0,05 – *.
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Шляхи реалізації створення здоров’язберігального  
освітнього середовища у вищому учбовому закладі
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Анотації:
Виявлені особливості організації і 
створення здоров’язберігального 
освітнього середовища у вузі. Вони 
передбачають створення спеціаль-
них умов для реалізації структурно-
функціональної моделі організації 
здорового способу життя студентів. 
Модель включає в себе педагогічні, 
організаційні, матеріально-технічні, 
санітарно-гігієнічні, інформаційно-
методичні, кадрові і фінансово-
економічні умови. Проведено ан-
кетування 95 студентів 1-3 курсів. 
Встановлено, що рівень факторів 
ризику для здоров’я студентів до-
статньо високий: поширеність курін-
ня становить 47%, алкогольні напої 
вживають більше 20%. Виявлено, що 
число студентів з активною фізичною 
діяльністю становить не більше 45%. 
Більшість студентів вважає, що за 
своє здоров'я відповідають вони самі, 
готові і хочуть отримувати інформа-
цію з формування здорового способу 
життя. До особливостей організації 
здоров’язберігального освітнього се-
редовища відносяться принципи ор-
ганізації здоров’язбереження, куль-
туровідповідності, валеологічний, 
природовідповідності, наступності, 
інтеграції, педагогічної підтримки, 
гнучкості. 

Микитюк О.М. Пути реализации создания 
здоровьесберегательной образователь-
ной среды в высшем учебном заведе-
нии. Выявлены особенности организации 
и создания здоровьесберегающей образо-
вательной среды в вузе. Они предусматри-
вают создание специальных условий для 
реализации структурно функциональной 
модели организации здорового образа жиз-
ни студентов. Модель включает в себя педа-
гогические, организационные, материально-
технические, санитарно-гигиенические, 
информационно-методические, кадровые 
и финансово-экономические условия. Про-
ведено анкетирование 95 студентов 1-3 
курсов. Установлено, что уровень факторов 
риска для здоровья студентов достаточно 
высок: распространенность курения состав-
ляет 47%, алкогольные напитки употребляют 
более 20%. Обнаружено, что число студен-
тов с активной физической деятельностью 
составляет не больше 45%. Большинство 
студентов считают, что за свое здоровье от-
вечают они сами, готовы и хотят получать 
информацию по формированию здорового 
образа жизни. К особенностям организации 
здоровьесберегающей образовательной 
среды относятся принципы организации 
здоровьесбережения, культуросоответ-
ствия, валеологический, природосоответ-
ствия, последовательности, интеграции, 
педагогической поддержки, гибкости. 

Mykytyuk O.M. Ways to implement 
a health protective educational 
environment in higher education. 
The features of organization and 
creation of health protective educational 
environment are exposed in higher 
institute. They foresee creation of the 
special terms for realization structurally 
of functional model of organization 
of students’ healthy way of life. A 
model plugs in itself pedagogical, 
organizational, material and technical, 
sanitary-hygenic, informatively-
methodical, skilled and financial 
economic terms. A questionnaire is 
conducted 95 students of 1-3 courses. 
It is set that the level of factors of risk for 
the health of students is high enough: 
prevalence of smoking is 47%, swizzles 
use more than 20%. It is discovered 
that the number of students with active 
physical activity makes not more than 
45%. Most students consider that for 
the health they are responsible, ready 
and want to get information on forming 
of healthy way of life. Principles of 
organization of health protective behave 
to the features of organization of health 
protective of educational environment, 
nature protective, valeological, 
sequence, integration, pedagogical 
support, flexibility. 

Ключові слова:
освітній, здоровий, спосіб життя, 
середовище.

образовательный, здоровый, образ жизни, 
среда.

educational, healthy, way of life, 
environment.

Вступ1

Проблема збереження здоров’я підростаючого 
покоління є однією з глобальних проблем сучасно-
го суспільства. Зазначена проблема актуальна як для 
дошкільної, так і шкільної освіти, так і для студентсь-
кого середовища, адже негативний екологічний стан 
навколишнього середовища, недостатня ефективність 
системи охорони здоров’я, зниження життєвого рівня 
родин провокують погіршення здоров’я дітей від са-
мого народження. 

Питання компетентнісного підходу щодо 
збереження здоров’я дитини, учня, студентів 
досліджувалось багатьма науковцями, зокрема Г. 
Апанасенко, Н. Бібік, Т. Бойченко, О.Г.Гладощук, 
О.Д. Дубогай, Л.Ващенко, І. Зимня, О.Локшина, 
О.Овчарук, О.Пометун, О.Шиян [1-5] та рядом 
інших вітчизняних та зарубіжних дослідників [10-
13]. Україна до кінця другого тисячоліття прой-
шла стадію індустріального суспільства і вступає в 
постіндустріальне, інформаційне суспільство, де на 
перше місце висувається людський фактор. При цьо-
му сучасний освітній рівень, умови праці і все зроста-
юча напруженість розумової діяльності вимагають від 
фахівця не лише відповідної кваліфікації, високого 
освітнього та культурного рівня, а й міцного здоров’я, 
гарної фізичної та функціональної підготовленості, 

© Микитюк О.М., 2012 
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високих моральних і вольових якостей. Стан здоров’я 
молоді є найважливішою складовою здорового 
потенціалу нації, тому збереження і розвиток здоров’я 
студентів і формування у них здорового способу жит-
тя (ЗСЖ) сьогодні має пріоритетне значення. Не див-
лячись на велику кількість наукових праць, питання 
шляхів реалізації створення здоров’язберігального 
освітнього середовища у навчальному закладі роз-
крита не повністю. Не випадково останнім часом 
підвищується роль вищої школи як соціального 
інституту, що формує не тільки компетентного 
спеціаліста, але й повноцінну, здорову особистість 
з такими сформованими якостями і властивостями 
особистості як соціальна активність, орієнтація на 
здоровий спосіб життя, естетичні ідеали та етичні 
норми життя. В даний час дуже гостро стоїть питання 
про стан здоров’я студентської молоді – сьогодення 
і майбутнє інтелектуального і трудового потенціалу 
нашої держави.

Зниження рівня здоров’я студентської молоді – 
одна з актуальних проблем сучасного суспільства. 
Велику частку відповідальності у вирішенні даної 
проблеми прийнято покладати на освітній заклад. 
Ефективність професійного освіти і виховання бага-
то в чому визначаються рівнем здоров’я студентів, а 
якість освіти не може розглядатися поза контекстом 
трудовитрат і здоров’я суб’єктів освітнього процесу. 
Цілі і завдання, які вирішуються у освітній галузі, не 
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можуть не порівнюватися з психолого-педагогічними 
і фізіологічними закономірностями навчально-
трудової діяльності, психофізичними можливостя-
ми студентів ; без цього мета освіти багато в чому 
втрачає свою соціальну та особистісну значимість. 
Студенти – це соціальний прошарок населення, який 
можна віднести до групи підвищеного ризику, тому 
що на непрості вікові проблеми студентів (адаптацію 
до фізіологічних і анатомічних змін, пов’язаних з про-
цесами дозрівання; високе психоемоційне і розумове 
навантаження, пристосування до нових умов про-
живання та навчання; формування міжособистісних 
взаємин поза сім’єю) накладається негативний вплив 
кризи практично всіх основних сфер суспільства і 
держави [1,2,3,4,5].

 Як показують дослідження, освітній процес у ВНЗ 
не сприяє здоровому способу життя. У студентів ВУЗів 
віку 17-25 років у місті в 50% випадків спостерігається 
низька фізична активність, у той час як самооцінка 
фізичної активності суттєво перевищує реальну. При 
цьому студенти з низькою фізичною активністю до-
сить активно споживають психоактивні препарати 
(алкоголь, тютюн, наркотики). У працях, присвяче-
них різним аспектам названої проблеми, намітилася 
тенденція до переосмислення способів її вирішення, 
відображається зміщення акценту зі сфери медицини 
в сферу педагогіки. Педагогами обговорюються шляхи 
та умови формування ЗСЖ учнівської молоді, ведеть-
ся пошук стратегічних орієнтирів його досягнення 
Г. Апанасенко, Л.Д Козлова, Т. Кружиліна, та багато 
інш .). Сучасні дослідники відзначають, що спроби 
реанімувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-
масову діяльність у вузі старими організаційними 
формами, як правило, не дають бажаних результатів. 
Широке використання в освітньому процесі таких 
форм, як консультації, спецкурси, додаткова освіта, 
тренінги з питань здорового способу життя,майже не 
проводяться. 

 А.М. Столяренко та інші пропонують створюва-
ти такі програми і технологічні моделі формування 
ЗСЖ, котрі б істотно змінили б проблемну ситуацію, 
ставлення студента до свого способу життя. У до-
кументах про освіту особлива увага приділяється 
проблемам здоров’я і ЗСЖ учнівської молоді. Кори-
гувати існуючий спосіб життя, формувати ЗСЖ сту-
дента можливо за допомогою формування педагогічної 
стратегії його орієнтування на ЗСЖ. Дана стратегія як 
діяльнісно-цільового компонента педагогічного за-
безпечення передбачає наявність мети, педагогічних 
умов, методів, прийомів і засобів досягнення, етапів 
і передбачає здійснення певних педагогічних дій, що 
сприяють розумінню студентом значущості діяльності, 
спрямованої на самозбереження і самореалізацію в 
різних областях, усвідомлення цінності ЗСЖ, збага-
чення досвіду здоров’язберігаючої діяльності. 

Робота виконана по плану НДР Львівського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 Мета, завдання, матеріал і методика. 
Метою досліджень є намагання сформулюва-

ти виклики і окреслити шляхи реалізації створення 

здоров’язберігального освітнього середовища у на-
вчальному закладі. 

 Результати дослідження. 
Отже, можна окреслити виклики, що визначають 

причинно-наслідкові зв’язки стану низького рівня 
культури життя студентської молоді: 

- недостатня увага в педагогічній діяльності 
викладачів. В тому числі і фізичної культури, які мало 
уваги приділяють процесу передачі досвіду, теоре-
тичних і методичних знань студентам, не формують 
практичні уміння і навички на заняттях фізичної куль-
тури, оздоровленню, не формують потребу фізичного 
самодосконалення; – відсутність підручників, 
посібників для масового використання з методики 
фізичного самовиховання, з основ здорового способу 
життя, що розглядають цю проблему як багатогранну, 
багатофакторну і багатофункціональну;

- відсутність фундаментальних соціальних та пе-
дагогічних технологій формування культури здорово-
го способу життя особистості та державної системи 
впровадження інновацій. Це призвело до значного 
посилення вікового погіршення адаптації студентів, 
наслідком чого є серйозні медичні та соціально – пси-
хологічні проблеми, що виникають в тій чи іншій фор-
мі у студентів. Так, ми провели анкетування студентів 
1,2,3 курсів в ЛМІ (2011). Час проведення анкетування 
–жовтень 2011 року. Анкетування анонімне. Кількість 
респондентів – 95 студентів. Кількість питань – 20, 
питання закритого і відкритого типу. 

 Згідно результатів анкетування, рівень факторів ри-
зику серед студентів достатньо високий: поширеність 
куріння становить 47%, алкогольні напої вживають 
більше 20%, число студентів, що виявляють актив-
ну фізичну діяльність – не більше 45%. У той же 
час, більшість студентів вважає, що за своє здоров’я 
відповідають вони самі, готові і хочуть отримувати 
інформацію з формування здорового способу жит-
тя. Орієнтування студента на ЗСЖ як педагогічну 
стратегію можна включати в педагогічне забезпечен-
ня освітнього процесу вузу, який повинен бути про-
низаний ідеями формування у студента норм і правил 
ЗСЖ . З різноманіття педагогічних стратегій, запро-
понованих доктором педагогічних наук, професором 
В.В. Ігнатової, найбільш прийнятною можна вважа-
ти стратегію орієнтування . Дана стратегія адекватна 
реальній ситуації розвитку особистості студента, не 
суперечить основним освітнім потребам студента, 
торкається основних сфер особистості (пізнавальної, 
емоційно-мотиваційної, діяльнісної) і передбачає 
комплекс заходів ознайомчого, рекомендаційного 
характеру, спрямованих на досягнення певної мети, 
що визначає результат. В результаті реалізації цієї 
стратегії відбувається свідомий вибір ціннісних 
орієнтацій, напрями становлення особистості, 
самореалізації в професійної сфері життя. Таким чи-
ном, особливості студентського віку та сутнісні ха-
рактеристики педагогічної стратегії орієнтування до-
зволяють розглядати цю стратегію в контексті ЗСЖ і 
включати студента як суб’єкта в здоров’язберігаючу 
діяльність. Вона передбачає оволодіння особистістю 
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певними способами здоров’язберігаючої діяльності, 
створення здоров’язберігаючого освітнього середо-
вища у вищому навчальному закладі. Практичні за-
вдання досягнення мети даної стратегії здійснюються 
послідовно на кожному етапі орієнтування студента на 
ЗСЖ: етапах ознайомчий, етап актуалізації, етап роз-
ширеного збагачення. Кожен етап стратегії включає: 
вирішення педагогом певних завдань, здійснення 
педагогічних дій, використання відповідних форм 
і методів, а також результат, виявлений в діяльності 
студента. Реалізація ефективної стратегії форму-
вання здорового способу життя студентів можли-
ва тільки при створенні певних педагогічних умов. 
Про необхідність створення педагогічних умов при 
реалізації виховних технологій писав В.А. Сластенін 
та інші науковці. Вважаємо за необхідне виділити 
такі педагогічні умови формування здорового спо-
собу життя студентів: 1) інформування студента про 
ЗОЖ (організація інформаційного забезпечення); 
2) актуалізація його емоційно-ціннісного ставлення 
до ЗСЖ (організація моделювання студентом ЗСЖ); 
3) збагачення досвіду ЗСЖ студента ( створення 
здоров’язберігального освітнього середовища.). 
Багаторічні дослідження науковців [ Г. Апанасенко, 
О. Яременко, О.Вакуленко, Ю. Галустян, Г. Апана-
сенко,., Т. Бойченко, Л.Ващенко, зокрема дозволили 
виявити ряд негативних чинників формування ЗСЖ в 
освіті: стресова педагогічна тактика, інтенсифікація 
навчального процесу, технології навчання, 
невідповідність фізіологічних і гігієнічних вимог до 
організації навчального процесу, недоліки в існуючій 
системі фізичного виховання, відсутність системної 
роботи по формуванню цінності здоров’я і ЗСЖ (в 
тому числі профілактичної роботи з запобіганню 
шкідливих звичок, статевої і сексуальної освіти, 
недостатнє використання засобів фізичного вихо-
вання та спорту і т. д.), пропаганда нераціонального 
харчування зокрема в закусочних «швидка кухня», 
гіподинамія серед студентів і пр.

До загальних особливостей створення 
здоров’язберігального освітнього середовища ми від-
носимо особливості, притаманні усім освітнім устано-
вам системи вищої професійної освіти стосовно орга-
нізації ЗСЖ студентів; до специфічніх – особливості, 
зумовлені профільним спрямуванням вузу (медичний, 
технічного, педагогічний, творчого, аграрний інші.).

Загальні особливості, зумовлені проблемою ЗСЖ 
студентів в умовах вузу, визначені, по-перше, стандар-
тами законів України «Про освіту», «Про фізичну куль-
туру і спорт», Національну програму «Репродуктивне 
здоров’я 2001-2005», змістом освіти, орієнтованістю 
на проблеми здоров’я студентів вузу. Відповідно до 
«Національної доктрини розвитку освіти України» до 
ключових компетентностей включена і компетентність 
здоров’язбереження, при формуванні якої реалізується 
безліч підходів. В її основі: знання і дотримання 
норм здорового способу життя, розуміння небезпеки 
куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; знання і до-
тримання правил особистої гігієни, побуту; фізична 
культура людини; свобода і відповідальність вибору 

способу життя; досвід і готовність реалізації цих знань 
в життєдіяльності; прийняття здоров’язбереження як 
цінності; регулювання психосоматичного і емоційного 
прояву стану здоров’я . 

Таким чином до загальних особливостей створен-
ня здоров’язберігального середовища ми відносимо 
наявність у навчальному плані дисциплін також на-
вчальних дисциплін: фізична культура, валеологія, 
(або екологія людини), зміст яких багато в чому 
визначає ЗСЖ студентів. 

По-друге, до числа загальних особливостей 
організації ЗОС в вузі на наш погляд, доцільно віднести 
дотримання вимог з формування культури здоров’я, з 
дотриманням гігієнічних, психолого-педагогічних і 
психофізіологічних вимог. По-третє, в вищі навчальні 
заклади приходять люди з достатньо сформовани-
ми поглядами, правилами, звичками, установками, в 
тому числі і щодо ЗСЖ, отже, проблема організації 
здоров’язберігального освітнього середовища у вузі 
може бути успішно вирішена при врахуванні цієї 
особливості. До числа специфічних особливостей 
створення здоров’язберігального освітнього сере-
довища ми відносимо, врахування індивідуальних 
особливостей студентів. На думку К. Роджерса, 
активні молоді люди прагнуть жити «конструктив-
но і адаптивно в своїй культурі». До числа ключових 
компетенцій випускників вузів відносять уміння вчи-
тися, соціальну компетентність, загальнокультурну, 
здоров’язбережувальну, громадянську, компетентність 
з інформаційних і комунікаційних технологій. Для 
студента медичного вузу здоров’язбережувальна 
компетентність є одночасно і узагальненою, і 
спеціальною (професійною).

Аналіз літературних джерел доводить, що 
у формуванні культури здоров’я і формування 
здоров’язберігального освітнього середовища велике 
значення має інтелектуальний і творчий компоненти. 
Визначено, що чим більше в трудовій діяльності займає 
творчий розвиток, ініціатива, особистісні здібності 
і знання, тим більше така діяльність приносить за-
доволення, а тим самим і підвищує резистентність 
до захворювань. В. А. Лищук справедливо вважає, 
що розвиток духовного світу людини, його творчих 
здібностей, ставлення до праці, до соціальної сфери 
сприяє ЗСЖ людини.

Поняття синкретизму (від грец. synkretismos-
з’єднання) трактується як споконвічна злитість 
елементів, які не можуть бути роз’єднані і розглядати-
ся окремо. Особливості цього процесу в тому, що кож-
на людина суб’єктивно і емоційно реагує на природні 
явища: світло, звук, колір, аромат - і створюється 
внутрішня гармонія. В. Андрєєва в рамках кур-
су валеології стверджує, що «мистецтво виступає 
в ролі валеологічної технології». Дійсно, в системі 
створення ЗОС необхідно більше уваги приділяти 
гармонізації людини з самим собою і навколишнім 
світом, в якості механізму виділяється мистецтво 
як засіб, спосіб, метод саморегуляції, формування 
культури емоцій і почуттів і тим самим досягнення 
духовного благополуччя. Цю точку зору підтримує 
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і розвиває Л. Г. Савранский , які вважає, що систе-
ма освіти не завжди формує позитивне мислення, 
не актуалізує філософську сутність віру в себе і т. д. 
Він вважає, що «принципове значення має мистецт-
во як засіб і метод формування філософії здоров’я 
». Роль мистецтва у формуванні та збереженні 
здоров’я людини обґрунтована в рамках концепції 
педагогічної валеології та поступово знаходить своє 
місце в практиці освітніх установ (музикотерапія, 
ароматерапія, релаксація та ін), проте у вузах цей на-
прямок не набув належного розвитку.

Для визначення способів організації створен-
ня здоров’язберігального освітнього середовища 
ми обґрунтували і розкрили основні принципи, які 
відносимо до особливостей впровадження ЗСЖ . 
Принцип, за визначенням Е. С. Рапацевіч, - це «керівна 
ідея, основне правило, основна вимога до діяльності, 
поведінки».

До особливостей створення здоров’язберігального 
освітнього середовища, зокрема у медичних вузах 
ми відносимо принципи організації. Він включає 
методологічний принцип організації ЗСЖ у вузі, 
що визначає зміст, організаційні форми і методи, 
прийоми і способи здоров’язбереження – принцип 
здоров’язбереження призначення якого ми бачимо в 
обґрунтуванні теоретичних передумов для реалізації 
навчальних функцій процесу професійного навчання з 
позицій ЗСЖ. Принцип до культуровідповідності в ство-
рення здоров’язберігального середовища студента обу-
мовлений культурологічними факторами, пов’язаний 
з формуванням культури здоров’я, організацією 
дозвілля населення, національних, релігійних 
ідей, традицій, обрядів на основі популяризації 
питань ЗСЖ. Валеологічний принцип створення 
здоров’язберігального середовища обґрунтовує по-
требу студентів в ЗСЖ і мотивації до ЗСЖ, формує 
методологію валеологічної освіти студента. Принцип 
природовідповідності створення здоров’язберігального 
середовища визначає організацію ЗСЖ студентів 
з урахуванням їх природних задатків. Дотриман-
ня принципу наступності передбачає необхідність 
організації постійної роботи по формуванню ЗСЖ 
особистості, обов’язковість формування ЗСЖ на 
кожному етапі професійної освіти у вузі. Принцип 

інтеграції в організації ЗСЖ студентів слід розуміти 
як взаємодію структурних підрозділів вузу, суб’єктів 
виховно-освітнього процесу в напрямку формування 
культури здоров’я студентів. Принцип педагогічної 
підтримки створення здоров’язберігального сере-
довища визначає необхідність допомоги студенту з 
урахування його індивідуальних можливостей, осо-
бливостей і інтересів. Принцип гнучкості у створенні 
здоров’язберігального освітнього середовища засно-
ваний на тому, що організація ЗСЖ студентів повин-
на бути гнучкою відповідно до внутрішньої логіки і 
закономірності виховно-освітнього процесу в вузі, до 
зовнішнього середовища і до індивідуальних особли-
востей студентів вузу.

Таким чином, виявлені нами особливості 
організації і створення здоров’язберігального 
освітнього середовища у вузі передбачають створення 
спеціальних умов, до яких ми відносимо необхідність 
розробки та реалізації структурно-функціональної 
моделі організації ЗСЖ студентів у вузі, що включає 
в себе педагогічні умови (реалізація змісту освіти, 
що сприяє ЗСЖ студентів, відмова від авторитарної 
педагогіки, організаційні (проходження концепції 
ЗСЖ всіма учасниками процесів навчання і вихо-
вання у вузі; розробка і реалізація програм, проектів 
організації ЗСЖ), матеріально-технічні, санітарно-
гігієнічні, інформаційно-методичні, кадрові і 
фінансово-економічні умови.

Висновки. 
Формування здорового способу життя студентів 

в освітньому просторі вищого навчального закладу 
є визначальною основою всебічного та гармонійного 
розвитку особистості, її способу життя та життєвої 
позиції. Аналіз цієї проблематики є вкрай акту-
альним завданням сучасної педагогічної думки і 
освітньої практики, тому що здоров’я належить 
до найголовніших цінностей людини. Збережен-
ня здоров’я, дотримання здорового способу життя 
вважається найбільш вагомою нормою загальної куль-
тури людини цивілізованого суспільства. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
пошуком оптимальних шляхів рішення проблем фор-
мування ЗСЖ студентської молоді та можливостей 
його збереження у дорослому віці. 
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Підвищення спеціальної фізичної підготовки гирьовиків  

за допомогою дихальних вправ
Михальчук Р.В.

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Анотації:
Розглянуто ефективність викорис-
тання дихальних вправ у процесі 
спеціальної фізичної підготовки 
спортсменів-гирьовиків. Наведено 
аналіз публікацій, які висвітлюють 
сутність та особливості використання 
дихальних вправ. У дослідженні взя-
ли участь 30 спортсменів-гирьовиків 
віком від 18 до 22 років. Представ-
лені результати експерименталь-
ного дослідження ефективності за-
стосування авторської програми. На 
основі систематичного чергування 
дихання носом та ротом в умовах 
спокою та помірних фізичних наван-
тажень розроблено та впроваджено 
в тренувальний процес підготовки 
спортсменів-гирьовиків спеціальний 
комплекс дихальних вправ, які спри-
яють загартуванню дихальних шля-
хів та удосконалюють процес наси-
чення крові киснем. Доведено, що 
використання запропонованої мето-
дики дозволяє збільшити функціо-
нальні показники серцево-судинної 
та дихальної систем організму, під-
вищити ефективність тренування 
спортсменів гирьового спорту. 

Михальчук Р.В. Повышение специаль-
ной физической подготовки гиревиков 
с помощью дыхательных упражнений. 
Рассмотрена эффективность использова-
ния дыхательных упражнений в процес-
се специальной физической подготовки 
спортсменов-гиревиков. Приведен анализ 
публикаций, освещающих суть и особен-
ности использования дыхательных упраж-
нений. В исследовании приняли участие 30 
спортсменов-гиревиков возрасте от 18 до 
22 лет. Представлены результаты экспери-
ментального исследования эффективности 
применения авторской программы. На осно-
ве систематического чередования дыхания 
носом и ртом в условиях покоя и умеренных 
физических нагрузок разработаны и вне-
дрены в тренировочный процесс подготовки 
спортсменов-гиревиков специальный ком-
плекс дыхательных упражнений, которые 
способствуют закалке дыхательных путей и 
совершенствуют процесс насыщения крови 
кислородом. Доказано, что использование 
предложенной методики позволяет увели-
чить функциональные показатели сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организ-
ма, повысить эффективность тренировки 
спортсменов по гиревому спорту.

Mykhalchuk R.V. Increase of the 
special physical training of lifters 
by respiratory exercises. Efficiency 
of the use of respiratory exercises is 
considered in the process of the special 
physical training of sportsmen. The 
analysis of publications, illuminative 
essence and features of the use of 
respiratory exercises is resulted. In 
research took part 30 sportsmen aged 
from 18 to 22 years. The results of 
experimental research of efficiency of 
application of the author program are 
presented. On the basis of systematic 
alternation of breathing a nose and 
mouth in the conditions of rest and 
moderate physical loadings developed 
and inculcated in the training process of 
preparation of sportsmen’s the special 
complex of respiratory exercises 
which are instrumental in tempering 
of respiratory tracts and perfect the 
process of satiation of blood oxygen. 
It is well-proven that the use of the 
offered method allows to increase the 
functional indexes of the cardiovascular 
and respiratory systems of organism, 
promote efficiency of training of 
sportsmen on weight sport.

Ключові слова:
гирьовий спорт, дихання, кисень, 
газообмін, гіпоксія, легені, гіпер-
вентиляція, гімнастика, тренінг, 
комплекс. 

гиревой спорт, дыхания, кислород, газо-
обмен, гипоксия, легкие, гипервентиляция, 
гимнастика, тренинг, комплекс.

weight sport, breathings, oxygen, 
interchange of gases, hypoxia, lights, 
overventilation, gymnastics, training, 
complex.

Вступ. 1

Прагнення досягти високих результатів у гирьово-
му спорті, які сьогодні знаходяться практично на межі 
фізичних можливостей людини, обумовлює пошук 
нових підходів удосконалення тренувального процесу 
підготовки кваліфікованих спортсменів. Ураховуючи 
те, що подальший вплив на традиційні компоненти 
досягнення прогресу тренування гирьовиків, такі, як 
збільшення обсягів та інтенсивності тренувальних 
навантажень, використання психолого-педагогічних 
і медико-біологічних засобів, пов’язаний зі значними 
складнощами, актуальним є пошук нетрадиційних 
шляхів оптимізації функціональної підготовки 
спортсменів. 

Виконання м’язової діяльності спортсменами-
гирьовиками призводить до підвищення активності 
обмінних процесів і механізмів обміну речовин та 
енергії. Роботу м’язів обумовлює, з одного боку, про-
цес накопичення в організмі потенційної енергії шля-
хом засвоєння кисню, що потрапляє в організм з ди-
ханням, а з іншого боку – процеси розпаду засвоєних 
поживних речовин на більш прості з вивільненням 
енергії, яка потім переходить у теплову, механічну й 
біологічну. 

Отже, процес дихання є найважливішою функцією 
організму, що забезпечує надходження кисню та ви-
ведення вуглекислого газу. У цьому аспекті особли-
ве значення набуває пошук методів, спрямованих на 
© Михальчук Р.В., 2012 
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оптимізацію обмінних процесів, залучення резервних 
можливостей людини шляхом поліпшення процесів 
газообміну в організмі.

Робота виконана відповідно плану наукової роботи 
кафедри загального фізичного виховання навчально-
наукового інституту права Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 
Тему затверджено планом наукової роботи кафедри 
(протокол № 1 від 26.01.2012 р.) та узгоджено в плані 
наукової роботи навчально-наукового інституту права 
(протокол № 1 від 29.01.2012 р.).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження полягає у з’ясуванні впливу 

дихальних вправ на підвищення спеціальної фізичної 
підготовки спортсменів-гирьовиків.

Результати дослідження. 
Огляд літературних джерел [1, 4-7, 14-16] свідчить, 

що використання дихальних вправ привертає ува-
гу фахівців у різних сферах. Сьогодні існує значна 
кількість робіт, що присвячені застосуванню ди-
хальних вправ у формі дихальної гімнастики на за-
няттях різними видами східних бойових мистецтв. 
Відомі також дихальні гімнастики оздоровлення лю-
дини, зокрема парадоксальне дихання за системою 
А. Стрельникової, поверхневе дихання за системою 
К. Бутейко, рідке й глибоке дихання за системою 
йогів, метод Фролова та інші. Для того щоб устано-
вити доцільність використання дихальних вправ у ги-
рьовому спорті, розглянемо найбільш відомі системи 



86

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

дихальної гімнастики. 
Особливість дихальної гімнастики О. Стрельникової 

полягає в тому, що всі вправи виконуються одночасно 
з коротким і різким вдихом через ніс при абсолютно 
пасивному видиху, що посилює внутрішнє тканинне 
дихання й підвищує засвоюваність кисню тканина-
ми, а також роздратовує велику зону рецепторів на 
слизовій оболонці носа, яка забезпечує рефлекторний 
зв’язок порожнини носа майже з усіма органами [7]. 
На думку М.Н. Щетініна, така методика відновлює 
порушене носове дихання, покращує дренажну 
функцію бронхів, усуває деякі морфологічні зміни в 
бронхолегеневій системі, сприяє розсмоктуванню за-
пальних процесів, розправленню зморщених ділянок 
легеневої тканини, сприяє відновленню нормального 
крово- та лімфопостачання, усуненню місцевих за-
стойних явищ, позитивно впливає на обмінні проце-
си, що відіграють важливу роль у кровопостачанні, 
а також і легеневої тканини, налагоджує порушені 
функції серцево-судинної системи, зміцнює весь апа-
рат кровообігу, виправляє різноманітні деформації 
грудної клітини й хребта, підвищує загальну опірність 
організму, його тонус, покращує нервово-психічний 
стан [11].

Теоретична концепція К. Бутейка ґрунтується 
на припущенні, що причиною більшості хво-
роб є порушення дихання, пов’язане з хронічною 
гіпервентиляцією, яка викликає порушення обміну 
речовин, зниження імунітету, появу алергії тощо. 
Розроблений К. Бутейко універсальний комплекс ди-
хальних вправ, спрямований на розвиток поверхне-
вого, глибокого, рідкісного дихання, а також на роз-
виток спроможності людини затримувати дихання на 
вдиху і на видиху, виявився ефективним у лікуванні 
бронхіальної алергії, бронхитів, астми, гіпертонії та 
стенокардії [4].

Дихальна гімнастика з використанням тренажера 
В. Фролова уявляє собою різновид респіраторного 
тренінгу. Під час дихання на тренажері вода виконує 
роль гідравлічного затвору, що дозволяє створити 
протидію диханню на видоху. Клинічні дослідження 
ряду медичних і наукових закладів підтвердили ефек-
тивність цієї методики в лікуванні хвороб дихання й 
сердцево-судинної системи. Зокрема, апарат застосо-
вують при лікуванні хронічного бронхіту, бронхіаль-
ної астми, вегетосудинної дистонії, гіпертонії, стено-
кардії, пневмонії та інших захворювань [10].

Сутність дихальної гімнастики йоги [1, 2, 3, 8] 
полягає в досягненні гармонії між особистістю лю-
дини й навколишнім світом. У системі дихальної 
гімнастики йога виокремлюють чотири основні спо-
соби дихання, зокрема верхнє дихання, середнє ди-
хання, нижнє дихання й повне дихання. Так, у процесі 
верхнього дихання використовується тільки верхня 
частина легенів – найменша за величиною, тому в 
легені входить набагато менший об’єм повітря, ніж 
той, який вони можуть вмістити. Діафрагма, рухаю-
чись вгору, також не має достатньо свободи й просто-
ру для свого руху. Згідно з йогою, цей спосіб дихан-
ня небажаний для людини, яка хоче бути здоровою, 

тому таке дихання не використовується в дихальній 
гімнастиці. Середнє дихання відоме також під на-
звою «реберне», і хоча не настільки шкідливе для 
здоров’я людини, як верхнє дихання, вважається за 
йогою набагато менш ефективним, ніж повне дихан-
ня, і, відповідно, також не є елементом дихальної 
гімнастики. При нижньому диханні йоги легені ма-
ють більше свободи дії, ніж при верхньому й серед-
ньому диханні, і, отже, можуть вмістити більший 
об’єм повітря. Повне дихання йоги сполучає в собі 
переваги всіх трьох видів дихання: верхнього, серед-
нього й нижнього. Воно надає рух усьому дихально-
му апарату легенів, кожній їхній клітинці, кожному 
мускулу дихальної системи. Таким чином, повне ди-
хання йоги дозволяє отримати максимум користі при 
мінімальних витратах енергії. Саме цей вид дихання 
лежить в основі дихальної гімнастики й науки про 
дихання в йозі.

У дослідженнях Г. Сердюковської та А. Сухарева 
встановлено що повітря, яке рухається по нижнім 
та середнім ходам, охолоджує склепіння носоглотки 
та вентилює основну пазуху черепа, яка своєю зад-
ньою стінкою межує з гіпофізом. Нормальна робо-
та гіпофізу потребує ритмічного охолодження, яке і 
забезпечується носовим диханням. Відсутність охо-
лодження порушує роботу гіпофізу, що негативно 
позначається на функціонуванні організму в цілому. 
Повітря, яке вдихається носом, на своєму шляху 
зустрічає багато перешкод, що створює у грудній 
порожнині значне розрідження. Це полегшує робо-
ту серця, покращує відтік венозної крові від голо-
ви та зменшує ймовірність виникнення головного 
болю. [9].

На думку В. Ніколаєва глибоке, рідке дихання 
вважається більш доцільним з фізіологічної точки зору 
та більш корисним для здоров'я. У повітрі міститься 
21 % кисню. При неглибокому диханні людина вдихає 
15 –17 % кисню, а в організм потрапляє лише 4 %. 
Пояснюється це тим, що при поверховому диханні 
не все повітря, що вдихається потрапляє вглиб аль-
веол. При глибокому диханні повітря проходить знач-
но глибше з повнішим насиченням крові киснем. До 
того ж глибоке дихання це найкращий спосіб масажу 
серця, що розташоване у поглиблені між легеневими 
долями. При диханні вони стискають серцевий м'яз та 
полегшують його роботу, живлення, попереджують 
перенапруження. На думку авторів глибоке повільне 
дихання покращує травлення, нормалізує роботу 
органів виділення. [8].

Прихильники протилежної точки зору, зокрема Т. 
Кузнєцова, П. Левитський та В. Язловецький вважа-
ють більш вигідним для організму неглибоке дихання, 
при якому дихальним м'язам доводиться долати мен-
ший опір легень, що робить цей процес більш економ-
ним. При відповідному тренуванні організм виробляє 
здатність поглинати кисень із повітря, що вентилює 
легені більш повно. На думку авторів, правильне ди-
хання – це поверхневе дихання, основою техніки яко-
го є виконання короткого вдиху до змикання ніздрів з 
подовженим видихом через ніс[5]. 
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Підсумовуюче вищесказане, слід відзначити 
різноманітність дихальних гімнастик і методик 
їхнього застосування. На думку переважної більшості 
вчених, дихальні вправи є ефективним засобом 
зміцнення здоров’я людини й підтримання високої 
працездатності. На наш погляд, ефективність дихаль-
них вправ у лікуванні хвороб не вичерпує всіх мож-
ливостей цих методів, а лише підкреслює доцільність 
пошуку шляхів їхнього застосування в практиці спор-
тивного тренування, зокрема в тренуванні спортсменів 
гирьового спорту.

Дослідження проводилися на базі Лугансько-
го державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка. Починаючи експеримент, нами було 
сформовано контрольну групу (КГ) в кількості 15 
спортсменів різної кваліфікації та експериментальну 
групу (ЕГ) в кількості 15 спортсменів. Обидві групи 
тренувалися за однаковою програмою, окрім комплек-
су дихальних вправ, які виконували спортсмени ЕГ 
двічі на день протягом усього місяця. 

Зазначимо, що комплекс спеціальних дихальних 
вправ спортсмени ЕГ виконували вранці й за 30 хви-
лин до кожного тренування. Даний комплекс містив 
чотири вправи, чергування з поверхневим, глибоким 
диханням і незначною затримкою, одночасно з вико-
нанням статичних вправ руками.

 При розробці дихального комплексу нами було 
враховано такі положення:

 пріоритетність зміцнення здоров’я та підтримання • 
високої працездатності спортсмена;
покращення дренажної функції бронхів;• 
сприяння відновленню нормального крово- та лім-• 
фопостачання;
прискорення обмінних процесів, що відіграють важ-• 
ливу роль у кровопостачанні;
зміцнення всього апарату кровообігу;• 
підвищення загальної опірності організму, його то-• 
нусу, покращення нервово-психічного стану.

У цілому комплекс спеціальних дихальних 
вправ сприяє підвищенню спортивних результатів і 
спеціальної фізичної підготовки гирьовиків.

З метою дослідження впливу розроблено-
го комплексу на навчально-тренувальний процес 

спортсменів гирьового спорту на початковому й 
підсумковому етапах експерименту в КГ та ЕГ було 
здійснено вимірювання функціональних показників, 
які характеризують серцево-судинну й дихальну си-
стеми організму, зокрема досліджено показники 
життєвої ємності легень (ЖЄЛ), проведено пробу 
Штанге, пробу Генчі та пробу Руфьє. Отримані дані 
представлено в табл. 1.

Аналіз даних табл. 1 указує на те, що на почат-
ковому етапі дослідження функціональні показни-
ки спортсменів КГ та ЕГ майже не відрізняються. 
Отримані після закінчення експерименту дані свідчать 
про те, що в КГ показники ЖЄЛ, проби Штанге, про-
би Генчі та проби Руфьє зросли несуттєво. Поряд із 
цим зафіксовано статистично значуще зростання 
відповідних показників спортсменів ЕГ. Таким чином, 
зіставлення даних табл. 1 свідчить про ефективність 
впливу дихальних вправ на позитивні зміни обраних 
показників сердцево-судинної та дихальної систем 
організму.

Отримані результати функціональної діагностики є 
досить важливими, але щоб підтвердити ефективність 
використання в навчально-тренувальному процесі 
розроблених нами дихальних вправ було проведене 
тестування спортсменів КГ та ЕГ. Як контрольні впра-
ви було обрано змагальні вправи, зокрема поштовх 
двох гир вагою 32 кг і ривок гирі 32 кг. Отримані ре-
зультати представлено в табл. 2.

Аналіз даних табл. 2 вказує на те, що на початку 
експерименту за результатами виконання контрольних 
вправ спортсмени КГ та ЕГ майже не відрізняються. 
На підсумковому етапі дослідження зафіксовано 
суттєву перевагу спортсменів ЕГ над спортсмена-
ми КГ за обома контрольними вправами. Таким чи-
ном, експериментальні дослідження підтверджують 
ефективність використання дихальних вправ у процесі 
тренування спортсменів гирьового спорту.

Висновки. 
Встановлено, що на сьогодні дихальні впра-

ви знайшли широке застосування в медицині як 
лікувальний і відновлювальний засіб широкого спек-
тра дії. Дихальні вправи зазвичай використовують для 
лікування сердцево-судинних і легеневих хвороб (О. 

Таблиця 1 
Динаміка функціональних показників спортсменів КГ та ЕГ у ході експерименту

Показник До експерименту Після експерименту
КГ ЕГ КГ ЕГ

Життєва ємкість легень, л 4,5 4,4 4,6 5,4
Проба Штанге, с 55 56 59 68
Проба Генчі, с 45 44 51 63
Проба Руфьє, індекс 2,3 2,3 2,1 1,3

Таблиця 2 
Динаміка фізичних показників спортсменів КГ та ЕГ у ході експерименту

Показник До експерименту Після експерименту
КГ ЕГ КГ ЕГ

Поштовх гир, р 36 34 43 57
Ривок гир, р 52 53 59 72
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Стрельникова, К. Бутейко, В. Фролов) та у східних си-
стемах гармонійного розвитку людини. 

Експериментально доведено, що використання 
спеціальних комплексів дихальних вправ дозволяє 
збільшити функціональні показники, які характеризують 
серцево-судинну й дихальну системи організму. Виявле-

но позитивний вплив дихальних вправ на поліпшення 
результату у спортсменів гирьового спорту. 

Напрям подальших досліджень полягає в погли-
бленому вивченні впливу дихальних вправ на різні 
аспекти підготовки спортсменів і досягнення високих 
результатів у спорті. 
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Влияние тиоловых соединений на содержание глутатиона  

в крови дзюдоистов высокой квалификации
Мусаханов З.А., Земцова И.И., Станкевич Л.Г., Долгополова В.И. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены вопросы о месте в об-
мене веществ глутатиона, его общего 
количества и восстановленной фор-
мы в крови спортсменов. В исследова-
нии приняли участие  18 спортсменов 
(возраст – 18-24 лет), находящихся 
на этапе непосредственной подго-
товки к соревнованиям. Определено, 
что перед основным экспериментом 
кровь спортсменов содержала малое 
количество общего глутатиона и его 
восстановленной формы с антиокси-
дантными свойствами. Для коррекции 
содержания глутатиона в крови было 
использовано два метаболических 
комплекса. Первый комплекс содер-
жал аминокислоты-предшественники 
глутатиона. Второй – предшественни-
ки креатинфосфата. Спортсмены ис-
пользовали комплексы течение трех 
недель. Более эффективно влияло 
на уровень глутатиона в крови спор-
тсменов использование аминокис-
лот – предшественников глутатиона. 
Установлено, что одним из путей кор-
рекции состояния системы глутатиона  
является применение серосодержа-
щих соединений, в том числе тиоло-
вых антиоксидантов.

Мусаханов З.А., Земцова І.І., Стан-
кевич Л.Г., Долгополова В.І. Вплив 
тіолових сполук на вміст глутатіону 
в крові дзюдоїстів високої кваліфі-
кації. Розглянуто питання про місце в 
обміні речовин глутатіону, його спіль-
ної кількості і відновленої форми в 
крові спортсменів. У дослідженні взя-
ли участь  18 спортсменів (вік – 18-24 
років), що знаходяться на етапі безпо-
середньої підготовки до змагань. Ви-
значено, що перед основним експери-
ментом кров спортсменів містила малу 
кількість спільного глутатіону і його 
відновленої форми з антиоксидантни-
ми властивостями. Для корекції вмісту 
глутатіону в крові було використано два 
метаболічні комплекси. Перший комп-
лекс містив амінокислоти-попередники 
глутатіону. Другий – попередники креа-
тинфосфату. Спортсмени використову-
вали комплекси протягом трьох тижнів. 
Ефективніше впливало на рівень глута-
тіону в крові спортсменів використання 
амінокислот – попередників глутатіону. 
Встановлено, що одним з шляхів корек-
ції стану системи глутатіону є вживання 
сірковмісних з'єднань, у тому числі тио-
лових антиоксидантів.

Musakhanov Z.A., Zemtsova I.I., 
Stankevich L.G., Dolgopolova V.I. 
Influence of thiol connections on 
maintenance of glutathione in blood 
of judoists of high qualification. A 
question is considered about a place in the 
exchange of matters of glutathione, him 
general amount and picked up a thread 
form in blood of sportsmen. 18 sportsmen 
(eyelids – 18-24) which are on the stage 
of direct preparation to the competitions 
took part in research. Certainly, that before 
a basic experiment blood of sportsmen 
contained a few of general glutathione 
and him the picked up a thread form with 
antioxidant properties. For the correction 
of content of glutathione in blood were 
drawn on two metabolic complexes. 
The first complex contained amino acid-
predecessors of glutathione. Second 
are predecessors of phosphocreatine. 
Sportsmen drew on complexes during 
three weeks. More effective influenced 
on the level of glutathione at blood of 
sportsmen of the use of amino acid – 
predecessors of glutathione. It is set that 
one of ways of correction of the state of 
the system of glutathione there is the use 
of sulfur-containing connections, including 
thiol antioxidants.

Ключевые слова:
спортсмены, дзюдоисты, SH-группы, 
глутатион, N-ацетилцистеин, 
тиолы, антиоксиданты, метаболизм.

спортсмени, дзюдоїсти, SH-групи, 
глутатіон, N-ацетилцистеїн, тіоли, 
антиоксиданти, метаболізм.

judo, SH-groups, glutathione, 
N-acetylcysteine, thiols, antioxidants,  
metabolism.

Введение. 1

Увеличение мышечной активности, как известно, 
связано со значительным увеличением доставки и по-
требления мышцами кислорода, а также повышением 
интенсивности функционирования митохондрий и 
саркоплазматического ретикулума волокон скелетных 
мышц и миокарда. В связи с этим выполнение физи-
ческих нагрузок может сопровождаться значительным 
усилением генерации в тканях свободных радикалов, 
обладающих разрушительным действием на биологи-
ческие мембраны, молекулы нуклеиновых кислот и 
белков [17].

О напряженности функционирования антиокси-
дантных (АО) механизмов, их потенциальных воз-
можностях и резервах позволяет судить состояние 
отдельных показателей АО – системы. Наряду с этим 
выявление особенностей функционирования от-
дельных звеньев АО-системы при воздействии фи-
зических нагрузок позволяет определить подходы к 
изысканию и обоснованию возможностей примене-
ния фармакологических средств коррекции состояния 
этой системы с целью повышения устойчивости ор-
ганизма к значительным физическим напряжениям и 
предупреждения возникновения отрицательных влия-
ний на него усиленной активации процессов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ). В условиях напря-
женной мышечной деятельности защитные свойства 
© Мусаханов З.А., Земцова И.И., Станкевич Л.Г., 

Долгополова В.И., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105462

антиоксидантных (АО) механизмов могут оказаться 
ограниченными в связи с чем исследование способов 
повышения их потенциальных возможностей создает 
предпосылки для обоснования путей повышения фи-
зической работоспособности спортсменов [7].

Результаты исследований многих авторов свиде-
тельствуют о том, что ведущую роль в функциониро-
вании АО-системы и в адаптивном процессе играют 
низкомолекулярные и высокомолекулярные тиоловые 
соединения [6, 9]. Тиоловые соединения проявляют 
своё защитное действие в водной среде – цитоплазме 
клетки или плазме крови, инактивируя свободные ра-
дикалы. Присутствующие в организме тиоловые сое-
динения в первую очередь подвергаются воздействию 
активных кислородных радикалов, предохраняя от 
их действия функциональные группы биологических 
молекул и клеточных мембран. Есть данные о важ-
ной роли тиоловых групп в мышечном сокращении, 
делении клеток, окислительном фосфорилировании, 
перекисном окислении, фотосинтезе, радиационном 
поражении, нервной деятельности, в частности в ней-
ромедиаторных процессах [22, 11, 1].

Важной составляющей антиоксидантной защи-
ты организма является система глутатиона, которая 
нейтрализует пероксиды липидов и поддерживает в 
восстановленном состоянии SH-группы белков, что 
обеспечивает их функциональную активность. Глу-
татион – важнейший компонент антиоксидантных си-
стем печени,  сердца, мозга, легких и клеток крови. 
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Глутатион не является незаменимым веществом и мо-
жет быть синтезирован из аминокислот L-цистеина, 
L-глутаминовой кислоты и глицина. Все клетки орга-
низма человека способны синтезировать глутатион, а 
для фермента глутатионсинтетазы в печени он крайне 
необходим [13].

Особенностью глутатиона является то, что он дол-
жен быть синтезирован только самой клеткой. Есть 
сведения о том, что принимать глутатион в порошках 
или таблетках – бесполезно потому, что практиче-
ски весь глутатион разрушается в пищеварительном 
тракте. Лучше употреблять пищевые добавки, содер-
жащие цистеин, глутаминовую кислоту и глицин – то 
есть строительные блоки или так называемые прекур-
соры, из которых состоит глутатион [15].

Одним из предшественников глутатиона является 
цистеин. Эта аминокислота образуется в организме из 
L-метионина при обязательном присутствии витами-
на В6. Вместо цистеина можно применять цистин или 
N-ацетилцистеин. N-ацетилцистеин более эффективно 
повышает уровень глутатиона в организме, чем цистин 
или даже сам глутатион. Исследования показали, что 
N-ацетилцистеин более эффективно влияет на повыше-
ние в организме содержания  глутатиона, чем сам глу-
татион, потому что больше половины глутатиона при-
нятого внутрь разрушается в пищеварительном тракте 
[23]. N-ацетилцистеин способен эффективно бороться 
со свободными радикалами, которые интенсивно обра-
зуются  в процессе тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Немецким ученым удалось установить, что 
N-ацетилцистеин в дозировках 400 мг 3 раза в неделю 
способен вызвать ускорение синтеза белка в мышцах и 
увеличения их объема и силовых показателей [2].

Исследованиями, проведенными профессором В. 
Л. Смульским и др. показана эффективность исполь-
зования тиоловых препаратов на работоспособность 
и восстановительные процессы при напряженной мы-
шечной деятельности. Показано, что их применение 
перед напряженными  физическими нагрузками мо-
жет предотвратить окисление эндогенных тиоловых  
групп ферментов и белков, расширяя резервные воз-
можности организма спортсменов, предупреждая или 
замедляя снижение работоспособности [8].

Доктор М. Аталай в соавторстве с финскими уче-
ными сообщил о положительных эффектах глутатио-
на и N-ацетилцистеина на систему иммунитета [12], 
сокращение времени  восстановления после трениро-
вочных занятий, уменьшение утомления и болезнен-
ности мышц, а также улучшение спортивных резуль-
татов [16].

Группа исследователей из университета Иллинойс 
[19] провела исследование с целью оценки пользы 
глутатиона при восстановлении поврежденных окси-
дативным стрессом клеток. Выявлена изменчивость 
содержания глутатиона в разных частях тела, пере-
мещение глутатиона между тканями, а также зависи-
мость содержания глутатиона от интенсивности физи-
ческих нагрузок, физической формы и типа питания.

Б. Дуфокс [14] проводил измерения уровня глута-
тиона в динамике бега на длинную дистанцию и в про-

цессе восстановления. Выявлен значительный расход 
глутатиона, снижение иммунитета, а восстановление 
уровня глутатиона колебалось от нескольких часов до 
нескольких дней. У спортсменов других специализа-
ций также было выявлено снижение уровня глутатио-
на в тканях тела во время физических нагрузок.

Учитывая все это, казалось полезным принимать 
добавки, повышающие уровень глутатиона к интен-
сивным тренировкам. В частности Дж. Састр и его 
группа из университета Валенсия в Испании проверя-
ли эту идею, используя витамин С и NAC (химический 
препарат, который повышает уровень глутатиона) в 
опытах на животных. Результатом было уменьшение 
повреждений тканей при оксидативном стрессе и со-
хранение уровня глутатиона в крови [20].

Другая группа исследователей из университета 
Калифорнии, возглавляемая С. К. Сеном, показала, 
что высокие уровни глутатиона улучшали действие 
многих антиоксидантов, а низкие уровни ухудшали их 
эффект. Исследователи принудительно снижали уро-
вень глутатиона с помощью специального препарата, 
в результате чего выносливость к физическим нагруз-
кам у подопытных животных снижалась на 50% [21].

Пример увеличения мышечной силы с использо-
ванием предшественников глутатиона приводит док-
тор Лари Ландс из университета МакГилл в Монреале 
[18]. Считая, что оксидативный стресс способствует 
мышечному утомлению, группа исследователей да-
вала молодому человеку продукт Immunocal, содер-
жащий молочно-сывороточные прекурсоры (строи-
тельные блоки) глутатиона течение трех месяцев. В 
течение этого времени они измеряли максимальную 
силу и работоспособность как индикатор силы и вы-
носливости. Они обнаружили, что под влиянием дан-
ного препарата результативность может быть повы-
шена на 10 – 15%.

На состояние тиол-дисульфидного звена организма 
могут влиять и другие серосодержащие соединения и, 
в частности, метионин. Метионин – незаменимая ами-
нокислота, то есть не синтезируется в организме чело-
века. Он участвует в синтезе адреналина, креатина и 
других биологически важных соединений; активирует 
действие гормонов, витаминов (В 12 , аскорбиновой 
и фолиевой кислот), ферментов. Метионин применя-
ется для регуляции белкового и липидного обмена, 
способствует снижению содержания холестерина в 
крови, уменьшению отложения жира в печени и улуч-
шению функции печени, может оказывать умеренное 
антидепрессивное действие [4].

При изучении функционального состояния тиол-
дисульфидного звена АО-системы организма обычно 
ориентируются на изучение активности ферментов 
(глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы), обще-
го содержания глутатиона в тканях, соотношения его 
окисленной и восстановленной форм, а также содер-
жания и соотношения –SH и  -S-S- групп. Если учесть, 
что основная  масса SH- групп (95%) в крови в основ-
ном приходится на  SH- группы глутатиона, то по его 
общему содержанию в крови, а также по содержанию 
его окисленной и восстановленной форм  вполне пра-
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вомочно судить о состоянии тиол-дисульфидного зве-
на организма спортсменов. 

Динамика состояния тиол-дисульфидного звена 
АО-системы организма, оцениваемая по балансу глу-
татиона в крови, способна отражать сложный харак-
тер адаптационных изменений, происходящих во всей 
АО-системе организма под влиянием физических на-
грузок.  В пользу такого суждения  свидетельствуют 
данные, полученные Смульским В.Л. [8], Ткаченко 
Н.В. [10] и другими авторами [20, 22], указывающие 
на то, что  определение в крови содержания тиоловых 
групп, общего глутатиона, а также его окисленной и 
восстановленной форм, потребность в которых при 
напряженной мышечной деятельности существен-
но возрастает, может быть использовано как один из 
способов в комплексе средств диагностики функцио-
нального состояния организма спортсмена, оценки 
особенностей адаптации к воздействию физических 
нагрузок и коррекции физической работоспособно-
сти. Исходя из теоретических и практических положе-
ний представленная выше информация и определяет 
актуальность проведенного нами исследования.

Тематика нашего исследования согласована с планом 
НИР НУФВСУ и выполнена согласно госбюджетной 
научно-исследовательской теме «Мониторинг процесса 
адаптации квалифицированных спортсменов с учетом 
их индивидуальных возможностей» (номер госрегистра-
ции темы: № 0111U001732) в рамках программы «При-
кладные исследования и разработки по направлениям 
научно-технической деятельности высших учебных за-
ведений и научных учреждений» (КПКВ 2201040) Ми-
нистерства образования, науки и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – сравнить эффективность по-

вышения содержания общего глутатиона и его окис-
ленной и восстановленной форм в крови дзюдоистов 
высокой квалификации при использовании метабо-
лических комплексов, содержащих аминокислоты 
–  предшественники глутатиона и предшественники 
креатинфосфата.

Методы и организация исследования. В исследо-
вании приняли участие  18 дзюдоистов спортивной 
квалификации КМС  – МС (возраст – 18-24 лет), нахо-
дящихся на этапе непосредственной подготовки к со-
ревнованиям. Спортсмены одной экспериментальной 
группы в течение 3-х недель потребляли метаболиче-
ский комплекс, включающий аминокислоты – предше-
ственники глутатиона (глицин, цистеин, глутамино-
вая кислота). Спортсмены второй экспериментальной 
группы потребляли метаболический комплекс, содер-
жащий предшественники креатинфосфата: 

Спортсмены контрольной группы в качестве «пла-
цебо» использовали таблетки крахмала.

До основного исследования и после него  в капил-
лярной крови спортсменов-дзюдоистов определяли 
содержание общего глутатиона и его окисленной и 
восстановленной форм используя  метод Вудворда и 
Фрея в модификации М.С.Чулковой [5]. Содержание 
эритроцитов в капиллярной крови определяли на  фо-
тометре LP-420 с использованием готовых реактивов 
фирмы «Dr. Lange, Германия».

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили, используя стандартные компьютер-
ные программы.

Результаты исследований.
Среди многочисленных путей регуляции функцио-

нального состояния АО – системы глутатиона заслу-
живает внимания применение тиоловых соединений 
(цистеина, метионина, сукцимера и др.), которые осу-
ществляют коррекцию состояния АО системы глута-
тиона по приведенной ниже схеме [3]:
НАДФ       ГР            2Г – SH              ГПО           Н2О2
     ↑             ↓               ↑        ↓                ↓                  ↑
       НАДФН2         Г- S – S – Г            Н2О или спирты

Целесообразность проведения такого рода коррек-
ции основана на том, что в соответствии с полученны-
ми нами данными, напряженная мышечная деятель-
ность дзюдоистов вызывает снижение содержания 
общего глутатиона и восстановленной его формы в 
капиллярной крови (Табл.1). Оказалось, что получен-
ные нами значения содержания общего глутатиона 
и его восстановленной формы в крови обследуемых 
спортсменов находятся на нижней границе физиоло-
гической нормы для лиц, не занимающихся спортом 
(общий – 32-35 мг•100мл-1, восстановленный – 20-30 
мг•100мл-1), что является не допустимым на этапе не-
посредственной подготовки к соревнованиям. 

Низкие значения содержания глутатиона вызыва-
ют нарушение функционирования всей АО-системы 
организма  и  могут быть одной из причин снижения 
иммунитета спортсменов и их физической работоспо-
собности. В этом случае  целесообразна коррекция 
состояния системы глутатиона с помощью серосодер-
жащих соединений, в том числе экзогенных антиок-
сидантов [15].

В последние годы появился ряд сообщений об ис-
пользовании в практике спорта  тиоловых соединений 
и, в частности, N-ацетилцистеина (АCC), с целью на-
ращивания мышечной массы (альтернатива допингам) 
и повышения АО-потенциала организма спортсменов 
[2]. Учитывая эти свойства препарата мы ввели его в 

Компоненты Завтрак Обед Ужин
Первый метаболический комплекс 

Глутаминовая кислота  (за 30 мин. до еды) 2 таб. 2 таб. –
АЦЦ  (после еды) 1 таб. 1 таб. –
Глицин (  под язык после еды) 1 таб. 1 таб. 1 таб.

Второй метаболический комплекс 
Метионин (за 30 мин. до еды) 2 таб. 2 таб. 2 таб.
Глицин ( под язык после еды ) 1 таб. 1 таб. 1 таб.
Аргинин 1 капс. перед тренировочным занятием
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состав одного из комплексов и исследовали влияние 
двух комплексов как средств коррекции состояния 
системы глутатиона,  включающих аминокислоты 
(глутаминовая кислота, глицин и АСС),  являющиеся 
предшественниками глутатиона, и предшественники 
креатинфосфата (метионин, глицин, аргинин), на по-
казатели метаболизма в крови дзюдоистов высокой 
квалификации и сравнили их эффективность. 

После трехнедельного приема метаболических ком-
плексов группами дзюдоистов  высокой квалификации 
получены  данные, представленные в таблице 2:

Абсолютное содержание общего и восстановлен-
ного глутатиона в крови спортсменов двух экспери-
ментальных  групп существенно возросло по сравне-
нию с группой спортсменов, использовавших плацебо 
(р‹0,05). Количество же окисленной формы глутатио-
на в крови спортсменов всех групп существенно не 
различалось. Следует отметить то, что более выра-
женный эффект на содержание  общего глутатиона и 
его восстановленной формы в крови оказал комплекс 
аминокислот – предшественников глутатиона. Дан-
ные, полученные нами, согласуются с результатами  
других исследователей, обнаруживших более высо-
кий эффект повышения содержания в крови общего 
глутатиона при использовании комплекса отдельных 
аминокислот-предшественников глутатиона, нежели 
самого тиолового трипептида  и других серосодержа-
щих соединений [23, 15]. 

Определенный интерес представляет определение 
соотношения разных форм глутатиона, а также соот-

ношение общего глутатиона и количества эритроци-
тов в крови. Ввиду того, что глутатион локализован в 
основном в эритроцитах  количество которых в кро-
ви спортсменов не является величиной постоянной,  
каждый раз необходимо определять количество эри-
троцитов в крови. В норме для обычных нетрениро-
ванных людей в капиллярной крови  это соотношение 
находится в пределах 6,0 – 9,3, а  в наших экспери-
ментальных группах получены такие  соотношения: 
в группе  «плацебо» – 6,4, в группе 2 – 9,8,  в группе 
3 – 9,9 (таблица 3). Если в группе «плацебо» это соот-
ношение соответствует нижней границе нормы, то в 
группах 2 и 3 эти значения значительно повысились 
в большей степени за счет увеличения количества об-
щего глутатиона, чем количества эритроцитов в крови 
под влиянием используемых спортсменами биокор-
ректоров. 

Из полученных нами данных видно, что соотно-
шение окисленной и восстановленной форм, а так-
же восстановленного и общего глутатиона оказалось 
идентичным в двух экспериментальных группах спор-
тсменов, использовавших как средства коррекции со-
стояния системы глутатиона разные серосодержащие  
комплексы. Повышение содержания  окисленной фор-
мы глутатиона под влиянием приема тиоловых соеди-
нений нашло отражение в значении соотношения 
окисленная: восстановленная форма глутатиона – это 
значение ниже, чем в группе, использовавшей «плаце-
бо», а значение соотношения восстановленный – об-
щий глутатион выше, чем в плацебо за счет повыше-

Таблица 1.
Исходные данные содержания общего глутатиона,  его окисленной и восстановленной форм в крови 

спортсменов-дзюдоистов высокой квалификации (n=12)

Глутатион, мг•100мл-1

Общий Восстановленный Окисленный
32±2,5 20±3,1 12±1,2

Таблица 2.
Влияние приема биокорректоров, включающих серосодержащие соединения,  

на содержание различных форм глутатиона в крови дзюдоистов высокой квалификации, мг•100мл-1

Группы 
спортсменов

Глутатион, мг•100мл-1

Общий Восстановленный Окисленный
1(плацебо) 32,5 ± 3,2 22,1 ± 3,3 10,4 ± 1,2
2(глицин, глутаминовая кислота, АСС) 50,3 ± 2,5* 39,2 ± 3,5* 11,1 ± 1,4
3(метионин, глицин, аргинин) 45,2 ± 2,1* 35,2 ± 2,5* 10,0 ± 1,5

*различия достоверны относительно данных группы 1

Таблица 3.
Соотношение разных форм глутатиона в крови спортсменов при использовании биокорректоров.

Группы
спортсменов

Соотношения
Окисленный: восста-
новленный глутатион

Восстановленный: 
общий глутатион

Общий глутатион:
количество эритроцитов

в крови
1 (плацебо) 0,47 0,66 6,46
2 (глицин, глутаминовая 
кислота, АСС) 0,28 0,77 9,96
3 (метионин, глицин, 
аргинин) 0,28 0,77 9,82
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ния количества в крови восстановленной формы этого 
трипептида. Тем не менее, под влиянием комплекса 
аминокислот-предшественников глутатиона (группа 
2), общее содержание  глутатиона и его окисленной 
формы в крови наиболее возросло как относительно 
данных спортсменов группы 3, так и использовавших 
плацебо (табл.2).

Спортивная деятельность при занятиях дзю-
до имеет смешанный характер энергообеспечения 
(анаэробно-аэробный) и поэтому требует  определен-
ного вклада  аэробной системы энергообеспечения, 
обеспечивающей выносливость спортсменов в про-
цессе тренировочной и соревновательной деятель-
ности. Использование предложенных нами средств 
коррекции состояния тиол-дисульфидного звена 
АО-системы (аминокислот – предшественников глу-
татиона и предшественников креатинфосфата) дало 
положительный эффект, состоящий в повышении со-
держания общего глутатиона в крови дзюдоистов вы-
сокой квалификации и его восстановленной формы, 
обладающей АО активностью. 

Обнаруженный эффект, несомненно, является по-
ложительным, поскольку именно восстановленная 
форма глутатиона обладает антиоксидантной спо-
собностью и проявляет ее в эритроцитах, обеспечи-
вая оптимальное их функционирование, а поэтому и 
кислород-транспортную функцию крови дзюдоистов 
высокой квалификации. Повышенные аэробные воз-
можности организма, в свою очередь, способствуют 
ускорению процессов восстановления. Последнее дает 
возможность повышать эффективность тренировоч-
ных занятий за счет увеличения  их интенсивности и 
длительности, способствуя повышению выносливости 
дзюдоистов, что является особенно актуальным в пери-
од непосредственной подготовки к соревнованиям.

Выводы. 
Установлено, что содержание общего  глутатиона 

и его восстановленной формы в крови спортсменов-
дзюдоистов до проведения основного исследования 
находилось на нижней границе нормы для лиц, не 

занимающихся спортом. Поскольку содержание глу-
татиона определяет состояние всей АО-системы глу-
татиона, иммунитет, физическую работоспособность 
спортсменов, деятельность которых связана с прояв-
лением выносливости, потребовалось использование 
мероприятий по коррекции состояния этой системы.       

Одним из путей коррекции состояния АО-системы 
глутатиона  является применение серосодержащих 
соединений, в том числе тиоловых антиоксидантов, 
из многочисленного перечня которых в состав ис-
пользуемых  комплексов – предшественников глута-
тиона и креатинфосфата вошли N-ацетилцистеин и 
метионин, которые способны  увеличить количество 
тиоловых групп и оптимизировать состояние тиол-
дисульфидного  звена организма в целом.

После трехнедельного приема метаболических 
комплексов группами дзюдоистов  высокой квали-
фикации установлено, что абсолютное содержание 
общего и восстановленного глутатиона в крови спор-
тсменов двух экспериментальных  групп существен-
но возросло по сравнению с группой спортсменов, 
использовавших плацебо. Количество же окисленной 
формы глутатиона в крови спортсменов всех иссле-
дуемых групп существенно не изменилось. 

Следует отметить то, что более выраженный эф-
фект на содержание  общего глутатиона и его восста-
новленной формы в крови оказал комплекс амино-
кислот – предшественников глутатиона. Повышение 
содержания общего глутатиона и его восстановленной 
формы может позитивно влиять на состояние всей 
АО-системы глутатиона, и, соответственно, иммуни-
тет, состояние биологических мембран, кислородную 
емкость крови, которая является  важным звеном, обе-
спечивающим выносливость спортсменов.

В перспективе предполагается провести исследо-
вания, связанные  с изучением влияния  используемых 
нами биокорректоров на показатели физической рабо-
тоспособности при выполнении спортсменами – дзю-
доистами комплекса тестов, характеризующих различ-
ные компоненты их специальной работоспособности. 
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Рівень динамічних зусиль важкоатлетів  

під час виконання змагальних вправ
Олешко В.Г. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Досліджено рівень динамічних зу-
силь важкоатлетів високої квалі-
фікації в структурі техніки підйому 
штанги в ривку та першому прийомі 
поштовху. Було досліджено технічні 
дії 220 найсильніших важкоатлетів 
світу. Всього проаналізовано 169 
піднімань штанги у чоловіків та 116 
– у жінок. Доведено, що структура 
динамічних зусиль змінюється: одні 
спортсмени прикладають більше 
зусиль у фазі попереднього розго-
ну, інші – у фазі фінального розгону. 
Встановлено, що характеристики 
прикладення зусиль до снаряду 
змінюються із зростанням груп ваго-
вих категорій. У чоловіків у перших 
трьох групах вагових категорій ці 
показники мають мінімальні відмін-
ності. У спортсменів вагової кате-
горії 105 і понад 105 кг вони мають 
суттєві відмінності від інших. Така 
сама закономірність у динамічних 
показниках техніки спостерігається і 
у жінок. Встановлено, що спортсме-
ни важких вагових категорій різної 
статі (у чоловіків вагові категорії 105 
і понад 105 кг в обох вправах , у жі-
нок – у ваговій категорії понад 75 кг у 
підніманні штанги на груди) прикла-
дають більше зусиль у момент відді-
лення штанги від помосту, ніж у фазі 
фінального розгону. 

Олешко В.Г. Уровень динамических уси-
лий тяжелоатлетов во время выполне-
ния соревновательных упражнений. 
Исследован уровень динамических уси-
лий тяжелоатлетов высокой квалифика-
ции в структуре техники подъема штанги в 
рывке и первом приеме толчка. Были ис-
следованы технические действия 220 са-
мых сильных тяжелоатлетов мира. Всего 
проанализировано 169 поднятий штанги 
у мужчин и 116 – у женщин. Доказано, 
что структура динамических усилий изме-
няется: одни спортсмены прикладывают 
больше усилий в фазе предварительного 
разгона, другие – в фазе финального раз-
гона. Установлено, что характеристики 
приложения усилий к снаряду изменяют-
ся с ростом групп весовых категорий. У 
мужчин в первых трех группах весовых 
категорий эти показатели имеют мини-
мальные отличия. У спортсменов весовой 
категории 105 и свыше 105 кг они имеют 
существенные отличия от других. Такая 
же закономерность в динамических пока-
зателях техники наблюдается и у женщин. 
Установлено, что спортсмены тяжелых 
весовых категорий (у мужчин весовые ка-
тегории 105 и свыше 105 кг в обоих упраж-
нениях, у женщин – в весовой категории 
свыше 75 кг в поднятии штанги на грудь) 
прикладывают больше усилий в момент 
отделения штанги от помоста, чем в фазе 
финального разгона. 

Oleshko V.G. Level of dynamic efforts 
weightlifters make in competitive 
exercises. The level of dynamic efforts 
of weightlifters of high qualification 
is investigational in the structure of 
technique of getting up of barbell in a jerk 
and first reception of shove. Technical 
actions were investigational 220 strongest 
weightlifters of the world. In all 169 rising 
barbells are analysed for men and 116 
– for women. It is well-proven that the 
structure of dynamic efforts changes: 
one sportsmen put more efforts in the 
phase of preliminary acceleration, other 
– in the phase of final acceleration. It is 
set that descriptions of making effort to 
the shell change with growth of groups 
of gravimetric categories. For men in the 
first three groups of gravimetric categories 
minimum differences have these indexes. 
For the sportsmen of gravimetric 
category 105 and they have over 105 kg 
substantial differences from other. The 
same conformity to the law in the dynamic 
indexes of technique is observed and for 
women. It is set that the sportsmen of 
heavy gravimetric categories (for men 
gravimetric categories 105 and over 105 
kg in both exercises, for women – in a 
gravimetric category over 75 kg in raising 
of barbell on a breast) put more efforts 
in the moment of dissociating of barbell 
from a dais, what in the phase of final 
acceleration. 

Ключові слова:
динамічні зусилля, спортивна тех-
ніка, фазова структура вправи, ри-
вок, піднімання штанги.

динамические усилия, спортивная тех-
ника, фазовая структура упражнения, 
рывок, поднятие штанги.

dynamic efforts, sporting technique, 
phase structure of exercise, jerk, raising 
of barbell.

Вступ. 1

Останнім часом у зв’язку з використанням у спорті 
вищих досягнень комп’ютерної техніки широке роз-
повсюдження отримала проблема використання біоме-
ханічного аналізу техніки кращих спортсменів світу з 
метою вивчення та створення модельних характерис-
тик технічної майстерності [1-3, 5, 7, 10]. Зокрема ця 
робота проводилась у трьох основних напрямах: по-
будова структури руху спортивного снаряду, побудова 
руху самого спортсмена та побудова структури руху 
«спортсмен-штанга». 

Аналіз науково-методичної літератури дозволяє по-
бачити, що багато авторів робили спроби дослідження 
характеристик технічної підготовленості важкоатлетів 
[5-7]. Пріоритет у цьому напрямі належить, більшою 
мірою російським фахівцям [1-3, 8]. Ці автори про-
водили дослідження технічної майстерності важко-
атлетів, зокрема аналізувались амплітудні і часові 
характеристики руху спортсменів у суглобах, рівень 
динамічних зусиль у різні фази руху й реакція м’язів 
на ці рухи під час виконання змагальних вправ.

До недоліків досліджень технічної майстерності 
важкоатлетів можна віднести те, що реєстрація цих 
показників проводилась тільки у лабораторних умо-
вах, а не у змагальних, особливо під прояву своїх мак-
© Олешко В.Г., 2012 

doi:10.6084/m9.figshare.105463

симальних фізичних можливостей. Крім цього, ними 
не досліджувались показники технічної майстерності 
жінок. Передбачалось, що використання спеціалізо-
ваних систем відеоаналізу технічної підготовленос-
ті важкоатлетів дозволить більш точно оцінювати 
структуру руху системи «спортсмен-штанга», а також 
зменшити період вдосконалення та стабілізації рухо-
вих навичок на етапі максимальної реалізації індиві-
дуальних можливостей.

Робота виконана згідно зведеного плану НДР 
НУФВСК за темою 2.9 «Управління тренувальним 
процесом кваліфікованих спортсменів у силових ви-
дах спорту та єдиноборствах на основі сучасних тех-
нологій оцінки, моделювання та корекції основних 
характеристик підготовки» на 2011–2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  
Метою досліджень було вивчення структури при-

кладення зусиль під час виконання ривка і поштовху 
(піднімання на груди) найсильнішими важкоатлетами 
світу в процесі змагальної діяльності.

Методи досліджень. Відео комп’ютерна зйомка 
змагальної діяльності важкоатлетів здійснювалась на 
міжнародних змаганнях за допомогою апаратурно-
комп’ютерного комплексу «Weightlifting analyzer 3.0» 
(Німеччина). Цей комплекс дозволяє одразу же після 
піднімання спортсменом певної ваги штанги отрима-
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ти на ПК графічні та числові характеристики структу-
ри руху (рис. 1). 

Було досліджено технічні дії  220 найсильніших 
важкоатлетів світу. Всього проаналізовано 169 підні-
мань штанги у чоловіків та 116 піднімань штанги у 
жінок. З метою порівняння спортивної майстернос-
ті важкоатлетів із різними тотальними розмірами та 
витратами сили м’язів на протидію силам гравітації 
вони були розділені на групи вагових категорій: у 
чоловіків 5 груп – 56,62; 69,77; 85, 94; 105; понад 105 
кг; у жінок 4 групи -- 48, 53; 58, 63; 69, 75; понад 75 
кг. Розподіл структури руху штанги на фази здійсню-
валось згідно фазовій структурі руху штанги, що ви-
кладено у роботах О.О. Лукашева (1972), В.І. Фролова 
(1976) та П.А. Полєтаєва (2006). 

Результати дослідження. 
Нижче представлені результати досліджень (рис.2, 

3) за рівнем прикладення зусиль найсильнішими важ-
коатлетами світу у ривку та поштовху (підніманні 
штанги на груди), що зареєстровані під час виконання 
вправи у двох фазах: фазі попереднього розгону (ФПР 
– триває від моменту відділення штанги від помосту 
до першого максимуму розгинання ніг у колінних су-
глобах) та фазі фінального розгону (ФФР – у момент 
досягнення найвищої швидкості руху штанги).

Аналіз компонентів технічної підготовленості 
важкоатлетів-чоловіків показує, що у ривку в перших 
трьох групах вагових категорій рівень прикладення 
зусиль в фазі фінального розгону вище, ніж в фазі по-
переднього розгону. У вагових категоріях 105 і понад 
105 кг – зворотна тенденція. Кількість спроб підніман-
ня штанги з негативною фазою (їх ми враховували за 
умови, якщо у другій фазі рівень прикладення зусиль 
був менший, ніж у першій фазі) від групи до групи 
збільшується від 31 % (у першій групі) до 67 % (у чет-
вертій). У поштовху (у першому прийомі – підніманні 
штанги на груди) тенденція обернено-пропорційна, 
тобто у чотирьох групах вагових категорій перева-
жає кількість піднімань штанги з негативною фазою 
(виключення становлять вагові категорії 85 и 94 кг). 
Спробуємо пояснити отриману тенденцію. На наш 
погляд, тут можливо врахувати біологічну закономір-
ність розвитку людини, що підтверджена О.А. Суха-
новим (1967), згідно якої існує залежність між рівнем 
спортивної майстерності важкоатлетів та тотальними 
розмірами їх тіла, тому що вони витрачають частину 
енергії руху на протидію силам гравітації і тим біль-
ше, чим більше їх вагова категорія. Якщо використа-
ти формулу автора та розрахувати рівень спортивної 
майстерності до наявних світових рекордів у сумі дво-
борства можна отримати наступні показники спортив-
ної майстерності важкоатлетів:

у чоловіків – 56 кг – 6,8 умов. од., 62 і 69 кг – по 
6,5; 77 кг – 6,2; 85 кг – 6,0; 94 кг – 5,8; 105 кг – 6,1 і 
понад 105 кг – 4,8 8 умов. од..

у жінок – 48 кг – 5,9 умов. од., 53 кг – 5,7; 58 и 63 
кг – по 5,5; 69 і 75 кг – по 5,4; і понад 75 кг – 4,9 умов. 
од.  

Аналіз наведених вище даних свідчить що най-
більш високі показники майстерності мають спортс-

мени малих вагових категорій – у нашому випадку 
– 56-69 кг і ось чому. Важкоатлети малих вагових ка-
тегорій володіють найвищим рівнем відносної сили 
(до 3,0 кг на кг маси тіла) і відносно невеликими то 
таль-ними розмірами частин тіла, що дозволяє їм по-
рівняно легко долати сили гравітації, а спортсменам 
середніх і важких вагових категорій потрібно витра-
чати частину м’язових зусиль на те, щоби «залучити» 
до роботи великі за обсягом тотальні розміри частин 
тіла (на піднімання ваги штанги) і частина абсолютної 
сили витрачається на це забезпечення. 

Знайдена закономірність суттєво впливає на струк-
туру руху штанги особливо у підніманні штанги на 
груди і особливо для важкоатлетів категорії 105 кг, 
де майже 80 % спортсменів у момент відокремлення 
штанги від помосту прикладають більше зусиль, ніж у 
фазі фінального розгону. Підтвердимо наші висновки 
результатами досліджень, що отримані після аналізу 
піднімань у деяких найсильніших важкоатлетів світу 
(табл. 1,2).

Аналіз компонентів технічної підготовленості 
важкоатлеток-жінок показує (рис. 2), що у більшості 
вагових категорій (у шести) рівень прикладених зу-
силь є вищим у фазі фінального розгону і тільки у ваго-
вій категорії понад 75 кг у підніманні штанги на груди 
це співвідношення обернено-про-порційне. Кількість 
піднімань штанги з негативною фазою, також досягає 
максимальних величин у цій ваговій категорії.

Якщо у чоловіків, у ваговій категорії понад 105 кг 
таких піднімань було більше у ривку – 61,5 проти 54,2 
%, то у жінок у ваговій категорії понад 75 кг таких 
піднімань було більше у першому прийомі поштовху 
– 56,2 %, ніж у ривку – 37,5 %. Цікаво відмітити, що 
у вагових категоріях 58 и 63 кг у жінок у підніманні 
штанги на груди усі піднімання були виконано згідно 
рекомендаціям російських фахівців, тобто максималь-
ний рівень зусиль, що прикладався до штанги прихо-
дився на фазу фінального розгону.

Висновки. 
1. Аналіз показників технічної підготовленос-

ті найсильніших важкоатлетів світу за допомогою 
апаратурно-комп’ютерного комплексу «Weightlifting 
analyzer 3.0» (Німеччина) дозволяє зразу ж після під-
німання спортсменом ваги штанги отримати на ПК 
графічні та числові характеристики технічної підго-
товленості та побачити отримані помилки даного ат-
лета.

2. Аналіз показників технічної підготовленості 
спортсменів, що характеризують прикладення зусиль 
до снаряду у змагальних вправах свідчить про те, що 
як у чоловіків, так і жінок ці показники змінюються із 
зростанням груп вагових категорій. Причому, якщо у 
чоловіків у перших трьох групах вагових категорій ці 
показники мають мінімальні відмінності, то у спортс-
менів вагової категорії 105 і понад 105 кг вони мають 
суттєві відмінності від інших. Така сама закономір-
ність у динамічних показниках техніки спостерігаєть-
ся і у жінок.

3. Головний висновок досліджень – спортсмени 
важких вагових категорій різної статі (у чоловіків ва-
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Рис. 1. Фрагмент комп’ютерної програми реєстрації кінематичних характеристик структури руху 
системи «спортсмен-штанга» під час виконання поштовху олімпійським чемпіоном Олексієм Тарахтійом 

(Україна): зліва – запис траєкторії руху; справа – швидкість руху (роздруківка з екрану монітора).

Рис. 2. Рівень зусиль важкоатлетів-чоловіків, прикладених до штанги  
у ривку та першому прийомі поштовху
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гові категорії 105 і понад 105 кг в обох вправах , у 
жінок – у ваговій категорії понад 75 кг у підніманні 
штанги на груди) прикладають більше зусиль у момент 
відділення штанги від помосту, ніж у фазі фінально-
го розгону. Ця тенденція протирічить рекомендаціям 
багатьох фахівців важкої атлетики, які вважають, що 
найвищий рівень зусиль спортсмени-важкоатлети по-
винні прикладати у момент підриву штанги, тобто на 
початку фази фінального розгону.

Вважати це помилкою чи індивідуальною особли-
вістю технічної майстерності важкоатлета, відповідь 

на це питання залишається відкритим. 
4. Аналіз технічної підготовленості найсильніших 

важкоатлетів світу за допомогою комп’ютерних тех-
нологій показує, що для спортсменів різних вагових 
категорій (як у чоловіків, так і жінок) необхідно ство-
рювати додаткові модельні характеристики для контр-
олю їхньої технічної підготовленості.

Подальші дослідження передбачається проводити 
в напряму вивчення рівня динамічних зусиль разом із 
іншими показниками технічної підготовленості важ-
коатлетів: кінематичними та  просторово-часовими.

Рис 3. Рівень зусиль, прикладених спортсменками до штанги у ривку та першому 
прийомі поштовху

Таблиця 1 
Рівень прикладення зусиль (%) найсильнішими важкоатлетами світу під час виконання змагальних вправ 

Спортсмен
Вагова

категорія, 
кг

Вага
штанги

кг

Ривок Вага
штанги, 

кг

Піднімання  на груди
ФПР ФФР ФПР ФФР

Мартіросян Т. 69 158 133 122 188 130 130
Юфкін А. 77 158 129 145 200 127 124
Половіков В. 85 171 140 146 205 144 132
Дімас П. 85 180,5 136 154 207 132 144
Колецкі С. 94 171 135 132 220 132 134
Шешлянніков Е. 105 190 135 132 235 123 115
Чегішев Е. +105 200 141 126 247 129 141
Щербатіс В. +105 201 143 149 252 132 141

Таблиця 2 
Рівень прикладення зусиль (%) найсильнішими важкоатлетками світу під час виконання змагальних вправ 

Спортсмен
Вагова

категорія, 
кг

Вага
штанги

кг

Ривок Вага
штанги, кг

Піднімання на груди

ФПР ФФР ФПР ФФР
Лі Фенінь 53 112 135 149 121 114 124
Попова В. 58 105 125 126 127,5 122 126
Далузян М. 63 105 129 150 131 154 115
Матвєєва Т. 69 103 131 174 125 130 160
Давидова Н. 69 113 127 138 132 127 117
Заболотна Н. 75 123 133 138 141 104 119
Коробка О. +75 134 150 149 150 154 142
Дінь Мейюнь +75 127,5 130 151 157,5 124 148
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Становлення, сучасна проблематика і тенденції  
розвитку оздоровчої гімнастики, її роль  

в системі фізичного виховання студентів ВНЗ
Павленко Т.В.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

 

Анотації:
Розглядаються актуальні питання 
становлення й тенденцій розвитку 
оздоровчої гімнастики, її ролі та 
оздоровчої спрямованості в проце-
сі навчання студентів у вищих на-
вчальних закладах. Встановлено, 
що перед кафедрами фізичного 
виховання стоять такі важливі за-
вдання: підвищення рівня фізичної 
підготовленості студентів з ураху-
ванням їх майбутньої професії та 
вмотивованості стосовно занять 
оздоровчою гімнастикою, необхід-
ність обґрунтування та розробки 
системи науково-методичного за-
безпечення, подальшого вивчення 
впливу засобів оздоровчої гімнас-
тики на організм студентів. Пока-
зано напрямки доцільного вибору 
індивідуальних засобів оздоровчої 
гімнастики для оздоровлення сту-
дентів. Рекомендована класифі-
кація, напрями та види оздоровчої 
гімнастики для проведення занять 
зі студентами. Пропонується біль-
шої уваги звертати на зовнішні 
форми рухів, цілеспрямованість 
занять з ритмічної гімнастики, 
врахуванню її впливу на функціо-
нальні можливості організму.

Павленко Т.В. Становление, современ-
ная проблематика и тенденции развития 
оздоровительной гимнастики, ее роль в 
системе физического воспитания студен-
тов в ВУЗе. Рассматриваются актуальные 
вопросы становления и тенденции разви-
тия оздоровительной гимнастики, ее роли и 
оздоровительной направленности в процес-
се обучения студентов в высших учебных 
заведениях. Установлено, что перед кафе-
драми физического воспитания стоят такие 
важные задания: повышение уровня физи-
ческой подготовленности студентов с учетом 
их будущей профессии и мотивированности 
относительно занятий оздоровительной 
гимнастикой, необходимость обоснования и 
разработки системы научно методического 
обеспечения, последующего изучения влия-
ния средств оздоровительной гимнастики на 
организм студентов. Показаны направления 
целесообразного выбора индивидуальных 
средств оздоровительной гимнастики для 
оздоровления студентов. Рекомендована 
классификация, направления и виды оздо-
ровительной гимнастики для проведения 
занятий со студентами. Предлагается боль-
ше внимания уделять внешним формам 
движений, целенаправленности занятий по 
ритмичной гимнастике, учету ее влияния на 
функциональные возможности организма.

Pavlenko T.V. Formation, modern 
problems and progress of health 
gymnastics trends, its role in the 
system of physical education of 
students in higher institute. The timely 
questions of becoming and progress of 
health gymnastics trend are examined, 
to its role and health orientation in the 
process of teaching of students in higher 
educational establishments. It is set 
that such important tasks cost before 
the departments of physical education: 
increase of level of physical preparedness 
of students taking into account their future 
profession and explained in relation to 
employments by a health gymnastics, 
necessity of ground and development of the 
system scientifically methodical providing, 
subsequent study of influence of facilities 
of health gymnastics on the organism of 
students. Directions of expedient choice 
of individual facilities of health gymnastics 
are shown for making healthy of students. 
Classification, directions and types of 
health gymnastics, is recommended for the 
leadthrough of reading with students. More 
attention is offered to spare the external 
forms of motions, to purposefulness of 
employments on a rhythmic gymnastics, 
account of its influence on functional 
possibilities of organism.

Ключові слова:
оздоровча гімнастика, фізичне 
виховання, навчання, студент.

оздоровительная гимнастика, физическое 
воспитание, учеба, студент.

health gymnastics, physical education, 
studies, student.

Вступ.1

Існуючі публікації щодо розвитку нових видів оздо-
ровчої гімнастики на жаль, не завжди мають обґрунто-
ваний характер, відрізняються логічною непослідов-
ністю методичних розробок і певним суб’єктивізмом 
до проведення оздоровчих занять та використанням 
педагогічних технологій у процесі навчання студентів 
у вищих навчальних закладах. 

Стан здоров’я молодої людини є одним із вирі-
шальних чинників формування особистості й певною 
мірою визначає вибір майбутньої професійної діяль-
ності, можливість всебічного розвитку особистості 
та її соціального ствердження. Стан здоров’я також 
впливає на загальну підготовленість молодої людини, 
її духовний та фізичний розвиток, майбутні досягнен-
ня у сфері професійної діяльності [1, 10-12]. Велика 
роль у формуванні особистісних якостей, фізичного 
розвитку молодої людини, покращенні його функціо-
нального стану, підготовці до майбутньої професійної 
діяльності належить фізичній культурі. 

Фізична культура як частина загальної культури 
виявляє значний вплив на формування особистості 
і має відношення як к духовним, так і матеріальним 
цінностям. Вдосконалюючи фізичні якості та рухові 
навички, вона тим самим сприяє виробництву матері-
альних благ та перетворенням фізичної та матеріаль-
© Павленко Т.В., 2012 
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ної природи людини. Важливим елементом розвитку 
особистісних якостей в процесі занять фізичною куль-
турою є опанування визначеної суми знань у даній об-
ласті, а також формування відповідних переконань, 
звичок поведінки, розвитку фізичних та психічних 
професійно значимих якостей [9]. Систематичні за-
няття фізичною культурою передбачають опанування 
визначеними теоретичними знаннями та міцними пе-
реконаннями в галузі фізичного виховання, участю в 
активній пропаганді, стійкої звички до регулярних за-
нять фізичними вправами, надбанню широкого обся-
гу рухових навичок, умінь та досягнень функціональ-
ного стану, забезпечуючого високий рівень фізичного 
здоров’я, сформованістю міцних морально- патріо-
тичних, правових та естетичних почуттів у світі по-
нять фізичного виховання.

В останні роки найбільш помітним став прояв 
інтересу широкого кола молоді до занять різними 
видами масового спорту та рухової активності для 
відпочинку та відновленню працездатності, для забез-
печення хорошої спортивної форми та стану здоров’я. 
Цьому сприяють багато публікацій, які з’явились 
останнім часом, виготовлення значної кількості віде-
опродукції та створення великої кількості оздоровчих 
клубів, основна мета яких є залучення широких верст 
населення до систематичних занять видами оздоров-
чої гімнастики. 
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Робота виконана у відповідності до плану НДР 

Чернігівського національного педагогічного універ-
ситету імені Т.Г. Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – здійснити теоретичний аналіз та 

узагальнення науково-педагогічної літератури та пе-
редової практики щодо сучасної проблематики, тен-
денцій розвитку оздоровчої гімнастики  та її ролі в 
системі фізичного виховання студентів ВНЗ. 

Результати дослідження. 
Ще в античний час фізичні вправи під музику за-

стосовувались для формування красивої постави, лег-
кої ходи, розвитку рухових якостей, а саме спритнос-
ті, швидкості, витривалості. Різновидом гімнастики 
у Стародавній Греції була орхестрика – гімнастика 
танцювальної спрямованості. Її вважають попередни-
цею існуючих ритмічних та ритмопластичних систем 
вправ, включаючи сучасну художню гімнастику [4].

У ХІХ-ХХст. формується напрямок у гімнастиці, 
який пов’язаний з прізвищем видатного французького 
вченого-фізіолога Ж. Демені. Його система фізичних 
вправ була заснована на почутті ритму та гармонії ру-
хів,  ритмічному чергуванні розслаблення та напру-
ження м’язів. Ж. Демені віддавав перевагу безперерв-
ності рухів, як основі методу поточного виконання 
вправ. В теперішній час використання цього методу 
є характерною особливістю ритмічної гімнастики та 
аеробіки.

В середині ХІХ ст. широкий розвиток получив ще 
один напрям в гімнастиці, який сполучав виразність і 
ритм рухів. Його засновником був Ф. Дельсарт. Сис-
тема гімнастики Ф. Дельсарта поряд з умінням вираз-
но  співати пропонувала володіння жестами, мімікою, 
рухами та позами, створюючи різноманітні образи. 
Тому саме вона отримала назву виразної гімнастики 
[3]. Послідовницею системи гімнастики Ф. Дельсарта 
вважається відома балерина А. Дункан, яка створила 
танцювальну гімнастику для жінок. А. Дункан запе-
речувала класичну школу в балеті, відстоювала ідею 
загального художнього виховання. Особливе значення 
вона придавала гімнастиці, яку вважає основою фі-
зичного виховання.

Найбільшої популярності ритміка набула на по-
чатку ХХ ст. Термін «ритмічна гімнастика» вперше 
було застосовано Е.Ж. Далькрозом. Саме йому на-
лежить відкриття значення почуття ритму в фізичній 
діяльності людини. В основі метода Е. Ж. Далькроза 
лежить органічне поєднання музики та рухів. Теорія 
Е.Ж. Далькроза складалась з трьох частин: ритмічна 
гімнастика, розвиток слуху (сольфеджіо), музична 
пластика та імпровізація.

В перші роки радянської влади існуючі школи рит-
мічної гімнастики були підтримані урядом. У 1919 
році була створена «Студія пластичного руху» під ке-
рівництвом З.Д. Вербової. Студія готувала викладачів 
з гімнастики для шкіл та технікумів. Курс навчання 
складався з загальноосвітніх дисциплін та ритмічна 
гімнастика та сольфеджіо по Е.Ж. Далькрозу, пласти-
ка, акробатика, танець та складання вільних вправ. У 
20 роках ХХ ст. у Москві та Ленінграді успішно пра-

цювали студії з ритмічної гімнастики, але основною 
була студія під керівництвом Л.Н. Олексієвої під на-
звою «Школа-лабораторія з художньої гімнастики». 
Одним з головних методів викладання в ній був метод 
художньо-емоційного виховання жінок за допомогою 
танцювально-ритмічних рухів. В цій школі займались 
жінки різного віку та тілобудови. Таким чином, в той 
час вже закладались основи гімнастичної аеробіки.

Головною відмінною особливістю гімнастичної 
аеробіки є виконання рухів під сучасні естрадні ме-
лодії та певний визначений ритм. В основі даних ме-
лодій лежить джазова спрямованість в музиці, а саме 
негритянські мелодії. Особливістю цієї музики є те, 
що вона невіддільна від рухів тіла людини, пов’язана 
зі стуками, притоптуваннями і носить в собі ритмічну 
поліфонію. Наприкінці 60-х років з’явилась нова фор-
ма гімнастики з використанням ритмічної музики під 
назвою джаз-гімнастика. Засновником її вважається 
автор книги «Джаз-гімнастика» М. Бекман. До осо-
бливостей даного напряму гімнастики відносяться: 
висока моторна щільність, проведення занять з малим 
часом на пояснення, використання засобів мистецтва 
перетворенні і поєднанні їх з завданнями фізичного 
виховання, незмагальна спрямованість занять, ви-
конання вправ під музичний супровід. У 70-х роках 
виникає ще одна форма оздоровчої активності – ае-
робні танці, засновником якої є Дж. Соренсен. До про-
грами аеробних танців включає в себе ритмічний біг, 
стрибки, нахили, махи, безліч танцювальних кроків та 
рухів. По змісту занять та структурі аеробні танці на-
гадують сучасну ритмічну гімнастику та аеробіку.

Термін «аеробіка» було вперше впроваджено К. 
Купером у 1960 році. Походження цього йде від слова 
« аеробний»- з участю кисню, що має під собою фізі-
ологічну основу. Автор запропонував чітку та логічну 
побудовану систему самооцінки за допомогою та-
блиць, які дозволяють людині, що займається оцінити 
не тільки свій фізичний стан, але й той прогрес, якого 
він досягає в процесі систематичних занять фізични-
ми вправами. « вікові» таблиці К.Купера роблять ае-
робіку доступною для всіх вікових груп населення. 
[3]. Спочатку К.Купер пропонував у своїй системі 
оздоровчих вправ тільки циклічні види спорту, а потім 
також включив до неї і гімнастичну аеробіку. Якщо в 
Європі в той час захоплювались «джаз-гімнастикою», 
то в Америці найбільш популярними були аеробічні 
танці. Велику роль в розвитку цього напряму віді-
гравали телевізійні передачі, які вели відомі актриси 
Джейн Фонда, Синди Ром, Марлен Шарель. Їх висока 
акторська майстерність, рухова культура сприяли по-
пуляризації танцювальної аеробіки. Наприкінці 80р. 
та на початку 90-х років з’являються нові види аеробі-
ки: степ, слайд,резист-А бол (фит-бол), аквааеробіка 
та ін. [3, 7].

Розвиток комплексних програм, які мають оздо-
ровчу спрямованість для різних вікових груп населен-
ня пов’язано з появою американської системи фітнес 
(fitness). У перекладі з англійської мови «фітнес» озна-
чає фізичну підготовленість людини. В основі розу-
міння цього терміну полягає необхідність регулярних 
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занять фізичними вправами для зміцнення здоров’я. 
Таким чином, система фітнес це комплексна оздоров-
ча програма населення, у якій використовуються види 
рухової активності, а також образ життя, який склада-
ється з тренування, модернового обладнання та стиль-
ного одягу. В теперішній час, фітнес розвивається у 
двох напрямах: спортивному та оздоровчому.

Аеробіка, за думкою К.Купера – це система засто-
сування тривалих, помірних за інтенсивністю фізич-
них вправ для укріплення здоров’я. Для досягнення 
оздоровчого ефекту необхідно дотримання наступних 
вимог: участь в роботі великих м’язових груп, трива-
ле виконання вправ та ритмічний характер м’язової 
діяльності, а саме використання оздоровчих вправ 
циклічного характеру. Таким чином, оздоровчу аеро-
біку, на сьогоднішній день, можна розглядати як між-
народну узагальнену назву рухової активності оздо-
ровчої спрямованості для різних верст населення, що 
на сьогоднішній день сполучає більш двохсот різних 
напрямів і течій.

У зв’язку з цим, виникла необхідність класи-
фікувати напрями та види оздоровчої гімнастики. 
На наш погляд, найбільш вдалою спробою розроб-
ки класифікації є та, що надана О. Поповою, 2000. 
Оздоровчі види гімнастики автор умовно поділяє на 
три групи. До першої групи належать всі види оздо-
ровчої гімнастики, що включають танцювальні рухи. 
Це ритмічна гімнастика, жіноча гімнастика, аеробіка 
і інші, які містять у своїй назві конкретний танцю-
вальний стиль (джаз-гімнастика, диско-гімнастика, 
модерн-гімнастика). До другої групи відносяться 
види гімнастики, які для цілеспрямованого розвитку 
форм тіла чи розвитку певних функцій організму. Це 
– атлетична гімнастика, фітнес, каланетика, шейпінг, 
стретчінг, дихальні та косметичні види гімнастики. 
До третьої групи входять види гімнастики, які поєд-
нані східними філософськими системами, в основі 
яких лежить ідея удосконалення тіла за допомогою 
спеціальних вправ. До них відноситься йога, тайц-
зицуань, цигун і ін. Автор також надає визначення 
найбільш розповсюдженим видам оздоровчої гім-
настики, до яких відносяться аеробіка – спортивна 
та оздоровча, каланетика та фітнес – різновиди ат-
летичної гімнастики, стретчінг – гімнастика, що за-
безпечує найкращі умови для розтягування різних 
м’язових груп.

Деякі автори [3, 4, 8] всі існуючі види гімнастики, 
що мають місце в масовій фізкультурно-оздоровчій 
роботі відносять до розділу нетрадиційних. У зв’язку 
з цим, в одному розділі нетрадиційних видів спорту 
опинились ритмічна гімнастика, аеробіка, гімнастика 
йогів, гімнастика ушу, дихальна гімнастика. На наш 
погляд, ця класифікація є менш розробленою з науко-
вої точки зору.

Найбільш обґрунтованою вважається класифікація 
з ритмічної гімнастики, яка була розроблена в середи-
ні 80-х, минулого сторіччя. В основу її були покладені 
такі ознаки, як зовнішня форма рухів, цілеспрямова-
ність занять з ритмічної гімнастики, вплив на функці-
ональні можливості організму.

Засоби ритмічної гімнастики по зовнішній озна-
ці були розподілені на вправи стоячи, в партері, біля 
опори, без предмета, з предметом.

По функціональній ознаці було визначено: вправи, 
вплив яких спрямовано на серцево-судинну та ди-
хальну системи, вправи, які діють на м’язи та суглоби, 
нервову систему.

Враховуючи цільову ознаку, вправи були розподі-
лені на ті, що розвивають фізичні та психічні якості, 
танцювальність та музикальність. В залежності від 
застосування засобів відповідно і відбувалась класи-
фікація видів ритмічної гімнастики.

В теперішній час, в танцювальній аеробіці затвер-
джена класифікація, в основі якої лежить інтенсив-
ність вправ, що виконуються, за принципом «ударнос-
ті». Вправи за технікою виконання розподіляються на 
безударні, низькоударні та високоударні.

Найбільш науково розробленою та строго регла-
ментованою вважається базова (класична) аеробіка. 
В базовій аеробіці виключається ряд вправ, які нега-
тивно впливають на опорно-руховий апарат (глибокі 
та різки присіди, нахили з прямими ногами, екстре-
мальні розтяжки, нахили назад у поперековому від-
ділі, кругові оберти головою та ін.). Базова аеробіка 
представляє собою комплексну систему загальнороз-
виваючих та гімнастичних вправ, біга, стрибків, які 
виконуються без пауз відпочинку, поточним методом, 
під музичний супровід 120-160 ударів в хвилину. Ці 
вправи виконуються в різних положеннях: стоячи, ле-
жачи, сидячи, в упорах(в партері). У силовій частині 
занять широко застосовуються вправи, що спрямовані 
на розвиток сили з використанням еспандерів, різних 
амортизаторів, обтяження вагою 1500-2000 г.

Фахівці розподіляють аеробіку за рівнями наван-
тажень: низький, середній та високий. При цьому 
рівень фізичного навантаження залежить від техніки 
виконання вправ. Перший рівень рекомендується для 
початківців, другий – для тих, хто вже займається ае-
робікою деякий час  та третій рівень для підготовле-
них осіб.

Російські вчені [3, 4] запропонували класифікацію 
видів оздоровчої аеробіки, яка найбільш обґрунтована 
з наукової точки зору, але теж має окремі недоліки. 
Насамперед, це стосується визначення вікового скла-
ду, в якому не наведено групу, яка  включає юнаць-
кий вік ( хлопці від 17 до 21року, дівчата від 16 до 20 
років) згідно сучасної вікової фізіології та організації 
охорони здоров'я. Також, у представленій класифіка-
ції відсутні медичні показники, що обумовлюють дея-
кі відхилення у стані здоров’я людей довготривалого 
або тимчасового характеру.

Вищенаведений матеріал свідчить про різноманіт-
ність напрямів оздоровчих занять, що перетворились в 
різні популярні стилі та різновиди оздоровчої гімнас-
тики, які отримали велику популярність у всьому сві-
ті, але розвиток нових видів оздоровчої гімнастики на 
жаль, не завжди має обґрунтований характер. Наявні 
рекомендації відрізняються логічною непослідовніс-
тю методичних розробок і певним суб’єктивізмом до 
проведення оздоровчих занять та використанням пе-
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дагогічних технологій в оздоровчих видах гімнастики. 
Зберігаються протиріччя в методиці викладання різних 
видів оздоровчої гімнастики, що не дозволяє комплек-
сно використовувати їх можливості. В процесі прове-
дення занять з фізичного виховання зі студентами ВНЗ 
викладачі дуже часто не враховують основоположні 
принципи їх побудови з комплексним використанням 
тих або інших видів оздоровчої гімнастики. 

Висновки: 
Проаналізувавши науково-педагогічну літературу 

щодо становлення, сучасної проблематики та тенден-
цій розвитку оздоровчої гімнастики, її ролі та оздо-
ровчої спрямованості в процесі навчання студентів ми 
прийшли до висновку, що перед кафедрами фізично-

го виховання у ВНЗ стоять такі важливі завдання, як 
підвищення рівня фізичної підготовленості студен-
тів з урахуванням їх майбутньої професії та вмоти-
вованості стосовно занять оздоровчою гімнастикою, 
необхідність обґрунтування та розробки системи 
науково-методичного забезпечення, удосконалення 
педагогічної технології побудови занять, раціонально-
го використання різних методик та створення єдиної 
класифікації засобів оздоровчої гімнастики, подаль-
шого вивчення впливу засобів оздоровчої гімнастики 
на організм займаючихся. Крім того, на наш погляд, 
велике значення набуває проблема доцільного вибо-
ру індивідуальних засобів оздоровчої гімнастики для 
оздоровлення студентів.
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Відношення студентів до педагогічних ситуацій 
Печко О.М.

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Розглянуто питання необхідності та 
доцільності використання педагогіч-
них ситуацій на заняттях з курсу тео-
рії та методики фізичного виховання 
у вищому навчальному педагогічно-
му закладі. У дослідженні викорис-
тано дані анкетного опитування 60 
студентів 3 курсу факультету фізич-
ного виховання. Доведено, що біль-
шість респондентів відносяться до 
використання педагогічних ситуацій 
в якості професійно-формувального 
елементу навчання позитивно і вва-
жають його невід’ємною частиною  
учбового процесу. Встановлено, що 
майбутні фахівці з фізичної культу-
ри у своїй більшості дотримуються 
думки, що цей елемент активного 
навчання, дає можливість моделю-
вання майбутньої професійної ді-
яльності і забезпечує формування 
необхідних особистих цінностей в 
процесі підвищення рівня його про-
фесійного мислення.

Печко А.Н. Отношение студентов к пе-
дагогическим ситуациям. Рассмотрен во-
прос необходимости и целесообразности 
использования педагогических ситуаций на 
занятиях по курсу теории и методики физи-
ческого воспитания в высшем учебном пе-
дагогическом заведении. В исследовании 
использованы данные анкетного опроса 
60 студентов 3 курса факультета физиче-
ского воспитания. Доказано, что большин-
ство респондентов относятся к использо-
ванию педагогических ситуаций в качестве 
профессионально-формировочного эле-
мента учебы положительно и считают его 
неотъемлемой частью учебного процесса. 
Установлено, что будущие специалисты по 
физической культуре в своем большинстве 
придерживаются мысли, что этот элемент 
активного обучения, дает возможность мо-
делирования будущей профессиональной 
деятельности и обеспечивает формирова-
ние необходимых личных ценностей в про-
цессе повышения уровня его профессио-
нального мышления.

Pechko O.M. Attitude of students 
toward pedagogical situations. The 
question of necessity and expediency 
of the use of pedagogical situations 
is considered on employments on-
course theory and methodology of 
physical education in higher educational 
pedagogical establishment. In research 
is used data of the questionnaire 
questioning 60 students 3 courses of 
faculty of physical education. It is well-
proven that most respondents behave 
to using of pedagogical situations as 
a professionally-forming element of 
studies positively and consider him 
inalienable part of educational process. 
It is set that future specialists on a 
physical culture in the majority adhere 
to the idea, that this element of active 
studies gives an opportunity of design of 
future professional activity and provides 
forming of the necessary personal 
values in the process of increase of 
level of his professional thinking.

Ключові слова:
педагогічна ситуація, моделювання, 
активний метод навчання, аналіз.

педагогическая ситуация, активный ме-
тод обучения, профессионализм, анализ.

pedagogical situation, active method of 
educating, professionalism, analysis.

Вступ.  1

Готовність учителя фізичної культури діяти відпо-
відно до сучасних вимог з дотриманням правил і норм 
педагогічної етики свідчить про ступінь сформованос-
ті у нього професійних поглядів і переконань. До того 
ж специфіка діяльності вчителя фізичної культури ви-
магає від нього компетентного мислення і ефективних 
дій. Учитель-практик має справу із завданням, вирі-
шення яких відбувається за логікою практичних дій.

Тобто, провідною інтегральною професійною якіс-
тю вчителя фізкультури є вміння професійно, педаго-
гічно мислити [2].

Отже, використання педагогічних ситуацій у пе-
дагогічному ВНЗ стає впливовим засобом при фор-
муванні педагогічного мислення. Крім того, засто-
совуючи педагогічні ситуації, ми можемо досягти 
вироблення у студентів таких якостей характеру, як 
ініціатива, спостережливість, самостійність у при-
йнятті рішень, швидкості у засвоєнні знань, тому що 
у процесі розв’язання педагогічних ситуацій є поло-
ження, які із загальних, стають конкретними.

Не дивлячись на суперечливі погляди вчених, про-
фесійне мислення на сьогодні розглядається як таке, 
що має специфічно фахові характеристики, пов’язані 
зі специфікою професійної діяльності, й розвиток яко-
го свідчить про успішний професіогенез фахівця, про 
підвищення рівня якого професійної компетентності 
[4, 7-10].

Причому більшість науковців не відокремлює мис-
лення від реальної практичної діяльності, а розглядає 
ці два процеси як взаємопов’язані. Так, Л. Виготський 
зазначав, що два види діяльності – мислення і реальна 
дія – не є відокремленими сферами: у практичній ді-
© Печко О.М., 2012 
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яльності постійно здійснюється перехід думки в дію і 
дії в думку.

Отже, в контексті аналізу професійного мислення 
педагога, розумовий процес розглядається відповідно 
етапів реалізації його професійної діяльності та вирі-
шення професійних завдань. 

В якості одиниці психологічного аналізу структури 
професійного мислення виступає проблемність, яка 
визначає вибіркове ставлення та професійний рівень 
професійного рішення педагога. Розгляд проблемнос-
ті як первинної так і кінцевої стадії мислення як про-
цесу передбачає таке розуміння: проблемність – це 
невід’ємна риса пізнання, що відображає суб’єктивне 
ставлення того, хто пізнає; вона закономірно спричи-
нена ставленням суб’єкта пізнання до інших суб’єктів 
або явищ [3]. Ситуація набуває проблемність, коли 
у ній виявляються протиріччя й саме вона викликає 
процес мислення, спрямований на зняття протиріч. 

Формування педагога творчого, ініціативного, са-
мокритичного може бути здійснено лише тоді, коли 
майбутній вчитель уже в роки навчання у педагогіч-
ному ВНЗ буде поставлений в умови, наближені до 
його практичної діяльності. Сприяє вирішенню цього 
завдання використання активних методів навчання, 
що готують його до співпраці з учнями. Одним із та-
ких ефективних методів є моделювання педагогічних 
ситуацій [6].

Слід нагадати, що педагогічна ситуація розгляда-
ється нами як фрагмент професійної діяльності вчите-
ля, який містить протиріччя та має певний навчально-
виховний потенціал. Реалізація навчально-виховного 
потенціалу педагогічної ситуації відбувається у ході її 
аналізу та розв’язання студентами.

Моделювання педагогічних ситуацій передбачає 
створення ситуацій, які для студентів виступають про-
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блемою, а це, в свою чергу, стимулює до розв’язання 
та висновків. В.Я.Платов, А.А.Вербицький наголошу-
ють на позитивності педагогічних ситуацій, які ста-
ють немов би інструментом формування особистос-
ті професіонала. А.А.Вербицький виділяє два типи 
норм, яким підпорядковується розвиток особистості 
спеціаліста під час розв’язання педагогічної ситуа-
ції: компетентних предметних дій та соціальних від-
ношень колективу. За цих умов формуються соціаль-
ні риси та характер спеціаліста [1]. М.Ж.Арстанов, 
П.І.Підкасістий визначають два найцікавіших прийо-
ми розв’язання педагогічних ситуацій: метод інциден-
ту та метод розв’язання ситуацій за ролями. 

Для оцінки сформованості професійного мис-
лення важливо вивчати не лише наявні педагогічні 
знання, але й перш за все ставлення особистості до 
різних професійних і соціальних явищ та процесів, 
співвіднесення мислення з педагогічною діяльністю 
і виявами цього мислення в поведінці. Потрібно та-
кож відмітити, що професійна поведінка виявляється 
в педагогічних відносинах – стосунках між людьми, 
які мають свої потреби, інтереси, думки, настрої, по-
чуття тощо [5]. 

Робота виконана у рамках дисертаційного дослі-
дження «Формування професійного мислення май-
бутніх вчителів фізичної культури засобами педаго-
гічних ситуацій», яке включене до плану наукових 
досліджень кафедри педагогіки, психології та методи-
ки фізичного виховання Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета дослідження – вивчити доцільність вико-

ристання педагогічних ситуацій в процесі формуван-
ня професійного мислення у студентів факультету фі-
зичного виховання 3-го року навчання. 

Результати дослідження.
З метою вивчення важливості використання педа-

гогічних ситуацій на заняттях з ТіМФВ у студентів ІІІ 
курсу факультету фізичного виховання Чернігівсько-
го національного педагогічного університету імені  

Т.Г. Шевченка нами проведено анкетування. Було опи-
тано 60 осіб.

Для одержання об’єктивної інформації стосовно 
даного питання було запропоновано студентам відпо-
вісти на запитання слідуючого характеру:
1. Ваше ставлення до використання професійних 

ситуацій в процесі вивчення курсу ТіМФВ?
позитивне             негативне             важко відповісти
2. Чи сприяє використання педагогічних ситуацій по-

кращенню Вашої професійної компетентності?
    так                ні              важко відповісти
3. Зазначте, що Вам найбільше подобається під час 

вирішення педагогічних ситуацій?
       самостійність прийняття рішень
       пошук оригінальних способів вирішення
       збагачення педагогічного досвіду
4. Як Ви вважаєте, чи достатньо приділяється ува-

ги використанню педагогічних ситуацій на занят-
тях?

     так                ні              важко відповісти
5. Визначте Ваш стиль реагування під час розв’язання 

педагогічних ситуацій.
   демократичний     авторитарний      ліберальний
6. Як впливає використання педагогічних ситуацій на 

заняттях у вузі на формування Вашого професійного 
мислення?

          позитивно         негативно        байдуже
7. Яке вміння при вирішенні педагогічних ситуацій Ви 

вважаєте найбільш важливим?
     аналізувати         прогнозувати           організувати

Отримані дані анкетування наведені в табл. 1.
Обґрунтовуючи отримані дані, бачимо, якого по-

зитивного ставлення студенти ІІІ курсу надають вико-
ристанню педагогічних ситуацій на заняття з ТіМФВ 
(98,3%). Це в свою чергу свідчить, що педагогічні си-
туації стають досить дійовим засобом в процесі фор-
мування професійного мислення майбутніх вчителів 
фізичної культури.

І це припущення підтверджують відповіді і на 
друге питання (91,6%). В тому сенсі, що володіючи 

Таблиця 1.
Доцільність використання педагогічних ситуацій в процесі формування професійного мислення

№ запитання Варіанти відповідей Кількість респондентів %

1
позитивне 59 98,3
негативне 1 1,7
важко відповісти 0 0

2
так 55 91,6
ні 1 1,7
важко відповісти 4 6,7

3
самостійність прийняття рішень 9 15,0
пошук оригінальних способів вирішення 34 56,7
збагачення педагогічного досвіду 17 28,3

4
так 47 78,3
ні 7 11,7
важко відповісти 6 10,0

5
демократичний 29 48,3
авторитарний 29 48,3
ліберальний 2 3,4

6
позитивно 54 90,0
негативно 1 1,7
байдуже 5 8,3

7
аналізувати 47 78,3
прогнозувати 9 15,0
організувати 4 6,7
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певними аналітичними і творчими здібностями, які 
використовуються під час розв’язання педагогічних 
ситуацій, студенти замислюються про підвищення 
рівня своєї професійної компетентності вже на дано-
му етапі навчання.

Як бачимо, з результатів третього питання, від-
повіді розділились не пропорційно. Більша кількість 
респондентів (56,7%) надають перевагу пошуку ори-
гінальних способів вирішення педагогічних ситуацій. 
Це певний натяк на відходження від стереотипного і 
розвиток творчого напрямку мислення. Проте 28,3% 
студентів, які відповіли, що цей засіб активного на-
вчання передбачає збагачення педагогічного досвіду, 
вважають, що ці кроки наближені до їхньої майбут-
ньої практичної діяльності і готують його до співп-
раці з учнями. Самостійності прийняття рішень в 
розв’язанні педагогічних ситуацій надають перевагу 
15,0%, це дає можливість сподіватись, що той отри-
маний досвід під час навчання не дасть їм можливості 
розгубитися у випадку виникнення даної ситуації.

Аналізуючи відповіді п’ятого питання, бачимо, що 
думки стосовно шляхів вирішення педагогічних ситу-
ацій розділилися порівну між демократичним і авто-
ритарним стилями по 48,3%. Це вказує на той факт, 
що в окремих ситуаціях все ж таки майбутні вчителі 
фізичної культури намагатимуться знайти компроміс 
с опонентами або в односторонньому порядку випра-
вити становище на свою користь. 3,4% опитаних від-

несуться до виниклої ситуації байдуже або зроблять, 
що нічого не відбулось.

Аналіз відповідей на сьоме питання анкети по-
казує, що більшість респондентів (78,3%) визначили 
вміння аналізувати педагогічну ситуацію пріоритет-
ним. Це свідчить про те, що майбутні вчителі фізич-
ної культури перед тим як зробити певні висновки або 
певні дії, спочатку спробують проаналізувати виниклі 
суперечності і вже потім приймати остаточне рішен-
ня. Хоча вміння прогнозувати і організовувати є теж 
невід’ємними складовими професійного мислення 
вчителя фізичної культури.

Висновки. 
В результаті дослідження встановлено, що студен-

ти бачать у використанні педагогічних ситуацій на 
заняття з ТіМФВ не тільки учбовий елемент, а й ре-
альний спосіб збагачення педагогічного досвіду, і са-
мостійність прийняття рішень, і можливість пошуку 
оригінальних способів вирішення під час розв’язання 
педагогічних ситуацій.

Також спостерігається позитивне ставлення сту-
дентів до використання  педагогічних ситуацій на 
заняття, а саме можливість прогнозувати і системно 
аналізувати виниклу ситуацію, і в результаті навчи-
тись приймати раціонально виважене рішення.

Перспективи подальших досліджень будуть зосе-
реджені на алгоритмі моделювання типових педаго-
гічних ситуацій вчителя фізичної культури.
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Модельні характеристики основних сторін психофізіологічної 

підготовленості спеціалістів економічного профілю 
Пилипей Л.П.

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» 

Анотації:
Наведено рівень підготовленості 
випускників вищих навчальних за-
кладів у відповідності з запитами 
сучасного виробництва. Виділено 
характеристики основних сторін 
спеціальної психофізіологічної 
підготовленості спеціалістів еко-
номічного профілю і її кореляційні 
зв’язки з рівнем професійної май-
стерності. Отримано банк даних 
показників найбільше значущих 
для кваліфікованих економістів 
основних психофізіологічних якос-
тей. Розроблені критерії оцінки 
психофізіологічної підготовленос-
ті економістів за рівнем розвитку 
провідних для них спеціальних фі-
зичних якостей. Встановлено, що 
високий рівень адаптації і успіш-
ної професійної діяльності спе-
ціалістів залежить від основних 
фізичних та психофізіологічних 
якостей, умінь, навичок. Встанов-
лено, що високий рівень адаптації 
і успішної професійної діяльності 
спеціалістів визначають: статична 
і загальна витривалість м’язів ту-
луба і плечового пояса, швидкість 
і координація рухів рук; уміння са-
мостійно оптимізувати психофізі-
ологічний стан; розвиток системи 
м’язів зорового аналізатора.

Пилипей Л.П. Модельные характеристи-
ки основных сторон психофизиологи-
ческой подготовленности специалистов 
экономического профиля. Приведен уро-
вень подготовленности выпускников выс-
ших учебных заведений в соответствии с 
запросами современного производства. 
Выделены характеристики основных сторон 
специальной психофизиологической под-
готовленности специалистов экономиче-
ского профиля и ее корреляционные связи 
с уровнем профессионального мастерства. 
Получен банк данных показателей наибо-
лее значимых для квалифицированных эко-
номистов основных психофизиологических 
качеств. Разработаны критерии оценки пси-
хофизиологической подготовленности эко-
номистов по уровню развития ведущих для 
них специальных физических качеств. Уста-
новлено, что высокий уровень адаптации и 
успешной профессиональной деятельности 
специалистов зависит от основных физи-
ческих и психофизиологических качеств, 
умений, навыков. Установлено, что высокий 
уровень адаптации и успешной профессио-
нальной деятельности специалистов опре-
деляют: статическая и общая выносливость 
мышц туловища и плечевого пояса, ско-
рость и координация движений рук; умение 
самостоятельно оптимизировать психофи-
зиологическое состояние; развитие систе-
мы мышц зрительного анализатора.

Phylypey L.P. Model descriptions of 
basic sides of psycho-physiological 
preparedness of specialists 
of economic type. The level of 
preparedness of graduating students 
of higher educational establishments is 
resulted in accordance with the queries 
of modern production. Descriptions 
of basic sides of the special psycho-
physiological preparedness of specialists 
of economic type and its cross-correlation 
connections are selected with the level 
of professional trade. The bank of these 
indexes of the most meaningful for skilled 
economists basic psycho-physiological 
qualities is got. The criteria of estimation 
of psycho-physiological preparedness 
of economists are developed on the 
level of development of anchorwomen 
for them the special physical qualities.. 
It is set that the high level of adaptation 
and successful professional activity of 
specialists depends on basic physical 
and psycho-physiological qualities, 
abilities, skills. It is set that the high level 
of adaptation and successful professional 
activity of specialists is determined: static 
and general endurance of muscles of 
trunk and humeral belt, speed and co-
ordination of motions of hands; ability 
is independent to optimize the psycho-
physiological state; development of the 
system of muscles of visual analyzer.

Ключові слова:
спеціалісти, економісти, моделі, 
психофізіологічні якості, кореля-
ція. 

специалисты, экономисты, модели, психо-
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specialists, economists, models, psycho-
physiological qualities, correlation. 

Вступ.1

Стрімкий розвиток сучасної науки і техніки, по-
стійно зростаючий потік необхідної інформації, ін-
тенсифікація навчального процесу впливають на ха-
рактер навчального процесу у ВНЗ [2]. 

Останнім часом проведено багато досліджень 
професійно-прикладної фізичної підготовки за окре-
мими спеціальностями [14]. Нині існує проблема, що 
систематизовано лише окремі аспекти наукового зна-
ння, не цілісну систему професійно-прикладної фі-
зичної підготовки, а загальна концепція ще не сфор-
мована.

Професійно-прикладна фізична підготовка як спе-
ціалізований вид підготовки студентів, окрім фізіоло-
гічних передумов, які вона створює, має такі власти-
вості, як професійну мотивацію, моральні і духовні 
характерологічні якості, цілеспрямованість, почуття, 
обов’язки і відповідальність, рішучість, наполегли-
вість, емоційну врівноваженість [7]. 

Тому на певному етапі розвитку суспільства, коли 
людський чинник не відігравав такої важливої ролі 
у суспільному виробництві, можна було обмежитися 
загальною фізичною підготовкою. Сьогодні пробле-
ма інтенсифікації виробництва вимагає підвищення 
якості підготовки фахівців до конкретних видів тру-
© Пилипей Л.П., 2012 
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дової діяльності, відповідно, викликає необхідність 
профілювання фізичного виховання до вимог обраної 
професії [11, 13, 16].

Як показує аналіз досліджень [15], у сучасних 
умовах у структурі загальної готовності людини, яка є 
складовою професійно-прикладної фізичної підготов-
ки до професійної діяльності, що трактується як від-
повідний біосоціальний стан особи, виділяються такі 
її види: духовна (ідейна, політична, моральна); спеці-
альна трудова (виробнича, теоретична, технічна, тех-
нологічна); психічна (розумова, вольова, рефлекторно-
емоційна); фізично-тілесна, функціонально-рухова 
[15]. Це необхідно враховувати при створенні про-
фесіограм спеціалістів економічного профілю з ме-
тою підготовки студентів до адаптації у виробничих 
колективах, формування їх як лідерів до спілкування, 
керівництва колегами. Все це зумовлює пошук раціо-
нальних шляхів здійснення ППФП у системі фізично-
го виховання вузу.

Проблемою ППФП є використання в професійній 
діяльності більшості спеціальностей інформаційних 
технологій.

Актуальність впровадження професійно-
прикладної фізичної підготовки у навчальний процес 
з фізичного виховання підтверджена багатьма дослід-
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никами [4, 6, 12, 17, 18].
Теоретичні напрацювання і методичні розробки 

професійної спрямованості фізичної підготовки у 
ВНЗ за окремими професіями значні за обсягом, але 
цілісна концепція ППФП відсутня.

Зміст професійно-прикладної фізичної підготов-
ки, форми, методи, засоби фізичної культури і спорту, 
питання підвищення ефективності професійної під-
готовки студентів ВНЗ з урахуванням вибраної спе-
ціальності досліджувалися багатьма науковцями [1, 
8, 14].

Однак вплив прогресу на суспільне виробництво, 
нові економічні відносини, зміна структури, місця і 
функціональної ролі спеціалістів – все це вимагає пе-
регляду структури, змісту і спрямованості професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів.

Проблема професійної підготовки у ВНЗ дослі-
джувалася при розробці професійно-прикладної фі-
зичної підготовки студентів ВНЗ економічних спеці-
альностей [1, 3, 8].

Відсутність теоретико-методичного обґрунтуван-
ня модельних характеристик основних сторін психо-
фізіологічної підготовленості спеціалістів економіч-
ного профілю з метою створення ефективної системи 
ППФП вимагає дослідження в цьому напрямку.

Дослідження виконане згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах 
сім’ї, молоді та спорту України за темою «Теоретико 
– методичні основи професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів вищих навчальних закладів» 
(3.1.8.3 п).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: теоретико-методичне обґрун-

тування модельних характеристик основних сторін 
психофізіологічної підготовленості спеціалістів еко-
номічного профілю.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літера-
турних джерел, узагальнення досвіду і практики, пе-
дагогічні спостереження, педагогічний експеримент, 
моделювання, методи математичної статистики. 

Результати досліджень. 
Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку 

рангової оцінки професійної підготовки з різнома-
нітними параметрами психофізіологічних якостей 
дозволили, з одного боку, визначити структуру зна-
чимість кожної з якостей для прояву психофізіологіч-
ної підготовленості представників даної професії, а з 
іншого боку, виявити найбільш інформативні для них 
показники, на які потрібно орієнтуватися при харак-
теристиці якісних сторін рухової діяльності на етапах 
підготовки і контролю індивідуальних можливостей 
і для збереження працездатності. Такі показники по-
трібно розглядати як оціночні параметри, які можливо 
використовувати в процесі контролю і управління під-
готовкою спеціалістів економічного профілю.

Оціночні рівні і модельні характеристики осно-
вних сторін психофізіологічної підготовленості спе-

ціалістів економічного профілю дають можливість 
моделювати на основі цих даних професіограми спе-
ціалістів.

У зв’язку з цим актуальною стає проблема 
об’єктивної оцінки різних сторін підготовки студентів-
економістів (в тому числі і фізичної), що дає можли-
вість отримати інформацію про рівень розвитку осно-
вних фізичних якостей.

Об’єктивність і ефективність оцінки якісних сто-
рін рухової діяльності визначається, насамперед 
об’єктивністю критеріїв їх оцінки. У професійній 
діяльності економістів критеріями можуть бути па-
раметри, які базуються на виділенні нами показни-
ків найбільш значущих для кваліфікації економістів 
основних психофізіологічних якостей.

Аналіз базується на установлених середньостатис-
тичних значеннях і величинах стандартних відхилень 
для кожного з виділених показників психофізіологіч-
них якостей.

У такому випадку значення показників, які входять 
у межі х + Sx можна розцінювати як середні для даної 
групи економістів, а значення, що виходить за ці межі, 
як вище чи нижче середніх.

Під час дослідження стояло питання про значу-
щість для кваліфікованих економістів окремих фі-
зичних якостей. Результати проведеного дослідження 
дають підстави стверджувати, що статична витрива-
лість, швидкість, координація рухів рук мають першо-
чергове значення для досягнення високих показників 
у професійній діяльності, тоді як гнучкість, загальна 
витривалість мають другорядне значення.

Високе статистичне значення має величина коре-
ляційних коефіцієнтів для цілого ряду показників, що 
свідчить про тісний кореляційний зв’язок між ними. 
Це те що послужило підставою для формування комп-
лексу тестів, які дозволяють об’єктивно здійснювати 
моніторинг якісних сторін спеціальної фізичної рухо-
вої діяльності економістів (табл. 1).

Так, для оцінки силових можливостей нами виді-
лені такі тести, як згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи, підйом тулуба з положення лежачи (динаміч-
на сила), а також визначення силових параметрів ста-
тичної витривалості і швидкісні показники перехрес-
них рухів руками.

Для визначення рівня спеціальної витривалості 
доцільно враховувати інформативні показники, які 
характеризуються тривалістю процесу, і проби з 
професійної діяльності. Були взяті середньогрупо-
ві і виділені для узагальненої моделі фізичної під-
готовленості показники якісних сторін рухової ді-
яльності кваліфікованих спеціалістів економічного 
профілю. Для характеристики кожної з вказаних 
психофізіологічних якостей виявились інформатив-
ними параметри, які виступають самостійно, тісно 
корелюють між собою і які обґрунтовано можна 
використовувати для створення загальногрупової і 
індивідуальних моделей психофізіологічної підго-
товленості.
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У комплекс тестів внесені ті з них, які характери-
зують витривалість і гнучкість, незважаючи на те, що 
параметри цих психофізіологічних якостей не вияви-
ли тісного кореляційного взаємозв’язку з ранговою 
оцінкою професійної майстерності економістів. Ви-
тривалість і гнучкість як базові фізичні якості пови-
нні бути враховані в практиці професійно-прикладної 
фізичної підготовки.

Використання узагальнених, групових і індиві-
дуальних моделей професійної діяльності знайде за-
стосування для орієнтації і корекції ППФП. Такі ха-
рактеристики дозволяють виділити сильні сторони 
економістів-професіоналів, оцінювати значущість для 
професійної діяльності, а також спостерігати динамі-

ку параметрів, які відображають стан тих психофізі-
ологічних якостей, які детермінують успіх у роботі 
конкретного спеціаліста.

Отримані в процесі проведених досліджень серед-
ньогрупові значення вказаних показників дозволя-
ють розглянути як оціночні рівні для характеристики 
основних психофізіологічних якостей економістів-
професіоналів і використовувати при створенні як 
групових, так і індивідуальних моделей якісних сто-
рін їх рухової діяльності.

Модельні характеристики основних сторін спеці-
альної фізичної підготовленості кваліфікованих еко-
номістів дають можливість розробити моделі засобів 
розвитку відповідних рухових якостей.

Таблиця 1 
Критерії оцінки психофізіологічної підготовленості економістів за рівнем розвитку провідних  

для них спеціальних фізичних якостей

Види вправ

Одиниця 
виміру Показники рівня психофізіологічної підготовки

Нижче  
середнього Середній рівень Вище  

середнього

Згинання і розгинання рук, разів бали
рази

< 11
< 25

11–31
25–45

> 31
> 45

Піднімання тулуба з положення лежачи, 
разів за 1 хв.

бали
рази

< 15
< 28

15–35
28–48

> 35
> 48

Статична витривалість, на зігнутих 
руках, ногах 90° 

бали
с

< 7
< 16

7–27
16–43

> 27
> 43

Станова сила, кг бали
кг

< 15
< 75

15–35
75–175

> 35
> 175

Перехресні рухи руками, с бали
с

< 17
< 11,7

17–37
11,7–10,0

> 37
> 10,0

Тест Купера, м бали
м

< 13
< 1700

13–33
1700–2500

> 33
> 2500

Тепінг тест, разів бали
рази

< 19
< 62

19–39
62–80

> 39
> 80

Проста реакція бали
с

< 9
> 0.3

9–29
0.3–0.2

> 29
< 0.2

Реакція вибору бали
с

< 6
> 0.4

6–26
0.4–0.3

> 26
< 0.3

Гнучкість бали
см

< 12
< 6

12–32
6–16

> 32
> 16

Динамометрія лівої руки бали
кг

< 11
< 30

11–31
30–51

> 31
> 51

Динамометрія правої руки бали
кг

< 14
< 35

14–34
35–55

> 34
> 55
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Рис. 1. Комплекс моделей інформаційно-логічної групи спеціальностей
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Подані дані наочно демонструють узагальнені 
особисто досліджені параметри психофізіологічних 
якостей досвідчених економістів-професіоналів.

У даному випадку можна стверджувати про серед-
ній рівень розвитку і пропорційне співвідношення 
всіх тих психофізіологічних якостей, які необхідні 
економісту для досягнення високої професійної пра-
цездатності.

Моделі можуть суттєво відрізнятися, але така різ-
ниця може компенсуватися напруженням нервової 
психічної сфери, що може виразитися в певних захво-
рюваннях.

Наведений аналіз дає можливість використання 
його результатів для пошуку раціональних підходів 
для підвищення психофізіологічної оптимізації і, як 
наслідок, підвищення ефективності ППФП.

Таким чином, орієнтація на виділені показники 
якісних сторін рухової діяльності і визначені нами 
критерії їх оцінки створюють передумови для здій-
снення моніторингу психофізіологічної підготовки 
економістів, раціонального індивідуального підбору 
для них засобів і методів розвитку необхідних спеці-
альних фізичних якостей.
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Серед засобів ППФП, які забезпечують вдоскона-

лення різних сторін підготовки, важливе місце нале-
жить засобам і критеріям оцінки фізичної підготовле-
ності, використання яких спрямовано на підвищення 
функціональних можливостей різних фізичних сис-
тем, а відповідно, і на розвиток фізичних якостей.

Здійснення в рамках проведеної різниці контролю 
оцінки ефективності застосування цих засобів є необ-
хідні умови раціональної організації праці, оскільки 
дозволяє здійснити зворотний зв’язок між викладачем 
і студентом, тим самим підвищує якість управлін-
ських рішень у процесі ППФП. 

Методичний підхід до оцінки фізичної підготов-
леності економістів при визначенні підходів до мо-
делювання їх фізичної підготовленості здійснювався 
на основі положень теорії і методики фізичного ви-
ховання, в яких відображаються необхідні вимоги до 
організації і правил проведення конкретних заходів у 
навчальному процесі [5].

Насамперед бралися до уваги врахування специ-
фічних особливостей і умов роботи економістів і на-
вчання студентів, які будуть відповідати можливос-
тям здійснення цих тестувань, їх інформативність і 
надійність.

Обґрунтовано вибраний нами комплекс тестів 
дозволяє виконувати діагностику фізичної підготов-
леності економістів за рівнем прояву найбільш важ-
ливих фізичних якостей, а визначені при цьому по-
казники відповідають пред’явленим до них вказаним 
вище вимогам. Їх дотримання забезпечить можливість 
отримати в процесі проведених досліджень достатньо 
надійну інформацію про стан підготовки студентів і 
використовувати їх з метою моделювання і корекції 
навчального процесу.

У системі ППФП застосовуються інформаційні, 
словесні і графічні моделі (рис. 1), які подані в моно-
графії [9].

Користуючись тим чи іншим способом моделю-
вання, ми створюємо моделі керуючих впливів, вза-
ємодії, зміни стану системи на певні впливи і моделі 
(зразок) системи ППФП.

В управлінні процесом ППФП об’єктивно виникає 
необхідність розробки багатьох видів моделей: режиму 
праці працівників певної професії, які включають мо-
делі фізичного стану під час занять фізичними вправа-
ми, що включаються як узагальнені показники, окремі 
– морфо-функціональний статус, соматичне здоров’я, 
фізична підготовленість; моделей уроків ППФП, фізич-
ного виховання; моделей процесу – програми занять в 
ППФП; моделей засобів розвитку психофізичних якос-
тей. Ці моделі представляються на трьох рівнях – уза-
гальненому, груповому, індивідуальному [10].

У процесі ППФП для здійснення управління пе-
редбачені описи моделі оперативного управління 
студента і його фактичний стан в даний час, а також 
моделі того стану, який потрібно досягти. Ці моделі 
мають цифрові характеристики рівнів основних видів 
підготовленості – загальної, спеціальної, професійної, 
технічної та ін. Крім того, розроблені моделі осно-
вних програм впливу, засобів розвитку загальних і 
спеціальних якостей психофізичної підготовки, вправ, 
тренувальних занять, циклів, етапів. Також розробле-
на система педагогічного контролю, яка фіксує стан, 
ефективність процесу ППФП і зміни, які відбувають-
ся в організмі. 

Концептуальна модель ППФП передбачає роз-
робку і алгоритм використання моделей програми, 
циклів, етапів, занять, засобів, які формуються у про-
цесі навчання і спостереженні за системою під час її 
функціонування.

Проведений аналіз професіограм спеціалістів по-
казав, що основними фізичними та психофізіологіч-
ними якостями, уміннями, навичками, які визначають 
високий рівень адаптації і успішної професійної ді-
яльності спеціалістів економічного профілю, є:

статична і загальна витривалість м’язів тулу-• 
ба і плечового пояса, швидкість і координація 
рухів рук;
уміння самостійно оптимізувати психофізіо-• 
логічний стан, розвиток системи м’язів зоро-
вого аналізатора.

Тільки врахувавши зміни професійних умов і ви-
мог, пов’язаних з НТР і еволюцією технологій, можна 
створити ефективну систему ППФП спеціалістів еко-
номічного профілю відповідно до кар’єрних очікувань 
випускників (рис. 1).

Висновки. 
Аналіз практики і літературних джерел показав 

відсутність модельних характеристик основних сто-
рін психофізіологічної підготовленості спеціалістів, 
що звичайно не дає можливості побудувати ефектив-
ну реальну систему ППФП у вузі.

Дослідження основних сторін психофізіологічної 
підготовленості кваліфікованих спеціалістів регіо-
нальних відділень НБУ дало можливість створити 
банк для критерії оцінки підготовленості.

Теоретико-методичне обґрунтування моделей і 
критеріїв підготовленості економісті дає можливість 
для ефективного управління в ППФП, що підтверди-
ла практика роботи в ДВНЗ «УАБС НБУ» з 2000 по 
2012 рр.

Подальша перспектива досліджень полягає у ство-
ренні комп’ютерних програм для правління ППФП у 
вузі.
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Показатели физического развития, физической подготовленности 

и функционального состояния польских студентов
Прусик Кристоф1, Прусик Екатерина1, Ермаков С.С.2, Козина Ж.Л.2

Академия физического воспитания и спорта2, Гданьск1, Польша 
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды2

Аннотации:
Цель работы состояла в определении 
уровня физического развития, физиче-
ской подготовленности и функциональ-
ного состояния польских студентов. В 
исследовании приняли участие 50 сту-
дентов Высшей школы наук о здоровье 
из г. Быдгощ (14 юношей и 36 девушек, 
возраст 18-29 лет). Выявлено, что пока-
затели гибкости соответствуют средним 
показателям гибкости позвоночника у 
людей, не занимающихся спортом. По-
казатели Индекса Кетле соответствуют 
нормостеническому телосложению, 
имеются отдельные случаи недостат-
ка и избытка массы тела. Установлено, 
что показатель Индекса Руфье соот-
ветствует удовлетворительной оценке 
работоспособности. Показатели пробы 
Ромберга свидетельствуют о низком 
функциональном состоянии вестибю-
лярного анализатора и низком уровне 
статической координации. Получены 
более высокие показатели силы левой 
кисти по сравнению с правой. Выявле-
но, что показатели простой реакции на 
звук выше среднего уровня, показатели 
реакции выбора находятся на удовлет-
ворительном уровне, а показатели про-
стой реакции на свет – ниже среднего 
уровня. Изменение частоты сердечных 
сокращений  в ортостатической пробе 
находится в пределах нормы. В систе-
ме физического воспитания необходи-
мо уделить особое внимание развитию 
сердечно-сосудистой системы и вести-
бюлярной устойчивости, а также спо-
собствовать изменению образа жизни 
студентов в сторону повышения их 
двигательной активности.

Прусик Кристоф, Прусик Катерина, 
Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л. Показники 
фізичного розвитку, фізичної під-
готовленості польських студентів. 
Мета роботи полягала у визначенні 
рівня фізичного розвитку, фізичної під-
готовленості та функціонального ста-
ну польських студентів. У дослідженні 
взяли участь 50 студентів Вищої школи 
наук про здоров’я з міста Бидгощ (14 
юнаків та 36 дівчат, вік 18-29 років). Ви-
явлено, що середні показники гнучкос-
ті відповідають середнім показникам 
гнучкості хребта у людей, які не займа-
ються спортом. Показники Індексу Кет-
ле відповідають нормостенічній стату-
рі, є окремі випадки нестачі і надлишку 
маси тіла. Встановлено, що показник 
Індексу Руф'є відповідає задовіль-
ній оцінці працездатності. Показники 
проби Ромберга свідчать про низький 
функціональний стан вестібюлярного 
аналізатора і низький рівень статичної 
координації. Отримані більш високі по-
казники сили лівої кисті в порівнянні з 
правою. Виявлено, що показники про-
стої реакції на звук вище середнього 
рівня, показники реакції вибору знахо-
дяться на задовільному рівні, а показ-
ники простої реакції на світло – нижче 
середнього рівня. Зміна частоти сер-
цевих скорочень в ортостатичній пробі 
знаходиться в межах норми. У системі 
фізичного виховання необхідно приді-
лити особливу увагу розвитку серцево-
судинної системи і вестібюлярної стій-
кості, а також сприяти зміні способу 
життя студентів у напрямку підвищен-
ня їх рухової активності.

Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna, 
Iermakov S.S., Kozina Zh.L. Indexes 
of physical development, physical 
preparedness and functional state 
of polish students. The purpose of 
work – determination of level of physical 
development, physical preparedness and 
functional state of the Polish students. In 
research took part 50 students of Higher 
School of Sciences about a Health from 
Bydgoshch (14 boys and 36 girls, aged 18-
29 years). It is exposed, that the indexes 
of flexibility correspond the middle indexes 
of flexibility of spine for people, not going 
in for sports. The indexes of Index of 
Kettle correspond a normosthenic build, 
there are separate cases of failing and 
surplus of mass of body. It is set that 
the index of Index Rufe corresponds the 
satisfactory estimation of capacity. The 
indexes of test of Romberga testify to the 
low functional state of vestibular analyzer 
and low level of static co-ordination. More 
high indexes of force of the left brush are 
got as compared to right. It is exposed, 
that indexes simple a reaction on a sound 
above average level, indexes of reaction 
of choice are at satisfactory level, and 
indexes simple a reaction on light – below 
the average level. A change of frequency 
of heart-throbs  in an orthostatic test is 
within the limits of norm. In the system of 
physical education it is necessary to spare 
the special attention development of the 
cardiovascular system and vestibular 
stability, and also instrumental in the 
change of appearance life of students 
toward the increase of their motive 
activity.

Ключевые слова:
студенты, телосложение, работос-
пособность, функциональное состо-
яние, скорость реакции, сердечно-
сосудистая система, вестибюлярный 
анализатор.

студенти, статура, працездат-
ність, функціональний стан, швид-
кість реакції, серцево-судинна систе-
ма, вестібюлярний аналізатор.

students, build, capacity, functional state, 
speed of reaction, cardiovascular system, 
vestibular analyzer.

Введение.1

На современном этапе актуальность исследова-
ний, посвященных анализу здоровья студентов, выхо-
дит за пределы проблем одной отдельно взятой стра-
ны. Оценка уровня физического развития, физической 
подготовленности, функционального состояния 
сердечно-сосудистой, нервной систем студентов явля-
ется одинаково значимой для всех стран, в которых 
имеется большое количество учащейся молодежи. В 
тоже время исследования уровня здоровья людей в 
одной стране, по уровню жизни занимающей среднее 
положение в изучаемом регионе, косвенно отражает 
состояние данного показателя всего региона.

Наибольшая концентрация учащейся молодежи 
наблюдается в Европе, поэтому изучение уровня здо-
ровья студентов европейских стран является актуаль-
ным для создания адекватной картины уровня здоро-
вья студенческой молодежи в целом. На наш взгляд, 

© Прусик Кр., Прусик Е., Ермаков С.С., Козина Ж.Л., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105467

из европейских стран, наиболее адекватно отражаю-
щей средний уровень состояния здоровья населения 
Европы, является Польша.

Польша является членом Европейского Союза. В 
Польше находится также географический центр Евро-
пы (http://www.pol-and.eu/RU/about_poland.html). Сле-
довательно, статистические данные, полученные в ис-
следованиях в Польше [9, 12, 17], в большей степени 
отражают статистические данные Европы по сравне-
нию с данными, полученными в других европейских 
регионах.

На современном этапе одной из наиболее акту-
альных проблем является формирование здорового 
образа у студентов [5, 6, 7, 10, 11, 13-16, 18]. Это по-
ложение одинаково актуально как для европейских 
стран с наиболее высоким уровнем жизни, так и для 
европейских стран с менее высоким уровнем жизни. 
Следует отметить, что Польша занимает центральное 
положение не только с точки зрения географии, но и с 
точки зрения уровня жизни, продолжительности жиз-
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ни, состояния здоровья населения среди европейских 
стран. В этой связи анализ показателей физического 
развития, физической подготовленности и функцио-
нального состояния польских студентов отражает 
средние показатели физического развития, физиче-
ской подготовленности и функционального состояния 
студентов Европы.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины 
по теме 2.4 «Теоретико-методические основы ин-
дивидуализации учебно-тренировочного процесса 
спортсменов в игровых видах спорта» и по теме 91 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
в физическом воспитании и спорте» (№ гос.регистра-
ции 0112U002001).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить уровень физического 

развития, физической подготовленности и функцио-
нального состояния польских студентов.

Методы исследования. В работе применялись ан-
тропометрические методы исследования, из которых 
для анализа был выбран Индекс Кетле как наиболее 
информативный показатель соотношения длины и мас-
сы тела, а также длина предплечья для последующего 
определения величины момента силы при сгибании 
предплечья; из показателей физической подотовлен-
ности определяли силу кисти и силу сгибателей пред-
плечья с помощью динамометрии, показатели гибкости 
позвоночника; из показателей функционального состо-
яния определяли Индекс Руфье и показатели ортопро-
бы, а также психофизиологические показатели: время 
простой реакции на свет, время простой реакции на 
звук, время реакции выбора, оценку точности и ско-
рости воспроизведения заданного двигательного дви-
жения, показатели пробы Ромберга и ортостатической 
пробы. Также определялась частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое и после нагрузки.

В исследовании взяли участие 50 студентов Выс-
шей школы наук о здоровье из г. Быдгощ, из  них 14 
юношей и 36 девушек, средний возраст которых со-
ставил 24,74±5,95 лет. Исследования проводились в 
мае 2012 года на занятиях по кинезиологии.

Результаты исследования.
Рассмотрим показатели, полученные в результате 

тестирования польских студентов.
Показатели гибкости позвоночника во многих 

аспектах отражают состояние здоровья [6], поскольку 
еще с древних времен существует утверждение, что 
человек молод на столько, насколько молоды его су-
ставы. Для оценки гибкости применяются различные 
методы. Основным критерием оценки гибкости явля-
ется наибольшая амплитуда движений, которая может 
быть достигнута испытуемым. Амплитуду движений 
измеряют в угловых градусах или в линейных мерах, 
используя аппаратуру или педагогические тесты [8]. 
Основными педагогическими тестами для оценки 
подвижности различных суставов служат простейшие 
контрольные упражнения, одно из которых и приме-
нялось в нашем исследовании. 

Подвижность позвоночного столба в нашей работе  
определялась по степени наклона туловища вперед. 
Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя 
на полу) наклонялся вперед до предела, не сгибая ног 
в коленях. Гибкость позвоночника оценивали с помо-
щью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах 
от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при 
этом пальцы не достают до нулевой отметки, то из-
меренное расстояние обозначается знаком «минус» 
(-), а если опускаются ниже нулевой отметки – знаком 
«плюс» (+). 

В нашем исследовании средние показатели гиб-
кости у польских студентов составили 4,18±1,04 см 
(табл. 1, 2, рис. 1). Наиболее часто встречающийся по-
казатель гибкости позвоночника составил 4 см (48%), 
показатель гибкости, равный 3 см, встречается в 16% 
случаев, показатель гибкости, равный 5 см, встречает-
ся в 20% случаев (табл. 2, рис.1).

Показатель гибкости позвоночника, равный 6 см, 
встречается у 12% испытуемых, показатель, равный 1 
см, – у 2% испытуемых, аналогично, показатель, равный 
1 см, –  у 2% обследованных студентов (табл. 2, рис.1).

Из антропометрических показателей мы выбрали 
индекс Кетле, который показывает соотношение мас-
сы и длины тела. Соотношение массы и длины тела 
является одним из показателей здоровья человека, 
поскольку как избыток, так и недостаток массы тела 
может привести к ухудшению здоровья [6]. Известно, 
что сбросить либо же набрать вес – это дилемма, кото-
рая возникает в жизни каждого современного челове-
ка. Как и недостаток массы тела, так и чрезмерный вес 
в равной степени опасны для здоровья [6]. 

Необходимо учитывать, что значительный дефи-
цит массы тела – это основная предпосылка развития 
дистрофии. Как правило, главной причиной активно-
го развития дистрофии является постоянное недоеда-
ние (алиментарная дистрофия). Недостаток питания 
может носить как вынужденный характер, так и на-
меренный. Стремительное желание «держать форму 
на должном уровне» зачастую приводит к совершенно 
неоправданному отказу от приема пищи в необходи-
мых полезных для организма объемах. В итоге начи-
нается выпадение волос, кровотечение десен, посто-
янно слоятся ногти, в значительной степени сохнет 
кожа, сильно отекают ноги, стремительно снижается 
работоспособность, развиваются психические забо-
левания. В самых тяжелых стадиях дистрофии раз-
вивается полная атрофия мышечной ткани, кахексия, 
полиорганная недостаточность, неврологические рас-
стройства. Люди в таком состоянии часто впадают в 
алиментарно-дистрофическая кому и через некоторое 
время умирают. 

Однако проблема избыточного веса и ожирения 
по-прежнему является весьма актуальной и злобод-
невной во всем мире. Порядка 34% населения США 
и европейских стран имеют проблему избыточного 
веса либо страдают чрезмерным ожирением. У всех 
людей, страдающих ожирением, увеличивается риск 
сахарного диабета 2-го типа, различных тяжелых за-
болеваний сердца и многих иных серьезных болезней. 
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Таблица 1

Показатели тестирования студентов (n=50)

№ Показатели х S
1 Гибкость позвоночника, см 4.18 1.04
2 Индекс Кетле, у.е 21.66 2.02
3 Возраст, лет 24.74 5.95
4 ЧССпокоя, уд∙мин-1 72.64 6.50
5 ЧССнепосредственно после физической нагрузки, уд∙мин-1 128.20 23.06
6 ЧССна 1-й мин восстановления, уд∙мин-1 83.04 13.58
7 ИР (Индекс Руфье), у.е. 8.39 3.74
8 Проба Ромберга, с 14.76 7.93
9 Точность движения кисти по заданной траектории, у.е 0.23 0.21
10 Скорость движения кисти по заданной траектории, м∙с-1 0.08 0.03
11 Динамометрия левой кисти, кг 36.08 11.52
12 Динамометрия правой кисти, кг 34.71 10.88
13 Длина предплечья, м 0.26 0.02
14 Сила сгибателей предплечья, кг 9.23 3.60
15 Момент силы при сгибании предплечья, кг∙м2∙с-2 2.41 1.03
16 Время простой реакции на звук, с 0.36 0.06
17 Время реакции выбора, с 1.26 0.10
18 Время простой реакции на свет, с 1.25 0.29
19 ЧССлежа, уд∙мин-1 69.98 12.88
20 ЧССстоя, уд∙мин-1 71.88 15.78
21 ЧССстоя – ЧССлежа, уд∙мин-1 10.37 1.90

Таблица 2
Частотный анализ показателей гибкости позвоночника студентов (n=50)

Гибкость позвоночника, 
см

Частота встречаемости, 
кол-во

Частота встречаемости, 
%

Суммарная частота, 
%

1 1 2 2
2 1 2 4
3 8 16 20
4 24 48 68
5 10 20 88
6 6 12 100

Сумма 50 100

При ожирении в значительной степени увеличивается 
показатель смертности от различных причин. Продол-
жительность жизни большинства людей, страдающих 
ожирением, на 6-8 лет меньше. Поэтому весьма акту-
альным является применение методов оценки соотно-
шения массы и длины тела [6].

В настоящее время наибольшее распространение 
получил такой метод определения наличия и степени 
выраженности дефицита либо избытка массы тела, 
как подсчет индекса массы тела (ИМТ) по методу 
Кетле. Показатель ИМТ рассчитывается в результате 
отношения массы тела (выраженной в кг) к квадрату 
длины тела (выраженной в метрах). Показатель ИМТ 
может быть применим для лиц, достигших 18 лет. 
ИМТ не предназначен для применения у беременных 
женщин. 

Известно [6], что ИМТ наиболее корректно ис-
пользовать у людей с умеренно развитой мускулату-
рой и обычной толщиной костей. В других ситуациях 
этот метод необходимо применять с осторожностью. 
Например, при активных занятиях спортом масса тела 
может быть увеличена по сравнению с должной ве-
личиной для данного роста за счет мышечной массы. 
При этом ожирения нет, так как процент жира в орга-
низме остается в пределах нормальных значений. В 
то же время у женщин с тонкими костями и слабораз-
витыми мышцами индекс массы тела может соответ-
ствовать норме, но в организме может быть избыток 
жировой ткани.    

Для людей старше 18 лет нормальным считается 
ИМТ от 19 до 25, а для людей старше 40 лет – от 19 до 
30. Но это рамки для нормостенического телосложе-
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Рис. 1. Частотный анализ показателей гибкости позвоночника студентов (n=50)

Рис. 2. Частотный анализ показателей Индекса Кетле у студентов (n=50)

Таблица 3
Частотный анализ показателей Индекса Кетле у студентов (n=50)

Индекс Кетле, у.е. Частота встречаемости, 
кол-во

Частота встречаемости, 
% Суммарная частота, %

16 1 2 2
18 1 2 4
19 4 8 12
20 3 6 18
21 13 26 44
22 18 36 80
23 6 12 92
25 1 2 94
26 1 2 96
27 1 2 98
28 1 2 100

Сумма 50 100
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ния. А для гиперстенического, которое простым язы-
ком именуют «широкая кость», нормальным может 
быть ИМТ равным 26-33 у.е. У людей гипостениче-
ского телосложения («узкая кость») ИМТ может быть 
снижен до 18, и это для них это тоже норма. Допусти-
мый ИМТ увеличивается для «подкачанных» людей – 
ведь мышечная ткань тяжелее жировой. Неудивитель-
но, что спортсменка ростом 170 см при весе 80 может 
иметь красивую талию и плоский живот.

Величины индекса массы тела хорошо отражают 
запасы жира в организме, и могут своевременно сиг-
нализировать о его излишке, о риске развития ожире-
ния и связанных с ним заболеваний [6].

В нашем исследовании среднее значение показа-
теля Индекса Кетле составило 21,66±2,02 у.е., что со-
ответствует нормостеническому телосложению как 
для мужчин, так и для женщин. Наиболее часто встре-
чающийся показатель Индекса Кетле составил 22 у.е. 
(36%); показатель,  равный 21 у.е., составил 26%; по-
казатели, равные 16, 18, 19, 20 у.е., соответственно со-
ставили 2, 2, 28, 6%: а показатели, равные 23, 25, 26, 
27, 28, у.е. соответственно составили 12, 2, 2, 2, 2% 
(табл. 1, 3, рис.2). 

Таким образом, у 2% испытуемых отмечается не-
достаток массы тела (Индекс Кетле равен 16 у.е.), 2% 
обследованных студентов имеют гипостеническое те-
лосложение (Индекс Кетле равен 18 у.е.), 6% обследо-
ванных студентов имеют гиперстеническое телосложе-
ние (Индекс Кетле равен 26-27 у.е.) (табл. 1, 3, рис.2).

Из показателей функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы нами были выбраны 
показатели пробы Руфье. Проба Руфье состоит в том, 
что у испытуемого, находящегося в положении лежа 
на спине в течение 5 мин, определяют частоту сер-
дечных сокращений за 15 с (P1); затем в течение 45 с 
испытуемый выполняет 30 приседаний. После окон-
чания нагрузки испытуемый ложится, и у него вновь 
подсчитывается частоту сердечных сокращений за 
первые 15 с (Р2), а потом – за последние 15 с первой 
минуты периода восстановления (Р3). Оценку работо-
способности сердца производят по формуле:

Индекс Руфье = (4 х (Р1 + Р2 + Р3) – 200 )/10
Результаты оцениваются по величине индекса от 

0 до 15. Меньше 3 – хорошая работоспособность; 
3-6 – средняя; 7-9 – удовлетворительная; 10-14 – пло-
хая (средняя сердечная недостаточность); 15 и выше 
(сильная сердечная недостаточность) [6].

В нашем исследовании показатели ЧСС в состоя-
нии покоя составили 72,64±6,5 уд∙мин-1, показатели 
ЧСС непосредственно после физической нагрузки 
составили 128,2±23,06 уд∙мин-1, показатели ЧСС на 
1-й минуте восстановления составили 83,04±13,58 
уд∙мин-1 (табл.1). Среднее значение Индекса Руфье со-
ставило 8,39±3,74 у.е. (табл.1), что соответствует удо-
влетворительной оценке работоспособности. На наш 
взгляд, у молодых людей, какими являются студенты, 
данный показатель работоспособности является недо-
статочным для поддержания и сохранения здоровья. 
Поэтому в системе физического воспитания необ-

ходимо уделить особое внимание развитию сердеч-
нососудистой системы учащейся молодежи, а также 
способствовать изменению образа жизни студентов в 
сторону повышения их двигательной активности.

Одним из показателей, отражающих функцио-
нальное состояние нервной системы, является про-
ба Ромберга. Проба Ромберга позволяет судить о 
статической координации. Эту пробу используют 
при исследовании функционального состояния ве-
стибулярного анализатора. При выполнении простой 
пробы Ромберга испытуемый стоит, сомкнув ступни 
ног (пятки и носки вместе), глаза закрыты, руки вы-
тянуты вперед, пальцы несколько разведены. Опреде-
ляется время устойчивости в этой позе. При потере 
равновесия пробу прекращают и фиксируют время ее 
выполнения. Время устойчивости у здоровых нетре-
нированных лиц обычно в пределах 30-50 с, У спор-
тсменов время устойчивости значительно больше, в 
особенности у гимнастов, фигуристов, прыгунов в 
воду, пловцов, и может составлять 100-120 с [6].

Однако в нашем исследовании среднее значение 
пробы Ромберга составило 14,76±7,93 с (табл. 1), что 
свидетельствует о низком функциональном состоя-
нии вестибулярного анализатора и низком уровне 
статической координации. Поскольку функциональ-
ное состояние вестибулярного анализатора отражает 
состояние нервной системы,  можно сделать вывод о 
низком функциональном состоянии нервной системы 
у студентов. В этой связи в системе физического вос-
питания следует  больше внимания уделять упражне-
ниям, направленным на развитие статической коор-
динации, а также способствовать изменению образа 
жизни студентов в сторону повышения их двигатель-
ной активности.

В качестве диагностики точности двигательных 
действий применялась методика, предложенная Аша-
ниным В.С., Голосовым П.П., Горбатенко Ю.И. [2]. 
Авторами разработана компьютерная диагностиче-
ская система «Точность». Тестирование осуществля-
ется следующим образом: испытуемый с помощью 
оптической мыши проводит курсор вдоль выбранной 
траектории, появившейся на экране компьютера, а 
программа производит вычисление среднего откло-
нения реальной траектории от эталонной. На экране 
программы остается выделенная красным цветом 
проведенная траектория движения. С помощью про-
граммы определяется точность данного действия и 
скорость его выполнения. Точность характеризуется 
числом, которое лежит в пределах от 0 до 1. Скорость 
выполнения движения измеряется в м∙с-1. 

На современном этапе пока еще не разработаны 
шкалы оценивания данных показателей, поэтому мы 
ограничимся лишь констатацией полученных ре-
зультатов без их оценки. В нашем исследовании по-
казатель точности движения кисти по заданной тра-
ектории составил 0,23±0,21 у.е., показатель скорости 
движения кисти по заданной  траектории составил 
0,08±0,03 м∙с-1 (табл. 1).  

В нашем исследовании наиболее часто встречаю-
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щийся показатель скорости движения кистью по за-
данной траектории составил 0,05 м∙с-1 (18% от обще-
го числа обследованных студентов), далее по частоте 
встречаемости следуют показатель, равный  0,07 м∙с-1 
(14%), 0,054 м∙с-1 (12%), 0,052 м∙с-1 (6%), 0,08 м∙с-1 
(6%), 0,06 м∙с-1, 0,11 м∙с-1 (по 4% случаев), 0,09 м∙с-1 и 
0,1 м∙с-1 (по 2% случаев) (табл. 4, рис. 3).

Для определения силовых способностей применя-
лась динамометрия в связи с доступностью и просто-
той данного теста [6]. В нашем исследовании показате-
ли динамометрии  левой кисти составили 36,08±11,52 
кг, а показатели динамометрии правой кисти состави-
ли 34,71±10,88 кг. Относительно невысокие показате-
ли силы кисти мы можем объяснить преобладанием 
в выборке девушек. Кроме того, получены более вы-
сокие показатели силы левой кисти по сравнению с 
правой, что можно объяснить особенностями воспи-
тания в настоящее время, когда имеется тенденция на 
отказе от «переучивания» работать правой рукой де-
тей с доминирующей левой рукой. Возможно, в связи 
с этим в последние десятилетия появилось большое 
количество людей с доминирующей левой рукой или с 
одинаковым доминированием обеих рук, и эта тенден-
ция нашла свое отражение в Польше. Наше предполо-
жение согласуется с данными современных научных 
исследований, свидетельствующих о том, что число 
левшей в мире по последним данным увеличивается 
(http://vladimir.mk.ru/article/2012/08/15/737047-legko-
li-byit-levshoy.html).

Определение длины предплечья, силы сгиба-
телей предплечья и вычисление момента силы при 
сгибании предплечья показало следующее. Длина 
предплечья у обследованных студентов составила 
0,26± 0,02 м, сила сгибателей предплечья составила 

9,23±3,6 кг, момент силы при сгибании предплечья 
составил 2,41±1,01 кг∙м2∙с-2 (табл.1), что может рас-
цениваться как средний уровень развития силовых 
способностей.

Показатели времени простой реакции на звук со-
ставили 0,36±0,06 с, показатели времени простой ре-
акции на свет составили 1,25±0,29 с, показатели вре-
мени сложной реакции выбора составили 1,26±0,10 с. 
Следует отметить, что показатели простой реакции на 
звук выше среднего уровня [1,3,5,7], показатели реак-
ции выбора находятся на удовлетворительном уровне, 
а показатели простой реакции на свет – ниже среднего 
уровня [1,3,5,7]. Возможно, полученные данные свя-
заны с излишним волнением обследуемых студентов 
при прохождении данного теста.

Для оценки деятельности регуляторных систем ра-
боты сердца мы применили ортостатическую пробу: 
подсчитывали ЧСС в положении лежа за 1 минуту, да-
лее обследуемый вставал и у него  подсчитывали ЧСС 
в положении стоя за 1 минуту. По разнице между ча-
стотой пульса лежа и стоя судили о реакции сердечно-
сосудистой системы на нагрузку при изменении поло-
жения тела. Это позволяет оценивать функциональное 
состояние регуляторных механизмов и дает некоторое 
представление о тренированности организма [6]. Раз-
ница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошей 
физической тренированности. У здорового нетрени-
рованного человека разница составляет 13-18 ударов. 
Разница 18-25 ударов – показатель отсутствия физи-
ческой тренированности. Разница более 25 ударов 
свидетельствует о переутомлении или заболевании, в 
таких случаях следует обратиться к врачу. 

В нашем исследовании среднее значение показа-
теля ЧСС в положении лежа составило 69,98±12,88 

Таблица 4
Частотный анализ показателей скорости движения кисти по заданной траектории  

у студентов (n=50)

Скорость движения кисти по за-
данной траектории, м∙с-1

Частота встречаемости, 
кол-во

Частота  
встречаемости, %

Суммарная частота, 
%

0.05 9 18 18
0.052 3 6 24
0.054 6 12 36
0.06 2 4 40
0.06 2 4 44
0.06 2 4 48
0.07 7 14 62

0.078 2 4 66
0.08 3 6 72

0.081 3 6 78
0.09 1 2 80
0.1 1 2 82
0.11 2 4 86
0.11 3 6 92
0.14 1 2 94
0.16 1 2 96
0.18 1 2 98
0.2 1 2 100

Сумма 50 100
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Рис. 3. Частотный анализ показателей скорости 
движения кисти по заданной траектории  

у студентов (n=50)
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Таблица 5
Частотный анализ показателей частоты сердечных сокращений в положении  

лежа польских студентов (n=50)

ЧССлежа, уд∙мин-1 Частота встречаемости, 
кол-во

Частота встречаемо-
сти, %

Суммарная частота, 
%

54 3 6 6
56 8 16 22
57 5 10 32
59 8 16 48
60 2 4 52
62 2 4 56
64 2 4 60
67 2 4 64
68 1 2 66
72 1 2 68
73 4 8 76
76 2 4 80
79 3 6 86
80 2 4 90
84 1 2 92
92 1 2 94
94 1 2 96

100 1 2 98
116 1 2 100

Сумма 50 100
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Рис. 4. Частотный анализ показателей  
частоты сердечных сокращений в положении 

лежа у студентов (n=50)

уд∙мин-1 (табл. 1), среднее значение показателя ЧСС в 
положении стоя составило 71,88±15,78 уд∙мин-1 (табл. 
1). Данные показатели подчиняются закону нормаль-
ного распределения (табл. 5,6, рис. 4,5). 

Среднее значение разности ЧСС в положении стоя 
и лежа составило 10,37±1,9 уд∙мин-1 (табл. 1). Отме-
чено снижение ЧСС при переходе из положения лежа 

в положение стоя у 16% студентов (табл. 7, рис. 6). 
Данный факт мы можем объяснить слишком высоки-
ми значениями ЧСС в положении лежа у некоторых 
студентов, возможно, в связи с их волнением, которое 
исчезало при переходе в положение стоя. У эмоцио-
нально восприимчивых людей положение лежа часто 
ассоциируется с медицинским обследованием, что 
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вызывает соответствующую эмоциональную реак-
цию, и, как следствие, повышение ЧСС. 

В целом, изменение ЧСС в ортостатической про-
бе у польских студентов находится в пределах нормы: 
наиболее часто встречающийся показатель умень-
шения ЧСС в ортостатической пробе составляет 
10 уд∙мин-1 (12% случаев), повышение ЧСС на 20 
уд∙мин-1, соответствующее верхней границе нормы 
повышения ЧСС в ортопробе, составляет 8% (табл. 7, 
рис.6). Таким образом, можно заключить, что показа-
тели ортостатической пробы у студентов находятся в 
пределах нормы.

Выводы.
1. Выявлено, что у польских студентов средние по-

казатели гибкости соответствуют средним пока-
зателям гибкости позвоночника у людей, не зани-
мающихся спортом; среднее значение показателя 
Индекса Кетле составляет 21,66±2,02 у.е., что со-
ответствует нормостеническому телосложению. У 
2% испытуемых отмечается недостаток массы тела 
(Индекс Кетле равен 16 у.е.), 2% обследованных 
студентов имеют гипостеническое телосложение 
(Индекс Кетле равен 18 у.е.), 6% обследованных 
студентов имеют гиперстеническое телосложение 
(Индекс Кетле равен 26-27 у.е.). 

2. Выявлено, что у студентов среднее значение Индек-
са Руфье составляет 8,39±3,74 у.е., что соответству-
ет удовлетворительной оценке работоспособности. 
Данный показатель работоспособности является 
недостаточным для поддержания и сохранения здо-
ровья учащейся молодежи. 

3. Выявлено, что у студентов среднее значение пробы 
Ромберга составляет 14,76±7,93 с. Это свидетель-
ствует о низком функциональном состоянии вести-
булярного анализатора и низком уровне статиче-
ской координации. 

4. Установлено, что у студентов показатель точности 
движения кисти по заданной траектории составляет 
0,23±0,21 у.е., показатель скорости движения кисти 
по заданной  траектории составляет 0,08±0,03 м∙с-1.

5. Установлено, что у студентов показатели динамо-
метрии  левой кисти составляют 36,08±11,52 кг, а 
показатели динамометрии правой кисти составля-
ют 34,71±10,88 кг, т.е. получены более высокие по-
казатели силы левой кисти по сравнению с правой. 
Длина предплечья у обследованных студентов равна 
0,26±0,02 м, сила сгибателей предплечья составляет 
9,23±3,6 кг, момент силы при сгибании предплечья 
равен 2,41±1,01 кг∙м2∙с-2, что может расцениваться как 
средний уровень развития силовых способностей. 

6. Установлено, что у студентов показатели простой 
реакции на звук выше среднего уровня, показатели 
реакции выбора находятся на удовлетворительном 
уровне, а показатели простой реакции на свет – 
ниже среднего уровня. 

7. Показано, что изменение ЧСС в ортостатической 
пробе у студентов находится в пределах нормы: 
наиболее часто встречающийся показатель умень-
шения ЧСС в ортостатической пробе составляет 
10 уд∙мин-1 (12% случаев), повышение ЧСС на 20 
уд∙мин-1, соответствующее верхней границе нормы 
повышения ЧСС в ортопробе, составляет 8%. 

Таблица 6
Частотный анализ показателей частоты сердечных сокращений в положении стоя польских студентов 

(n=50)

ЧССстоя, уд∙мин-1 Частота встречаемости, 
кол-во

Частота встречаемо-
сти, %

Суммарная частота, 
%

52 2 4 4
56 2 4 8
62 2 4 12
64 4 8 20
65 1 2 22
66 6 12 34
69 4 8 42
70 6 12 54
72 1 2 56
74 1 2 58
76 4 8 66
78 2 4 70
81 4 8 78
84 1 2 80
88 2 4 84
92 1 2 86
98 1 2 88

100 3 6 94
104 2 4 98
112 1 2 100

Сумма 50 100
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Таблица 7
Частотный анализ показателей разности частоты сердечных сокращений в положении стоя  

и лежа у польских студентов (n=50)

ЧССлежа – ЧССстоя, уд∙мин-1 Частота встречаемости, 
кол-во

Частота встречаемо-
сти, %

Суммарная частота, 
%

-6 2 4 4

-4 1 2 6

-3 3 6 12

-2 2 4 16

4 1 2 18

5 4 8 26

6 2 4 30

8 7 14 44

10 12 24 68

11 3 6 74

12 2 4 78

13 5 10 88

14 2 4 92

20 4 8 100

Сумма 50 100

Рис. 5. Частотный анализ показателей часто-
ты сердечных сокращений в положении стоя у 

студентов (n=50)

Рис. 6. Частотный анализ показателей разности 
частоты сердечных сокращений в положении 

стоя и лежа у студентов (n=50)

В системе физического воспитания необходи-
мо уделить особое внимание развитию сердечно-
сосудистой системы и вестибулярной устойчивости 
учащейся молодежи, а также способствовать измене-
нию образа жизни студентов в сторону повышения их 
двигательной активности.

В перспективе дальнейших исследований пред-
полагается определение особенностей  структуры 
комплексной подготовленности юношей и девушек  – 
представителей студенческой молодежи Польши.
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Динаміка обсягу змагальної практики  

та засобів тренування стрибунів у довжину та потрійним  
у процесі багаторічної підготовки

Совенко С.П, Колот А.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Проаналізовано і систематизова-
но дані щодо обсягу змагальної 
практики та засобів різної пере-
важної спрямованості стрибунів 
у довжину та потрійним у процесі 
багаторічної підготовки. Проведе-
но експертне опитування 16 тре-
нерів. Проаналізовано документи 
планування тренувального про-
цесу, здійснено аналіз щоденників 
спортсменів (n=22).  Визначено 
обсяг змагальної практики спортс-
менів та засобів тренування різної 
переважної спрямованості. Висвіт-
лено результати аналізу стосовно 
побудови тренувального процесу 
провідними тренерами України 
з легкої атлетики. Представлено 
підхід до класифікації засобів тре-
нування з урахуванням специфіки 
тренувального процесу спортсме-
нів. Встановлено, що обсяг засобів 
загальної підготовки найбільший 
на початкових етапах багаторіч-
ного удосконалення, потім стабілі-
зується на етапах спеціалізованої 
базової та підготовки до вищих 
досягнень і дещо зменшується на 
етапах максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей та 
збереження вищої спортивної май-
стерності. Це пов’язано зі змен-
шенням тривалості загальнопідго-
товчих етапів річної підготовки. 

Совенко С.П., Колот А.В. Динамика 
объема соревновательной практики и 
средств тренировки прыгунов в длину 
и тройным в процессе многолетней под-
готовки. Проанализированы и системати-
зированы данные относительно объема со-
ревновательной практики и средств разной 
преимущественной направленности прыгу-
нов в длину и тройным в процессе много-
летней подготовки. Проведен экспертный 
опрос 16 тренеров. Проанализированы 
документы планирования тренировочного 
процесса, осуществлен анализ дневников 
спортсменов (n=22). Определен объем со-
ревновательной практики спортсменов и 
средств тренировки разной преимуществен-
ной направленности. Отражены результаты 
анализа относительно построения трени-
ровочного процесса ведущими тренерами 
Украины по легкой атлетике. Представлен 
подход к классификации средств трени-
ровки с учетом специфики тренировочного 
процесса спортсменов. Установлено, что 
объем средств общей подготовки наиболь-
ший на начальных этапах многолетнего со-
вершенствования, потом стабилизируется 
на этапах специализированной базовой и 
подготовки к высшим достижениям и не-
сколько уменьшается на этапах максималь-
ной реализации индивидуальных возмож-
ностей и сохранения высшего спортивного 
мастерства. Это связано с уменьшением 
длительности общеподготовительных эта-
пов годовой подготовки. 

Sovenko S.P., Kolot A.V. Dynamics of 
volume of competition practice and 
facilities of training of jumpers in length 
and triple in the process of long-term 
preparation. Analysed and systematized 
information in relation to the volume 
of competition practice and facilities of 
different primary orientation of jumpers in 
length and triple in the process of long-
term preparation. The expert questioning 
is conducted 16 trainers. The documents of 
planning of training process are analysed, 
the analysis of diaries of sportsmen is carried 
out (n=22). The volume of competition 
practice of sportsmen and facilities of 
training of different primary orientation is 
certain. The results of analysis in relation 
to the construction of training process 
are reflected by the leading trainers of 
Ukraine on track-and-field. An approach 
classification of facilities of training taking 
into account the specific of training process 
of sportsmen is presented. It is set that the 
volume of facilities of general preparation 
is most on the initial stages of long-term 
perfection, then stabilized on the stages 
specialized base and preparations to 
higher achievements and a few diminishes 
on maximal implementation of individual 
possibilities and maintainance of higher 
sporting trade phases. It is related to 
diminishing of duration of the general 
preparatory stages of annual preparation. 

Ключові слова:
багаторічна, підготовка, зма-
гальна, практика, тренувальні, 
засоби.

многолетняя, подготовка, состязатель-
ная, практика, тренировочные, средства.

long-term, preparation, contention, 
practice, trainings, facilities.

Вступ.1

Побудову тренувального процесу стрибунів у 
довжину та потрійним на різних етапах багаторічної 
підготовки розкрито в ряді фундаментальних робіт 
(В.А. Креєр [3], А.П. Стрижак [4], В.Б. Попов [7], 
Бобровник В.І. [1] та ін. [11, 12]).

Однак сучасні тенденції розвитку легкоатлетичного 
спорту обумовили збільшення тривалості спортивної 
кар’єри та віку досягнення легкоатлетами-стрибунами 
максимальних результатів. Так, вік досягнення макси-
мальних результатів легкоатлетів-стрибунів співпадає 
з показниками віку призерів Ігор Олімпіад 1988–2012 
рр. та становить 26–27 років, що значно вище, ніж 
15–20 років потому (середній вік стрибунів-фіналістів 
Ігор 1972–1980 років становив 22–24 роки). При цьо-
му провідні стрибуни світу можуть виступати на ви-
сокому рівні 10–20 і більше років [10].

Водночас негативна практика форсування підго-
товки українських легкоатлетів на початкових та базо-
вих етапах багаторічного удосконалення призводить 
до того, що велика кількість обдарованих спортсме-
нів, які досягли високих результатів на рівні юніор-
ського та молодіжного віку, в подальшому втрачають 

© Совенко С.П, Колот А.В., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105468

спроможність конкурувати на найвищому світовому 
рівні.

Такі чинники вплинули на те, що у сфері теорії та 
методики підготовки спортсменів удосконалено пері-
одизацію багаторічної підготовки. Стратегія її, в пер-
шу чергу, спрямована на довготривалість спортивної 
кар’єри. Необхідність виділення етапу збереження 
вищої спортивної майстерності в окрему структурну 
одиницю багаторічної підготовки пов’язана, в першу 
чергу, зі змінами у тренувальному процесі спортсме-
нів. Тому тенденції до збільшення довготривалості 
спортивної кар’єри обумовлюють необхідність пере-
гляду основ побудови багаторічного тренувального 
процесу на кожному з його етапів [6]. 

Необхідність систематизації наукових знань щодо 
побудови багаторічної підготовки пов’язана також із 
різними підходами до класифікації засобів тренуван-
ня стрибунів у довжину та потрійним, що часто стає 
однією з причин розбіжностей стосовно обсягів вико-
ристання основних засобів тренування. 

Дослідження виконано згідно зі «Зведеним планом 
НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011– 2015 
рр.» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України за темою 2.2 «Теоретико-методичні основи 
підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах 



124

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

професіоналізації (на прикладі легкої атлетики)», № дер-
жавної реєстрації 0111U001721.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Удосконалення побудови бага-

торічної підготовки стрибунів у довжину та потрійним 
шляхом визначення оптимального обсягу змагальної 
практики та засобів тренування різної переважної 
спрямованості.

Методи та організація досліджень. Дослідження 
проводилося у три етапи.

На першому етапі здійснювався аналітичний 
огляд науково-методичної літератури з метою вивчен-
ня та подальшого вирішення проблеми багаторічної 
підготовки стрибунів у довжину та потрійним.

На цьому етапі досліджень узагальнено дані щодо 
обсягу змагальної практики та засобів різної переваж-
ної спрямованості на етапах багаторічної підготовки 
[2, 3, 5, 8], при цьому виявлено недостатність таких 
даних на етапі збереження вищої спортивної майстер-
ності.

На другому етапі проводився аналіз практичної 
діяльності провідних тренерів України з легкої атле-
тики: проведено експертне опитування 16 тренерів, 
які мають досвід роботи зі стрибунами у довжину 
та потрійним на етапі збереження вищої спортивної 
майстерності; проаналізовано документи планування 
тренувального процесу; здійснено аналіз щоденників 
спортсменів (n=22) з метою визначення обсягу їх зма-
гальної практики та засобів тренування різної пере-
важної спрямованості. 

На третьому етапі проаналізовано та узагальне-
но дані проведених досліджень. 

Результати досліджень. 
Тренувальні засоби, що використовуються у підго-

товці легкоатлетів-стрибунів, поділяють на спеціаль-
ні, допоміжні (напівспеціальні), загальнопідготовчі 
та змагальні [6].

У свою чергу, засоби спеціальної підготовки умов-
но можна розділити на вправи переважно технічної, 
швидкісно-силової (стрибкової), швидкісної (бігової) 
та силової спрямованості. 

Засоби технічної спрямованості поділяються на 
ті, що моделюють параметри змагальної діяльнос-
ті, та на вправи поєднаного розвитку техніки рухів і 
швидкісно-силових якостей [1].

Основними засобами, що моделюють параметри 
змагальної діяльності для стрибунів у довжину та по-
трійним, є стрибки з повного, середнього (10– 14 біго-
вих кроків) і короткого розбігу (2–8 бігових кроки).

До основних засобів поєднаного розвитку техніки 
рухів та швидкісно-силових якостей належать:

стрибки через бар’єр з 5–6 бігових кроків розбігу;• 
розбіг з відштовхуванням;• 
різноманітні комбінації (подвійний, потрійний, • 
п’ятиразовий) «скачок» – «крок» з 6–8 кроків роз-
бігу;
стрибки з відштовхуванням на кожний (третій) • 
крок;
стрибки з відштовхуванням з трампліна з 5–6 біго-• 
вих кроків розбігу тощо.

Стрибуни у довжину та потрійним у процесі бага-
торічної підготовки в тому чи іншому обсязі викорис-
товують такі основні засоби спеціальної швидкісно-
силової (стрибкової) спрямованості:

стрибки через бар’єри (6–8) на двох ногах;• 
стрибки на відрізках 10–30 м у зоні інтенсивності • 
95–100 %:
стрибки з ноги на ногу (20–40 м);• 
скачки на лівій і правій нозі (20–40 м);• 
вистрибування з повного присіду (8–12 разів);• 
підскоки на стопі зі штангою на плечах (маса штан-• 
ги 10–20 %);
зістрибування на одну ногу з висоти 20–50 см зі • 
швидким відштовхуванням угору;
 різні комбінації стрибків та «скачків» з місця у яму з • 
піском (подвійний, потрійний, п’ятиразовий тощо).

До групи засобів спеціальної швидкісної спрямо-
ваності відносять біг на відрізках 20–100 м у зоні ін-
тенсивності 95–100 % [3], в ряді літературних даних 
до 60 м [10], в інших до 80 м [2].

До основних засобів спеціальної силової спрямо-
ваності належать:

напівприсіди зі штангою на плечах (маса 80–100 % • 
максимальної в присіданні зі штангою на плечах); 
виходи на опору висотою 20–30 см зі штангою на • 
плечах (маса 30–40 % максимальної в присіданні зі 
штангою на плечах);
вистрибування з напівприсіду зі штангою на плечах • 
(маса 40–60 % максимальної в присіданні зі штан-
гою на плечах);
ходьба випадами зі штангою на плечах (маса 20–30 % • 
максимальної в присіданні зі штангою на плечах);
взяття штанги на груди з помосту (маса 80–90 % • 
максимальної в цій вправі).

Засоби допоміжної підготовки умовно можна поді-
лити на вправи, що переважно спрямовані на розвиток 
швидкісної (біг на відрізках 80–200 м) та швидкісно-
силової (багатоскоки на відрізках 40–100 м) витрива-
лості, а також базової силової підготовки (максималь-
на сила та силова витривалість).

У результаті досліджень встановлено обсяг зма-
гальної практики та засобів різної переважної спрямо-
ваності стрибунів у довжину та потрійним у процесі 
багаторічного удосконалення (табл. 1).

Як видно з таблиці, річний обсяг змагальної прак-
тики в основному виді постійно зростає від 4–6 зма-
гань на етапі початкової підготовки до 18–22 на етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливос-
тей. Починаючи з етапу збереження вищої спортивної 
майстерності, обсяг змагальної практики з року в рік 
постійно зменшується від 18 до 14 змагань, а в індиві-
дуальних випадках досягає ще менших величин.

Така тенденція спостерігається і у використанні 
засобів спеціальної підготовки, обсяг яких досягає 
максимальних величин наприкінці етапу підготовки 
до вищих досягнень, або на початку етапу макси-
мальної реалізації індивідуальних можливостей. Тре-
нувальний процес на етапі збереження вищої спор-
тивної майстерності характеризується зменшенням 
обсягу засобів спеціальної підготовки. Так, напри-
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Таблиця 1

Динаміка обсягу змагальної практики та засобів тренування різної переважної спрямованості стрибунів  
у довжину та потрійним у процесі багаторічної підготовки

Показник

Етап багаторічної підготовки, роки

початкової 
підготовки 

попередньої 
базової 

підготовки 

спеціалізованої 
базової 

підготовки 

підготовки 
до вищих 
досягнень 

максимальної 
реалізації 

індивідуальних 
можливостей 

збережен-
ня вищої 

спортивної 
майстерності 

10–12 13–15 16–19 20–23 24–27 28–32
Кількість змагань: 
в основному виді
в інших видах

4–6
6–10

8–12
6–10

12–18
6–8

18–20
5–7

18–22
3–4

14–18
1–3

Кількість основних 
тренувань 130–150 150–180 180–250 240–280 280–310 280–300

Спеціальна підготовка (спрямованість, основні засоби тренування) 
Технічна:
стрибок з повного 
розбігу, кількість разів

– 50–150 150–250 250–300 300–350 188–227

стрибок з короткого 
та середнього розбігу, 
кількість разів

200–400 400–500 500–600 600–700 700–900 800–980

поєднаний розвиток 
техніки та швидкісно-
силових якостей,
розбіг з відштов-
хуванням, раз інші 
засоби, кількість разів 

100–200
200–400

200–300
400–600

300–400
700–900

400–450
900–1100

450–550
1000–1200

350–400
940–1030

Швидкісна:
біг на відрізках  
20–70 м, км

8–14 15–17 17–25 23–27 25–32 17,8–22,5

Швидкісно-силова, 
тис. відштовхувань 1–4 5–10 10–15 15–20 20–25 19,2–23,5

Силова, тон – 10–40 100–140 140–200 200–300 146–176
Допоміжна підготовка (спрямованість, основні засоби тренування)

Швидкісно-силова 
(стрибкова) 
витривалість:
багатоскоки на 
відрізках 40–100 м, 
тис. відштовхувань

3–5 6,5–7,5 13–15 10–13 10–12 7–9

Швидкісна 
витривалість:
біг на відрізках 80–200 
м, км

20–40 40–60 60–80 80–90 80–90 40–60

Базова силова, тон 20–40 80–100 100–140 140–180 140–200 100–120

Загальна підготовка (спрямованість, основні засоби тренування)
Вправи ЗФП та ігри, 
год 90–100 60–80 40–70 40–60 40–50 30–40

Примітка. На етапах спеціалізованої базової підготовки, підготовки до вищих досягнень та максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей обсяг стрибків з різних розбігів для стрибунів потрійним зменшується, а обсяг засобів спеці-
альної швидкісно-силової спрямованості («скачки», зістрибування, багатоскоки) збільшується на 20–40 %.

клад, у стрибунів у довжину та потрійним у віці 30 
років обсяг засобів спеціальної підготовки (технічної, 
швидкісно-силової, швидкісної та силової спрямова-
ності) менший, в середньому на 15–25 %.

Особливістю використання у процесі багаторічно-
го удосконалення переважної більшості засобів допо-
міжної підготовки (швидкісно-силової та швидкісної 
витривалості) є те, що в максимально вони викорис-
товуються на етапі спеціалізованої базової підготовки 
(див. табл. 1). 

Обсяг засобів загальної підготовки найбільший на 
початкових етапах багаторічного удосконалення, по-
тім стабілізується на етапах спеціалізованої базової 
та підготовки до вищих досягнень і дещо зменшуєть-
ся на етапах максимальної реалізації індивідуальних 
можливостей та збереження вищої спортивної май-
стерності. Це пов’язано зі зменшенням тривалості 
загальнопідготовчих етапів річної підготовки. Однак 
особливістю використання загальнопідготовчих вправ 
(особливо компенсаторної роботи) на етапах макси-
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мальної реалізації індивідуальних можливостей та 
збереження вищої спортивної майстерності є те, що 
вони більш широко використовуються протягом усіх 
етапів річної підготовки, що сприяє більш швидкому 
відновленню після занять чи серії занять з великими 
навантаженнями, а також профілактиці травматизму.

Висновки. 
Дані науково-методичної літератури щодо обся-

гу змагальної практики та засобів різної переважної 
спрямованості стрибунів у довжину та потрійним у 
процесі багаторічної підготовки не охоплюють ряд 
етапів. Представлені підходи до класифікації за-
собів тренування не повною мірою відображають 
всю повноту та специфіку тренувального процесу 
легкоатлетів-стрибунів.

Отримані результати досліджень досвіду підготов-
ки провідних легкоатлетів-стрибунів України систе-
матизують та доповнюють дані наукових досліджень 
[3, 4, 5, 7] щодо обсягу змагальної практики та засобів 
різної переважної спрямованості у процесі багаторіч-
ної підготовки стрибунів у довжину та потрійним.

Перспективами подальших досліджень є удоскона-
лення тренувального процесу в ході багаторічної під-
готовки легкоатлетів-стрибунів з урахуванням стратегії 
до збільшення тривалості спортивної кар’єри спортс-
менів. Це вимагає проведення наукових досліджень 
тренувального процесу легкоатлетів-стрибунів на кож-
ному етапі багаторічного удосконалення, особливо 
тренувального процесу, починаючи з окремого заняття 
і закінчуючи чотирирічним циклом підготовки.
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Зміни психофізіологічного стану спортсменок-борців високої 

кваліфікації в динаміці менструального циклу
Стельмах Ю.Ю.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Вивчено особливості функціону-
вання організму спортсменок в 
динаміці менструального циклу та 
досліджено зміни психофізіологіч-
ного стану спортсменок в кожній 
з фаз менструального циклу. У 
дослідженні взяли участь 35 ви-
сококваліфікованих спортсменок 
– борців у віці 18–29 років. Прове-
дено анкетування спортсменок з 
метою визначення віку, спортивної 
кваліфікації, термінів та стану про-
тікання менструального циклу за 
анкетою Н.В. Свечникової в моди-
фікації Л.Г. Шахліної. Представле-
ні результати власних досліджень 
психофізіологічного стану спортс-
менок високої кваліфікації. Наве-
дені рекомендації для тренерів по 
застосуванню педагогічних впли-
вів, що спрямовані на підвищення 
психічної стійкості, подолання фі-
зичних і емоційних навантажень 
спортсменок у передменструаль-
ній, менструальній та оваріальній 
фазах циклу. Рекомендовано під-
бирати адекватні навантаження з 
урахуванням фази менструально-
го циклу, зважаючи на зниження 
працездатності та зміни у психое-
моційному стані спортсменок.

Стельмах Ю.Ю. Изменения психофизио-
логического состояния женщин-борцов 
высокой квалификации в динамике мен-
струального цикла. Изучены особенности 
функционирования организма спортсменок 
в динамике менструального цикла и иссле-
довано изменения психофизиологического 
состояния спортсменок в каждой из фаз 
менструального цикла. В исследовании 
приняли участие 35 высококвалифициро-
ванных спортсменок – борцов в возрасте 
18-29 лет. Проведено анкетирование спор-
тсменок с целью определения возраста, 
спортивной квалификации, сроков и со-
стояния протекания менструального цикла 
по анкете Н.В. Свечниковой в модификации 
Л.Г. Шахлиной. Представлены результаты 
собственных исследований психофизиоло-
гического состояния спортсменок высокой 
квалификации. Приведены рекомендации 
для тренеров по применению педагоги-
ческих влияний, которые направлены на 
повышение психической стойкости, прео-
доления физических и эмоциональных на-
грузок спортсменок в предменструальной, 
менструальной и овариальной фазах цик-
ла. Рекомендовано подбирать адекватные 
нагрузки с учетом фазы менструального 
цикла, ввиду снижения работоспособности 
и изменения в психоэмоциональном состо-
янии спортсменок.

Stelmakh J.J. Changes in 
psychophysiological condition of 
high skilled female wrestlers in the 
dynamics of the menstrual cycle. The 
features of functioning of organism of 
sportswomen are studied in the dynamics 
of menstrual cycle and the changes of the 
psychophysiological state of sportswomen 
are investigational in each of phases of 
menstrual cycle. In research took part 
35 highly skilled sportswomen – fighters 
in age 18-29 years. The questionnaire 
of sportswomen is conducted with the 
purpose of determination of age, sporting 
qualification, terms and state of flowing of 
menstrual cycle on the questionnaire of 
N.V. Svechnikova in modification of L.G. 
Shakhlina. The results of own researches 
of the psychophysiological state of 
sportswomen of high qualification are 
presented. Recommendations are resulted 
for trainers on application of pedagogical 
influences, which are directed on the 
increase of psychical firmness, overcoming 
of the physical and emotional loadings 
of sportswomen in the premenstrual, 
menstrual and ovarian phases of 
cycle. It is recommended to pick up the 
adequate loadings taking into account 
the phase of menstrual cycle, because 
of decline of capacity and change in the 
psychoemotional state of sportswomen.

Ключові слова:
спортсменки, борці, тренуваль-
ний процес, менструальний цикл, 
психофізіологічний стан.

спортсменки, борцы, тренировочный про-
цесс, менструальный цикл, психофизиоло-
гическое состояние.

sportswomen, fighters, training process, 
menstrual cycle, psychophysiological 
state.

Вступ.1

Сучасний спорт і спортивна діяльність є складо-
вою частиною культури будь-якої нації. У всьому сві-
ті спорт для жінок став соціальною силою, засобом 
емансипації, добробуту, визначальним показником 
становища у суспільстві, самореалізації та морально-
го задоволення [1, 5, 6]. Вже нікого не дивують дво-
добові марафонські забіги спортсменок, жіночі спор-
тивні поєдинки на борцівських килимах і боксерських 
рингах. Більше того, ми захоплюємося унікальними 
результатами і перемогами жінок у нетрадиційних 
для них видах спорту [3]. 

Проблема підготовки жінок-спортсменок набуває 
більшої актуальності на сучасному етапі розвитку 
спорту, оскільки в їх тренувальному процесі не за-
вжди враховують особливості впливу навантажень 
різного обсягу та інтенсивності на організм жінки. 
Зокрема, не враховується така біологічна особливість, 
як циклічність функцій гіпоталамо-гіпофізарно-
оваріально-адреналової системи, тобто оваріально-
менструальний цикл (ОМЦ).

Дослідження виконано згідно «Зведеного плану 
НДР у сфері фізичного виховання та спорту на 2011–
2015 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, моло-
ді та спорту.

© Стельмах Ю.Ю., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105469

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити особливості функціонуван-

ня організму спортсменок в динаміці менструального 
циклу (МЦ) та дослідити зміни психофізіологічного 
стану спортсменок – борців в кожній з фаз МЦ.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, 
анкетування, психофізіологічні методи досліджен-
ня, методи математичної статистики. У дослідженні 
взяли участь 35 висококваліфікованих спортсменок 
– борців у віці 18–29 років, з них: 3 – заслужені май-
стри спорту, 13 – майстри спорту міжнародного класу, 
19 –майстри спорту, зі стажем тренувань – не менше 
7 років. 

Результати дослідження. 
Менструальний цикл є типовим проявом біоло-

гічного процесу в організмі жінки, в регуляції якого 
беруть участь п’ять ланок: кора головного мозку, гіпо-
таламус, гіпофіз, яєчники і матка. Вплив статевих гор-
монів поширюється не тільки на статеву сферу (матку 
і яєчники), але й на весь організм в цілому.

Менструальний цикл – період часу від першого 
дня попередньої менструації до першого дня наступ-
ної. Цей біоритм зберігається протягом усього репро-
дуктивного періоду; ідеальним вважають 28-денний 
цикл. Як правило, тривалість циклу є постійною: 21, 
26, 28, 31 день. Фізіологічними ознаками менструаль-
ного циклу є: двофазність; тривалість у межах 20–35 
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днів; циклічність; тривалість менструації 2–7 днів; 
крововтрати-50–150 мл крові; відсутність больових 
відчуттів і порушень загального стану організму. Ра-
зом із тим менструальний цикл може характеризу-
ватися певною варіабельністю, він не завжди буває 
стабільним і може затримуватися, або наставати за 
2–3 дні швидше, що, як правило, пов’язано зі значни-
ми фізичними і психічними перенавантаженнями чи 
стресами.

Фахівці з клінічної гінекології виділяють сім фаз 
оваріально-менструального циклу: менструальну, 
ранню фолікулінову, середню фолікулінову, пізню 
фолікулінову, ранню лютеїнову, середню лютеїнову, 
пізню лютеїнову [9]. Проте у спортивній практиці та-
кий поділ не є зручним, оскільки кожна з фаз триває 
близько 3 днів, що практично неможливо врахувати 
під час тренувального чи змагального процесу. У на-
шому дослідженні ми використовували класифікацію 
Н.В. Свечнікової [7] i Л.Г.Шахліної [9], у якій МЦ по-
діляється на п’ять фаз: І фаза – менструальна (1 – 6-й 
дні); ІІ фаза – постменструальна (7 – 12-й дні); ІІІ фаза 
– овуляційна (13 – 15-й дні); ІV фаза – постоваріальна 
(16 – 24-й дні); V фаза – передменструальна (25 -28-й 
дні). Ці п’ять фаз наявні в кожному циклі незалежно 
від його тривалості. Вони є наслідками гормональних 
і морфологічних змін у гіпофізі, яєчниках і матці. 

Аналізуючи літературу, присвячену жіночому спор-
ту, необхідно відзначити достовірно встановлені факти 
про те, що у жінки-спортсменки відбуваються цикліч-
ні зміни в більшості системах і фізіологічних проце-
сах організму на протязі оваріально-менструального 
циклу [2, 7, 9, 10-13]. 

Для вивчення протікання менструальної функції 
було проведено анкетування 35 спортсменок-борців 
високої кваліфікації з метою визначення віку, спор-
тивної кваліфікації, термінів та стану протікання МЦ. 
Нами було використано анкету Н.В. Свечникової в 
модифікації Л.Г. Шахліної [9]. Оскільки анкетування 
було проведено на початку дослідження, спортсмен-
ки могли точно виділити та описати свій стан лише 
в передменструальну та менструальну фази циклу з 
тієї причини, що спортсменка може точно по термінах 
описати свій стан, знаючи чітко дні фази менструації 
і попередні їй 3-5 дні передменструальної фази. Пе-
ред початком проведення усіх планованих досліджень 
нами було визначено фази циклу (вимірювання ба-
зальної температури маси тіла, календарний метод) 
кожної спортсменки для проведення досліджень в ди-
наміці менструального циклу. 

Аналіз анкетних даних дозволив отримати на-
ступні дані: вік дівчат, в якому вони почали займатись 
вільною боротьбою, – 9–11 років. Вік менархе (перша 
менструація) в опитаних спортсменок варіював від 12 
до 15 років, але у більшості – 42% –13 років, дещо 
у меншої кількості спортсменок –24% – 14 років, у 
18% – 12 років, у 10% – 15 років, та у 6% – інший вік. 
Вік менархе, на думку багатьох фахівців, представляє 
особливий інтерес, оскільки він є одним з важливих 
показників їхнього нормального статевого дозріван-
ня, а відповідно і загального розвитку [2, 7, 10]. Як 

бачимо у спортсменок-борців цей показник перебуває 
в межах норми, і значних порушень менструальної 
функції не спостерігаємо. Стабільним менструальний 
цикл у більшості спортсменок став у віці 13–15 років, 
у 83% – в 14 років, що також знаходиться в межах фі-
зіологічної норми. Порушення менструального циклу 
спостерігається лише у 29,9%, у решти жінок – нор-
мальне протікання МЦ. Тривалість циклу у більшості 
опитаних спортсменок – у 36,5% – 28–30днів, у решти 
опитаних – 15% – спостерігається тривалість 24 дні і 
у 17% спортсменок – 30 днів. Крововиділення під час 
менструальної фази у спортсменок – борців триває 
6-7 днів (51%) та 4–5 дні (43%), тобто ці показники 
також знаходяться в межах фізіологічної норми.

Самопочуття перед менструацією практично у 
всіх спортсменок дещо погіршується, з них близько 
37% вказують на підвищення роздратованості, біль-
ший рівень втомлюваності з’являється у 23%, голо-
вні болі зустрічаються лише у 7% опитаних. Оскільки 
усі спортсменки, які приймали участь в анкетуванні, 
стверджують, що продовжують тренуватись та при-
ймають участь у змаганнях, незважаючи на фази ци-
клу, оскільки в спорті вищих досягнень найвідпові-
дальніші змагання можуть припасти на будь-яку фазу 
менструального циклу. 

В менструальній фазі циклу 32% спортсменок 
мають больові відчуття внизу живота, 13,2% – голо-
вні болі, 38,9% – підвищення втомлюваності, 57% 
спортсменок-борців помічають у своєму стані роз-
дратованість. З отриманих даних можемо зробити ви-
сновки, що майже всі обстежувані спортсменки від-
значають стан дискомфорту в передменструальній і 
менструальній фазах циклу.

Навантаження у передменструальну і менструаль-
ну фази циклу не змінюються у 59% спортсменок – 
борців, лише 23% з них повідомляють про свій стан 
тренерам, які під час менструації відміняють високо-
амплітудні кидки, в результаті чого може відбуватися 
сильне падіння об килим, що призводить до потуж-
ної вібрації матки, і, в свою чергу, негативно впливає 
на борця-жінку. 56,7% опитаних спортсменок, тобто 
більша половина, вважають тренування в менструаль-
ну фазу неефективним, решта опитаних дотримують-
ся протилежної думки. Отже, як бачимо з отриманих 
даних, у спортсменок змінюється психоемоційний 
стан, відмічається роздратованість і втомлюваність у 
менструальну та передменструальну фази циклу.

Аналіз науково-методичної літератури, яка при-
свячена жіночому спорту, показав, що функціо-
нальний стан жінок змінюється на протязі МЦ, і це 
може впливати на спортивний результат [7–10]. При 
суб’єктивному оцінюванні спортсменками своєї зма-
гальної діяльності ми отримали дані, які представле-
но на рис. 1. 

З рис. 1 видно, що показники спортивного ре-
зультату спортсменок, які спеціалізуються у вільній 
боротьбі описують як середні 66,2%, низькі – 21,8%. 
Як бачимо, високі результати зустрічаються лише у 
12,0% спортсменок – борців, що свідчить про те, що 
біологічний цикл має свої безпосередні впливи.
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Загальний аналіз анкетних даних дозволяє заклю-
чити, що гормональні зміни, які відбуваються в орга-
нізмі жінки на протязі МЦ впливають на функціональ-
ний та психоемоційний стан, що, в свою чергу, може 
негативно впливати на спортивний результат. В спор-
ті вищих досягнень будь-яка ланка, будь-яка деталь 
може відіграти вирішальну роль, тому, на наш погляд, 
при плануванні навантажень, розробці навчально-
тренувальних планів необхідне враховувати зміни, 
які відбуваються в жіночому організмі на протязі МЦ, 
та вносити корективи індивідуально в тренувальний 
процес кожної спортсменки. Отже, для досягнення 
максимально можливих результатів є необхідність 
при побудові навчально-тренувального процесу вра-
ховувати біологічні особливості жіночого організму в 
усі фази оваріально-менструального циклу.

Варто підкреслити, що в процесі спортивного тре-
нування борців важливим фактором, який серед квалі-
фікованих спортсменок на фоні їх рівної спеціальної 
підготовленості може відіграти вирішальну роль в до-
сягненні найвищих результатів, є психоемоційний стан 
[4]. З метою виявлення змін психоемоційного стану 

спортсменок-борців в динаміці МЦ в дослідженні ви-
користовувався загальноприйнятий психодіагностич-
ний тест САН (самопочуття, активність, настрій). Тес-
тування спортсменок проходили перед тренуванням в 
кожну з п’яти фаз менструального циклу. Усереднені 
результати тестування усіх спортсменок-борців неза-
лежно від вагових категорій представлені на рис. 2.

Аналіз отриманих даних по групі обстежуваних 
спортсменок показав, що середній бал шкали дорів-
нює 4. Оцінки, які перевищують 4 бали, говорять про 
сприятливий стан випробуваного, оцінки, що нижчі 
чотирьох, свідчать про зворотне. Оцінки нормального 
стану лежать у діапазоні 5,0–5,5 бали.

На графіку помітні явні зміни психоемоційного 
стану випробуваних спортсменок, залежність спосте-
рігається відповідно фаз МЦ. Явне піднесення емо-
ційного стану спостерігається у постментруальну (ІІ) 
і постовуляторну (ІV) фази. Зниження самопочуття, 
активності, настрою спортсменок відбувається у мен-
струальну (І) та передменструальу (V) фази циклу. 
Слід відмітити, що при аналізі функціонального стану 
спортсменок  за даною методикою важливі не тільки 

21,8%  12%  

66,2%  

-високої ; 

-середньої; 

-низької  

Рис. 1. Суб’єктивна оцінка результату в змаганнях спортсменок-борців вагових категорій:

Рис. 2. Результат тестування спортсменок – борців в динаміці МЦ за методикою САН
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значення окремих його показників, але і їх співвідно-
шення. Отримані бали були згруповані відповідно до 
ключа в три категорії, і підраховувалася кількість ба-
лів по кожній з них:

Самопочуття – (сума балів за шкалами): 1, 2, 7, 8, 
13, 14, 19, 20, 25, 26.

Активність – (сума балів за шкалами): 3, 4, 9, 10, 
15, 16, 21, 22, 27, 28.

Настрій – (сума балів за шкалами): 5, 6 11, 12, 17, 
18, 23, 24, 29, 30.

Як стверджують засновники даної методики, що у 
спортсменки, яка мала відпочинок, оцінки активності, 
настрою і самопочуття зазвичай приблизно рівні [7, 
9]. А в міру наростання втоми співвідношення між 
ними змінюється за рахунок відносного зниження 
самопочуття та активності в порівнянні з настроєм. 
Саме ці дані ми зобразили на рис. 3.

З аналізу даних, які зображені на рис. 3, помітне 
явне збільшення втомлюваності під час передмен-
струальної, менструальної та овуляційної фаз циклу, 
про що свідчить зниження активності та самопочут-
тя. У постменструальну та постоваріальну фази ци-
клу присутнє рівне підвищення по трьох значеннях. 
Проаналізовані нами дані беззаперечно свідчать про 
те, що психоемоційний стан спортсменок-борців ви-
сокої кваліфікації достовірно змінюються на протязі 
оваріально-менструального циклу. Було встановлено, 
що найбільш сприятливий і оптимальний психоемо-
ційний стан є в постменструальній (II фаза) і посто-
варіальній (IV фаза) фазах, погіршення самовідчуттів 
спостерігається в менструальній (I фаза), передмен-
струальній (V фаза) та оваріальній (ІІІ фаза) фазах.

Таким чином, знання про можливі зміни в психо-
фізіологічному стані організму спортсменок-борців в 

динаміці менструального циклу допоможуть тренеру 
та спортсменці правильно оцінити його, а значить, і 
подолати складнощі цих днів циклу. Знання тренером 
особливостей жіночого організму дасть можливість 
допомогти спортсменці легко перенести цей стан і в 
тренувальному процесі, і в змаганнях, запобігти мож-
ливим конфліктним ситуаціям у команді, між тренером 
і спортсменкою. Рекомендується застосовувати педа-
гогічні впливи, що спрямовані на підвищення психіч-
ної стійкості, долати фізичні і емоційні навантаження 
у передменструальну, менструальну та оваріальну 
фази циклу. В оптимальні фази циклу – постменстру-
альну та постовуляторну – спортсменкам-борцям ре-
комендується розвивати морально-вольові якості, ви-
користовувати такі прийоми, як робота на фоні втоми, 
подолання штучно створених труднощів (довша три-
валість сутички, боротьба у додатковий час, боротьба 
до балу, зміна партнера під час сутички), спарингу-
вання з партнерами протилежної статі, що не реко-
мендованово у несприятливі фази циклу, оскільки це 
може призвести до нервових зривів, стресів та зневіри 
у власні сили.

Висновки: 
При побудові навчально-тренувального процесу 

спортсменок необхідно враховувати особливості жі-
ночого організму, а саме – вплив МЦ. 

Для спортсменок необхідно підбирати адекватні 
навантаження з урахуванням фази МЦ, зважаючи на 
зниження працездатності та зміни у їх психоемоцій-
ному стані.

Перспективи подальших досліджень в даному 
напрямку: отримані дані та рекомендації будуть ви-
користані для оптимізації тренувального процесу 
спортсменок-борців.

Рис. 3. Співвідношення показників самопочуття, активності, втоми спортсменок-
борців за тестом САН:
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Регуляция процессов микрогемодинамики  
у спортсменов в условиях вестибулярных раздражений

Сышко Д.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадського

Аннотации:
Проведен сравнительный анализ функ-
ционального состояния регуляторных 
систем микроциркуляции в коже у  спор-
тсменок специализирующихся в бего-
вых видах легкой атлетики до и после 
вестибулярных раздражений. Иссле-
довано 10 высококвалифицированных 
легкоатлеток, специализирующихся в 
беге на средние и длинные дистанции. 
Показано, что вестибулярное раздра-
жение достоверно вызывает изменения 
процессов микроциркуляции в коже, 
проявляющиеся не только в  изменении 
величины перфузии, но и  спектра ком-
понентов механизмов регуляции. Полу-
чено, что высокочастотные дыхательные 
и пульсовые колебания  у спортсменок 
занимали значительно меньшую долю 
в общем спектре и составили 9,8% и 
8,3% соответственно, что указывает на 
оптимальный приток и отток перифери-
ческой крови.  Структура осцилляций 
кожного кровотока после вестибулярных 
раздражений у спортсменок  состоит из 
повышение вклада дыхательного ком-
понента с 9,8% до 11,4%, что обуслов-
лено изменением динамики венозного 
давления при легочной механической 
активности, присасывающим действием 
«дыхательного насоса».

Сишко Д.В. Регуляція процесів мі-
крогемодинаміки у спортсменів 
в умовах вестибулярних наван-
тажень. Проведений порівняльний 
аналіз функціонального стану регуля-
торних систем мікроциркуляції в шкірі 
у  спортсменок що, спеціалізуються в 
бігових видах легкої атлетики до і після 
вестибулярних роздратувань. Дослі-
джено 10 висококваліфікованих легко-
атлеток що спеціалізуються в бігу на 
середні і довгі дистанції. Показано, що 
вестибулярне роздратування досто-
вірно викликає зміни процесів  мікро-
циркуляції в шкірі, що виявляються не 
тільки в  зміні величини перфузії, але 
і  спектру компонентів механізмів регу-
ляції. Одержано, що високочастотні ди-
хальні і пульсові коливання  у спортс-
менок займали значно меншу частку 
в загальному спектрі і склали 9,8% і 
8,3% відповідно, що вказує на опти-
мальний приток і відтік периферичної 
крові. Структура осциляцій шкірного 
кровотоку після вестибулярних роздра-
тувань у спортсменок,  складається з 
підвищення внеску дихального компо-
ненту з 9,8% до 11,4%, що обумовлене 
зміною динаміки венозного тиску при 
легеневій механічній активності, та  
дією «дихального насоса».

Syshko D.V. Adjusting of processes of 
microgemodynamics at sportsmen in 
the conditions of vestibular irritations. 
The comparative analysis of the 
functional being of the regulator systems 
of microgemodynamics is conducted in a 
skin at  the sportswomen of specialized 
in the running types of track-and-field 
before and after vestibular irritations. 10 
highly skilled athletes of specialized in 
at run on middle and long distances are 
explored. It is shown, that the vestibular 
irritation for certain causes the changes 
of processes  of  microgemodynamics in 
a skin, showing up not only in  the change 
of size of perfusion but also  spectrum of 
components of mechanisms of adjusting. 
It is got, that high-frequency respiratory 
and pulse vibrations at sportswomen 
occupied considerably a less stake in a 
general spectrum and were 9,8% and 
8,3% accordingly, that specifies on an 
optimum influx outflow of peripheral 
blood.  Structure of vibrations of skin 
blood stream after the vestibular irritations 
at sportswomen, consists of increase of 
deposit of respiratory component from 
9,8% to 11,4%, that is conditioned by the 
change of dynamics of vein pressure at 
pulmonary mechanical activity, attracting 
action of «respiratory pump».

Ключевые слова:
спортсмены, микроциркуляция в коже, 
ЛДФ-метрия, вестибулярное раздра-
жение, дыхательные, пульсовые, коле-
бания.
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Введение. 1

Изучение вестибулярной функции человека всегда 
представляло интерес для науки и практики, так как 
вестибулярный анализатор постоянно включен в си-
стему адаптации к внешней среде в связи с постоян-
но действующей силой притяжения Земли. Гравита-
ционные взаимодействия определяют формирование 
основных компонентов двигательного анализатора, в 
определенной степени лимитировали развитие сердеч-
но – сосудистой, дыхательной, выделительной и дру-
гих систем организма, обслуживающих двигательный 
аппарат человека [1-3].  Поэтому при любом движе-
нии, воспринимаемом либо пассивно, либо активно, 
вестибулярный анализатор вступает в активное взаи-
модействие со всеми  системами организма, вызывая 
вестибулярные реакции [4]. Накоплен достаточный 
материал по вестибуловегетативным, вестибулосо-
матическим, глазодвигательным (нистагмометриче-
ским) и другим реакциям [5]. Созданы методики, по-
зволяющие оценить вестибулярную устойчивость по 
показателям сердечно-сосудистой системы, системы 
дыхания, ориентировки в пространстве, силы [2]. Од-
нако, несмотря на большое количество исследований, 
особенно посвященным вестибуловегетативным ре-
акциям, совершенно не изученным остаётся реактив-
ность кровеносных сосудов кожи на вестибулярное 
© Сышко Д.В., 2012 
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раздражение. Научный интерес к этому вопросу свя-
зан, еще и с тем, что современные способы регистра-
ции и обработки параметров кожного кровотока даёт 
возможность определить роль различных механизмов 
в регуляции тканевой гемодинамики [6]. Изменения 
в системе микроциркуляции крови коррелируют со  
сдвигами в центральной гемодинамики, что позволяет 
использовать показатели микроциркуляции в качестве 
критериев в  общей оценке вестибуловегетативной 
устойчивости, также роли местных и общих реакциях 
кровообращения в условиях угрозы потери равнове-
сия. Особенно это важно в спортивной деятельности, 
где важна гемодинамическая «цена» пространствен-
ной ориентировки. 

Исследование проводилось в соответствии с плана-
ми научно-исследовательской работы кафедры теории 
и методики физического воспитания Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского но-
мер гос. регистрации 0111U000919 «Педагогическое и 
физиологическое обоснование системы физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов»

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы  –  изучить особенности процессов 

микроциркуляции в коже у спортсменов при вестибу-
лярных раздражениях. 

В исследовании принимали участие 10  высококва-
лифицированных спортсменов женского пола занима-
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ющихся легкой атлетикой (бег на средние и длинные 
дистанции). Возраст спортсменок составлял 18-23 
года. Квалификация спортсменок от 1 разряда до ма-
стера спорта международного класса. Фаза месячного 
цикла не учитывалась. Для регистрации показателей 
микроциркуляции в коже,  до и после вестибулярных 
раздражений,  использовали метод лазерной допле-
ровской флоуметрии (ЛДФ), основанный на оптиче-
ском зондировании тканей монохроматическим излу-
чением  и анализе частотного спектра, отраженного 
от движущихся эритроцитов сигнала. ЛДФ осущест-
вляли  лазерным анализатором  кровотока «ЛАКК-
02» во втором исполнении (НПП «Лазма», Россия). 
В качестве вестибулярных раздражений применяли 
вращения  в кресле Барани, по методу Воячека (10 
оборотов за 20 секунд, голова под углом 30° вниз с за-
крытыми глазами).  Исследование проводили в днев-
ное время суток, испытуемые во время исследования 
находились в положении сидя. Головка оптического 
зонда (датчика) фиксировалась на наружной поверх-
ности левого предплечья на 4 см выше шиловидных 
отростков. По мнению некоторых авторов [7], указан-
ная зона является зоной Захарьина-Геда сердца, бедна 
артерио-венулярными анастомозами, поэтому   в боль-
шей степени отражает кровоток в нутритивном русле  
и в меньшей степени  подвержена влияниям внешней 
среды, и в связи с этим применяется для исследований 
микроциркуляции. Расчёт показателей  базального  
кровотока проводился в два этапа. 

Показатели тканевого кровотока оценивали до и 
после вестибулярных раздражений. На первом этапе 
следующие показатели:

М (перф.ед.) – показатель микроциркуляции, ха-
рактеризующий общую (капиллярную и внекапилляр-
ную) усредненную стационарную перфузию микро-
сосудов за время исследования;

СКО (σ, перф.ед.) – среднее квадратичное откло-
нение амплитуды колебаний кровотока во всех ча-
стотных диапазонах от среднего М, отражающее ва-
риабельность тканевого кровотока;

КV (%) – коэффициент вариации, который вычис-
ляли по формуле: Кв=СКО/М∙100%.

Расчет показателей М; СКО и КV   даёт общую 
оценку процессам микроциркуляции крови до и по-
сле вестибулярных раздражений. 

На втором этапе проводился анализ функциони-
рования механизмов микроциркуляции, который был 
получен при обработке ЛДФ – грамм кровотока при 
исследовании ритмических компонентов колебаний 
перфузии крови. Анализ амплитудно-частотного спек-
тра отраженного сигнала проводили с использованием 
математического аппарата вейвлет-преобразования, 
который в настоящее время находит широкое приме-
нение для анализа сигналов физиологической приро-
ды, позволяет оценивать изолированно вклад каждого 
звена механизмов, принимающих участие в модуля-
ции микрокровотока. Среди звеньев регуляции выде-
ляют «пассивные» и «активные» факторы, которые в 
полосе частот от 0,0095 до 1,6 Гц формируют пять не 
перекрывающихся частотных диапазона: 0,0095–0,02 

Гц – диапазон эндотелиальной активности (VLF), 
0,02–0,05 Гц – диапазон нейрогенной (симпатиче-
ской адренергической) активности (LFн), 0,06–0,15 
Гц – диапазон миогенной (гладкомышечной) актив-
ности (LFм), 0,15–0,4 Гц – диапазон респираторного 
ритма (HF), 0,8–1,6 Гц диапазон кардиального ритма 
(CF). Регистрируемый в ЛДФ-грамме колебательный 
процесс является результатом наложения колебаний, 
обусловленных одновременным функционированием 
«активных» и «пассивных» факторов [8]. Определял-
ся вклад каждой компоненты амплитудно-частотных 
характеристик колебаний кожного кровотока. Стати-
стическая обработка материала проводилась путем 
вычисления среднего значения (х  ), и ошибки сред-
ней арифметической  (Sх ). Оценка достоверности 
различий проводилась с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Результаты исследований.
Проведённые исследования показали, что показа-

тель перфузии М в покое, до вестибулярных раздра-
жений, колебался в пределах от 2,61 до 5,23 перф.ед 
и составил в среднем 3,53±0,61 перф.ед.(табл.1). В 
современной научной литературе указывается, что  
величина параметра перфузии М зависит от концен-
трации эритроцитов и скорости их движения, а также 
от индивидуально-типологических особенностей  со-
стояния микроциркуляции [6,7,9]. Так, в исследова-
ниях Чуян Е.Н. с соавторами, при измерении уровня 
перфузии у женщин, не занимающихся спортом, полу-
чены три типа микроциркуляции в коже: апериодиче-
ский, монотонный с низкой перфузией и монотонный 
с высокой перфузией.  Полученные типы зависели от 
величин перфузии, флакса  и коэффициента вариации 
(табл.2). Необходимо отметить, что приоритетными в 
определении типа микроциркуляции были величины 
флакса и особенно коэффициента вариации. Коэффи-
циент вариации у спортсменок достоверно не отли-
чался по отношению к женщинам не занимающихся 
спортом апериодического типа. Это дало нам возмож-
ность отнести  высококвалифицированных легкоатле-
ток к лицам с апериодическим типом ЛДФ-граммы, 
так как  величина коэффициента вариации соответ-
ствовала  18,47±2,30%.  

Интересно отметить, что в покое величина перфу-
зии кожного кровотока у спортсменок была достовер-
но ниже, чем у женщин, не занимающихся спортом. 
Обнаруженное нами явление более низкой перфузии 
кожного кровотока у спортсменов вписывается в по-
ложения классической спортивной физиологии об 
экономичности многих физиологических функций в 
покое у спортсменов [10].  Таким образом, для кожно-
го кровотока у женщин занимающихся бегом на сред-
ние и длинные дистанции характерна низкая перфу-
зия и вариабельность показателей кровенаполнения, 
что вероятно связано с участием как центральных, так 
и региональных, и локальных механизмов регуляции 
кровотока. 

После вестибулярных раздражений  показатель 
перфузии М кожного  кровотока у спортсменок до-
стоверно не изменился (табл.1), что связано с процес-
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Таблица 1
Показатели микроциркуляции в коже у спортсменов до и после вестибулярных раздражений

Спортсменки
До вестибулярных раздражений После вестибулярных раздражений

M δ KV M δ KV
С-ко 3,24 0,54 16,77 3,71 0,48 12,86
Б-рь 2,61 0,82 31,53 1,81 0,66 36,46
Бл-рь 2,79 0,46 16,36 2,43 0,69 28,28
Д-ва 5,23 0,68 12,98 4,49 0,42 8,43
Ш-ва 3,64 0,71 19,54 3,09 0,49 15,71
Ш-ко 3,75 0,58 15,42 3,07 0,82 26,71
С-на 4,99 0,56 11,32 4,03 0,61 14,86
К-ва 2,22 0,58 26,01 2,28 0,48 20,91
К-ва 3,58 0,56 15,62 3,07 0,38 12,23
С-ко 3,27 0,64 19,14 2,56 0,58 22,72

х  
3,53 0,61 18,47 3,05 0,56 20,01

Sх  
0,34 0,04 2,30 0,30 0,05 3,19

Таблица 2
Показатели микроциркуляции в коже у женщин не занимающихся спортом (по Чуян Е.Н., с соавт.)   

и высококвалифицированных легкоатлеток

Типы 
микроциркуляции

(n=50)

Показатели микроциркуляции
Перфузия

M, перф.ед.
Флакс

 δ, перф.ед.
Коэффициент

вариации KV , %
Апериодический тип,
 (n=13) женщины, не занимающиеся  
спортом

6,28±0,52 0,97±0,09 16,55±3,09

(n=10) высококвалифицированные 
легкоатлетки

3,53±0,61
p1≤0,01

0,61±0,04
p2≤0,05 18,47±2,30

Монотонный тип с низкой перфузией 
(n=14) женщины, не занимающиеся  
спортом

6,53±0,28 0,23±0,03 3,5±0,38

Монотонный тип с высокой перфузией 
(n=13) женщины, не занимающиеся  
спортом

18,69±0,83 0,53±0,04 3,53±0,34

Примечания: p1 – достоверность отличий по отношению к женщинам не занимающихся спортом монотонного типа с 
высокой перфузией; p2 – достоверность отличий по отношению к женщинам не занимающихся спортом монотонного типа 
с низкой перфузией; 

Рис.1.  Вклад в общую мощность спектра основных ритмов ЛДФ-грамм апериодического типа  
у спортсменок (1- в покое, 2- после вестибулярных раздражений)
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сами вестибуловегетативной устойчивости не смотря 
на  «угрозу» потери равновесия. Получено,  что также 
не изменился достоверно коэффициент вариации KV 
. Это свидетельствует о стабильности различных ме-
ханизмов регуляции величины перфузии в условиях  
вестибулярного раздражения. Представляет научный 
интерес роль каждого звена механизмов, принимаю-
щих участие в модуляции микрокровотока.  Обработ-
ка ЛДФ – грамм кровотока при исследовании рит-
мических компонентов колебаний перфузии крови и  
анализ амплитудно-частотного спектра отраженного 
сигнала позволилb нам, определить механизмы регу-
ляции кровотока в коже. Известно, что для  женщин 
с  апериодическим типом ЛДФ-грамм самый  суще-
ственный вклад в общую мощность спектра вносит 
VLF-компонент [6], обусловленный функционирова-
нием эндотелия, а именно выбросом вазодилататора 
NO. На сегодняшний день существуют данные  о свя-
зи экспрессии гена eNOS (ген эндотелиальной NO-
синтазы) и  способностью выполнять, тяжелую физиче-
скую работу [11,12]. Это и определяет важность изучения 
вазодилаторного звена регуляции  кровотока, как генети-
чески детерминированного, что важно для вопросов отбо-
ра и ориентации тренировочного процесса спортсменов

Также весомым вкладом в общую мощность спек-
тра является LF-компонента, обусловленного мио-
генной активностью вазомоторов и нейрогенными 
симпато-адренергическими влияниями на миоциты 
артериол и артериолярных участков артериовенуляр-
ных анастомозов (рис.1). Этот тип, по данным литера-
туры, характеризуется высокой сбалансированностью 
регуляторных механизмов. 

Анализ спектра основных ритмов  ЛДФ-грамм 
апериодического типа у спортсменок показал суще-
ственный вклад   VLF-компоненты, который составил 
53,6% ,  что свидетельствует о значительной модуля-
ции потока крови со стороны эндотелиального функ-
ционирования.. Вклад вазомоторных колебаний  в ре-
гуляции кожного кровотока у спортсменок  составил   
28,2%,.  Высокочастотные дыхательные и пульсовые 
колебания  у спортсменок занимали значительно 
меньшую долю в общем спектре и составили 9,8% и 
8,3% соответственно, что указывает на оптимальный 
приток и отток периферической крови.  

Анализ полученных данных  о структуре осцилля-
ций кожного кровотока после вестибулярных раздра-
жений у спортсменок, позволил определить повыше-
ние вклада дыхательного компонента с 9,8% до 11,4%, 
что обусловлено изменением динамики венозного 
давления при легочной механической активности, 
присасывающим действием «дыхательного насоса».

Таким образом, выявлены особенности кожного 
кровотока спортсменок в покое, а также особенно-
сти реакции микроциркуляторного русла при вести-
булярных раздражениях заключающиеся в снижении 
перфузии и модуляции спектра осцилляций кожного 
кровотока. В перспективе необходимы исследова-
ния, подтверждающие генетическую детерминацию 
осцилляций кожного кровотока, связанных с экспрес-
сией и полиморфизмов генов регулирующих адапта-
ционные перестройки регуляций микрокровотока в 
тканях в связи со спортивной деятельностью. 

Выводы.
Обнаружено отсутствие достоверной связи между 

показателями микроциркуляции кожного кровотока 
спортсменок и женщин, не занимающихся спортом 
апериодического типа, что позволило нам отнести за-
нимающихся спортом к лицам с апериодическим ти-
пом ЛДФ-грамм.

У высококвалифицированных спортсменок  спе-
циализирующихся в беге на средние и длинные дис-
танции выявлен апериодический тип ЛДФ-грамм с 
более низкими значениями перфузии (3,53 перф.ед.), 
относительно высокими параметрами  коэффициента 
вариации (18,47%), что свидетельствует о преоблада-
нии активных факторов модуляции кровотока с одной 
стороны и экономизации с другой.

Обнаружены достоверные отличия параметров 
кожного кровотока спортсменок:  при p≤0,01  по от-
ношению к женщинам не занимающихся спортом 
монотонного типа с низкой перфузией; при p≤0,05  по 
отношению к женщинам не занимающихся спортом 
монотонного типа с высокой перфузией.

Выявлены особенности механизмов регуляции 
кожного кровотока у спортсменок, заключающиеся 
в  значительном вкладе пульсового (вклад в общий 
спектр 8,3%) и венулярного звена (вклад в общий 
спектр 9,8%), за счёт снижения роли вазомоторных 
механизмов (вклад в общий спектр 28,2%) при сохра-
нении преобладания эндотелиального функциониро-
вания (вклад в общий спектр 53,6%) характерного для 
апериодического типа ЛДФ-грамм.

Определено, что после вестибулярных раздраже-
ния у спортсменок  не происходит достоверное изме-
нение перфузии кожного кровотока и коэффициента 
вариации. Однако происходит  модификация спектра 
осцилляций кровотока за счёт увеличения вклада ве-
нулярного звена (с 9,8% до 11,4%). Полученные дан-
ные  свидетельствует вестибуловегетативной устой-
чивости спортсменок в связи с «угрозой» потери 
равновесия, что позволяет разработать нормативные 
показатели для проведения диагностики тканевого 
кровотока при постуральных пробах.
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 Формування адаптації організму студентів   

до холодового фактору засобами активного загартовування  
в процесі фізичного виховання в вузі 

Халайджі С.В.
Одеська національна академія харчових технологій

Анотації:
Метою дослідження було обґрун-
тування системи формування 
адаптації до холоду організму сту-
дентів, що освоюють спеціальність 
«Кріогенна техніка і технології». У 
дослідженні взяли участь 25 сту-
дентів першого курсу. З'ясовано 
рівень адаптаційних можливостей 
організму до холоду у студентів. 
Запропонована і випробувана тех-
нологія поліпшення цих показників. 
Використовувалися медичні тести, 
які дозволяють визначити міру при-
стосовності організму до холодово-
го чинника, моделювання методики 
адаптації цьому чиннику. Рекомен-
довані методичні поради стосовно 
засобів загартовування організму 
в домашніх умовах у рамках до-
тримання здорового способу жит-
тя. Встановлено, що витривалість 
і стійкість до різких перепадів 
температур досягається за допо-
могою виконання вправ в умовах 
різких коливань температури: фі-
зичні вправи взимку виконувалися 
в приміщенні і потім на відкритому 
повітрі. Також пропонується ви-
користовувати контрастний душ. 
Встановлено, що рівень адаптації 
до холоду суттєво покращився: не-
задовільно – 51,7 %, задовільно – 
28,8 %, добре-19,5 %.

Халайджи С.В. Формирование адапта-
ции организма студентов к холодовому 
фактору способами активного закалива-
ния в процессе физического воспитания 
в вузе. Целью исследования было обосно-
вание системы формирования адаптации к 
холоду организма студентов, которые осва-
ивают специальность «Криогенная техника 
и технологии». В исследовании приняли 
участие 25 студентов первого курса. Выяс-
нен уровень адаптационных возможностей 
организма к холоду у студентов. Предло-
жена и испытана технология улучшения 
этих показателей. Использовались меди-
цинские тесты, которые позволяют опреде-
лить меру приспособляемости организма 
к холодового фактору, моделированию 
методики адаптации этому фактору. Реко-
мендованы методические советы относи-
тельно средств закаливания организма в 
домашних условиях в рамках соблюдения 
здорового образа жизни. Установлено, что 
выносливость и стойкость к резким пере-
падам температур достигается с помощью 
выполнения упражнений в условиях рез-
ких колебаний температуры: физические 
упражнения зимой выполнялись в поме-
щении и потом на открытом воздухе. Также 
предлагается использовать контрастный 
душ. Установлено, что уровень адаптации 
к холоду существенно улучшился: неудо-
влетворительно – 51,7 %, удовлетвори-
тельно – 28,8 %, хорошо-19,5 %.

Khalaydzhi S.V. Forming of adaptation 
of students’ organism to the cold factor 
by the methods of active conditioning 
to the cold in the process of physical 
education in the institute of higher.  
A research purpose was a ground of the 
system forming of adaptation to the cold 
of organism of students which master 
speciality the “Cryogenic technique and 
technologies». 25 students of the first 
course took part in research. The level 
of adaptation possibilities of organism is 
found out to the cold for students. Offered 
and tested technology of improvement of 
these indexes. Medical tests, which allow 
to define the measure of adaptability of 
organism to cold a factor, design of method 
of adaptation this factor, were utillized. 
Methodical advices are recommended in 
relation to facilities of adaptation to the 
cold of organism in home terms within the 
framework of observance of healthy way 
of life. It is set that endurance and firmness 
to the sharp overfalls of temperatures is 
arrived at by implementation of exercises 
in the conditions of sharp fluctuations in a 
temperature: physical exercises in winter 
were executed in an apartment and then 
outdoors. It is also suggested to utillize a 
contrasting shower. It is set that the level 
of adaptation to the cold substantially 
became better: unsatisfactorily – 51,7 %, 
satisfactorily – 28,8 %, well-19,5 %.

Ключові слова:
загартовування, холод, темпе-
ратура, адаптація, охолодження, 
формування, технологія. 

закаливание, холод, температура, адап-
тация, охлаждение, формирование, тех-
нология.

tempering, cold, temperature, adaptability, 
cooling, formation, technology. 

Вступ.1

Енергомашинобудування – одне з найважливіших 
напрямів народного господарства України. Фахівці 
цього профілю можуть працювати в хімічній, мета-
лургійній, космічній галузі, енергетиці, сільському 
господарстві, в різних екстремальних умовах вироб-
ничого середовища, у тому числі при різких коливан-
нях температури в діапазоні  ± 50о С.

Професіографічні дослідження і аналіз літератур-
них джерел [8, 9] показали, що студенти, що навчають-
ся по цьому напряму, а особливо за фахом «Кріогенна 
техніка і технологія», повинні мати високу стійкість 
до роботи в умовах низьких температур і різких пере-
падів температур.

Досягти цього можливо, використовуючи під 
час їхнього навчання у вузі елементи професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП), яка може 
здійснюватися на заняттях з фізичного виховання, та 
ефективність якої при підготовці фахівців для різних 
галузей народного господарства України неоднора-
зово доведена на практиці [8]. Проте для студентів 
спеціальності «Кріогенна техніка і технологія» вона 
розроблена недостатньо. 

© Халайджі С.В., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105471

Робота виконана за планом НДР Одеської націо-
нальної академії харчових технологій.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: обґрунтувати систему форму-

вання адаптації до холоду організму студентів, що осво-
юють спеціальність «Кріогенна техніка і технології».

У зв’язку з цим завданням дослідження було: 
з'ясувати рівень адаптаційних можливостей орга-• 
нізму до холоду у студентів, що навчаються по цій 
спеціальності; 
запропонувати і випробувати технологію поліпшен-• 
ня цих показників.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань використовувалися медичні тести, які дозво-
ляють визначити міру пристосовності організму до 
холодового чинника, моделювання методики адапта-
ції цьому чиннику, педагогічний експеримент. 

У дослідженні, яке проводилося в три етапи, взяли 
участь 25 студентів першого курсу інституту низько-
температурної техніки і технологій, що навчаються за 
фахом «Кріогенна техніка і технології».

Результати досліджень.
На першому етапі дослідження студентам був за-

пропонований тест на визначення їх адаптації до хо-
лоду (по И.А. Кайро) [7].
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На початку тесту замірялася  ЧСС за 1 мін 2-3 рази 
до отримання стабільного результату. Потім випробо-
вуваний опускав на 3 хв стопи в таз з водою (темпера-
тура 10-12оС). Підраховувалася ЧСС в першу хвилину 
охолодження. По проходженню 3 хв ноги виймалися 
з води, ставилися на сухий рушник, і витримувалася 
пауза в 2 хв. На третій хвилині відпочинку знову під-
раховувалася ЧСС за 1 хв. Оцінка тесту проводилася 
по таблиці А.К. Подшибякина. 

В результаті проведених досліджень було виявле-
но, що у більшості студентів (78,9 %) адаптація до хо-
лоду незадовільна, у 13,9% задовільна і лише у 7,2 % 
вона виявилася доброю.

На другому етапі на основі вивчення літератур-
них джерел, присвячених питанням загартовування 
до низької температури і різких її перепадів [1-8, 11-
15] нами була змодельована і впроваджена технологія 
адаптації студентів до холодового чинника, що вико-
ристовувалася як елемент ППФП на зайняттях фізич-
ним вихованням.

Технологія  включала засоби і методи, що забез-
печують підвищення стійкості організму до холоду. 
Зокрема, витривалість і стійкість до знижених темпе-
ратур забезпечувалася за допомогою фізичних вправ, 
що виконувалися в умовах низької температури в по-
легшеному одязі, місцевим і загальним загартовуван-
ням холодним повітрям і водою. 

Витривалість і стійкість до різких перепадів тем-
ператур досягалася за допомогою вправ, що викону-
ються в умовах різких коливань температури (фізичні 
вправи взимку виконувалися в приміщенні, а потім на 
відкритому повітрі, і навпаки; вправи виконувалися 
на сонці і в тіні; інтенсивний біг на сонце чергувався з 
повільною ходьбою в тіні). Студентам також було за-
пропоновано застосування контрастного душу.

За розробленою системою загартовування студен-
ти займалися 2 рази на тиждень на зайняттях фізич-
ним вихованням впродовж навчального року. 

Окрім цього, їм ставилося завдання застосовувати 
засоби загартовування організму в домашніх умовах 
у рамках дотримання здорового способу життя. Для 
цього пропонувалися: 

застосування сонячних і повітряних ванн; • 
прогулянки на свіжому повітрі у будь-яку погоду; • 
сон при відкритій кватирці, навіть взимку; • 
носіння легкого одягу, що допускає циркуляцію по-• 
вітря під нею; 
різні види гартування водою (обтирання, обливан-• 
ня, душ, обливання стоп, полоскання гора холодною 
водою);
цілорічне купання у відкритих водоймах (для під-• 
готовлених студентів);
обтирання снігом (також для підготовлених студен-• 
тів);
використання лазні і сауни.• 

Процедури, що були спрямовані на загартовуван-
ня, рекомендувалося проводити в активному режимі 
(тобто виконувати під час процедур фізичні впра-
ви або яку-небудь іншу м'язової роботи), що значно 
збільшує їх ефект [9].

На третьому етапі дослідження, в кінці педагогіч-
ного експерименту, нами знову був проведений тест 
на адаптацію до холоду з порівнянням вхідних і кін-
цевих результатів. 

В результаті проведених досліджень було виявле-
но, що на початку експерименту у більшості студен-
тів (78,9 %) адаптація до холоду була незадовільна, у 
13,9% задовільна і лише у 7,2 % вона виявилася до-
брою.

По  закінченню дослідження кількість студентів, 
у яких на початку експерименту спостерігалися не-
задовільні показники, зменшилася на 27,2 %  і стала 
відповідно складати 51,7 % (t=4,5, p<0,001). Кількість 
студентів з задовільним показником холодової адап-
тації організму на початку експерименту, збільши-
лася з 13,9 % до 28,8%. Різниця склала 14,9% (t=3,6, 

Рис.1. Різниця показників адаптації організму студентів до холоду на початку та наприкінці експерименту
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p<0,001). Відсоток студентів з хорошим вхідним по-
казником стійкості до холоду за час експерименту 
збільшився на 12,3%  і склав відповідно 19,5 % (t=3,2, 
p<0,001) (рис 1). 

По всіх показниках різниця виявилася істотною 
(t>3,2). Отримані дані переконують в ефективності 
використання запропонованої нами технології загар-
товування.

Висновки. 
1. Рівень адаптивних можливостей організму у 

студентів, що навчаються  за фахом «Кріогенна 
техніка» недостатній для забезпечення їх надійної 
і продуктивної професійної діяльності.

2. Запропонована нами технологія формування 
стійкості до роботи в умовах низьких температур 
на зайнятті фізичним вихованням і в домашніх умо-
вах під час навчання у вузі є дієвою і може бути ре-
комендована і для підготовки студентів, що навча-
ються спеціальності «Кріогенна техніка» в інших 
профільних вузах України.
Подальші дослідження з обраної проблеми можуть 

бути спрямовані на обґрунтування фізіологічних ме-
ханізмів холодової адаптації та розробку рекоменда-
цій індивідуальних режимів загартовування в залеж-
ності від рівня адаптаційних можливостей студентів 
до холодового чинника.
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Оценка физического развития юных спортсменов  
с традиционных и современных позиций

Хорьяков В.А.
Горловский государственный институт иностранных языков  
Донбасского государственного педагогического университета

Аннотации:
Рассматривается проблема оценива-
ния антропометрического статуса юных 
спортсменов с использованием метода 
индексов и современных представле-
ний о соматическом здоровье челове-
ка. В исследовании принимали участие 
юные боксёры 10-11 (n=41), 12-13 (n=48) 
и 14-16 лет (n=39). Показана противоре-
чивость и неоднозначность оценок фи-
зического развития детей и подростков 
посредством традиционных индексов 
Эрисмана, Кетле, Пинье, стении и раз-
вития грудной клетки. Отмечается, что 
оценка физического развития детей и 
подростков с использованием стандарт-
ного отклонения выборки не является 
продуктивной, так как в большинстве 
случаев распределение изучаемых при-
знаков не соответствует нормальному 
закону. Рекомендуется понятие «нор-
ма» заменить понятием «норматив» как 
обязательное требование государства к 
уровню соматического здоровья детей 
и подростков различных регионов стра-
ны. Отмечается, что физическое разви-
тие индивидов целесообразно  рассма-
тривать в виде структурного элемента 
физического состояния, важнейшими 
компонентами которого являются пока-
затели мощности и емкости механизмов 
энергообеспечения.

Хорьяков В.А. Оцінка фізичного роз-
витку юних спортсменів з традицій-
них і сучасних позицій. Розглядається 
проблема оцінювання антропометрич-
ного статусу юних спортсменів з вико-
ристанням методу індексів і сучасних 
уявлень про соматичне здоров'я лю-
дини. У дослідженні брали участь юні 
боксери 10-11 (n=41), 12-13 (n=48) і 14-
16 років (n=39). Показана суперечність 
і неоднозначність оцінок фізичного 
розвитку дітей і підлітків за допомогою 
традиційних індексів Ерісмана, Кетле, 
Пінье, стенії і розвитку грудної клітини. 
Наголошується, що оцінка фізичного 
розвитку дітей і підлітків з використан-
ням стандартного відхилення вибірки 
не є продуктивною, оскільки в біль-
шості випадків розподіл ознак, що ви-
вчаються, не відповідає нормальному 
закону. Рекомендується поняття «нор-
ма» замінити поняттям «норматив» як 
обов'язкова вимога держави до рівня 
соматичного здоров'я дітей і підлітків 
різних регіонів країни. Наголошується, 
що фізичний розвиток індивідів доціль-
но  розглядувати у вигляді структурного 
елементу фізичного стану, найважливі-
шими компонентами якого є показники 
потужності і ємкості механізмів енерго-
забезпечення.

Khor’yakov V.A. Estimation of physical 
development of young sportsmen from 
traditional and modern positions. The 
problem of evaluation of anthropometric 
status of young sportsmen is examined 
with the use of method of indexes and 
modern pictures of somatic health of 
man. In research young boxers took 
part 10-11 (n=41), 12-13 (n=48) and 
14-16 years (n=39). Contradiction and 
ambiguousness of estimations of physical 
development of children and teenagers is 
rotined by means of traditional indexes of 
Erismana, Quetelet, Pin’e, sthenic and 
development of thorax. It is marked that 
an estimation of physical development 
of children and teenagers with the use 
of standard deviation of selection is 
not productive, because in most cases 
distributing of the studied signs falls 
short of a normal law. A concept «norm» 
is recommended to replace a concept 
«norm» as an obligatory requirement of 
the state to the level of somatic health of 
children and teenagers of different regions 
of country. It is marked that it is expedient  
to examine physical development of 
individuals as a structural element of 
bodily condition the major components of 
which are indexes of power and capacity 
of mechanisms of energy supply.

Ключевые слова:
физическое развитие, энергетический 
потенциал, соматическое здоровье, 
тесты.

фізичний розвиток, енергетичний по-
тенціал, соматичне здоров’я, тести.

physical development, energy potential, 
somatic health, tests.

Введение. 1

Физическое развитие в обобщенном виде отра-
жает темпы морфофункциональных преобразований 
организма, его энергетические возможности, стиль и 
эффективность индивидуальной деятельности. С по-
добной трактовкой понятия «физическое развитие» 
согласно большинство исследователей [2-5, 7-10, 13-
15]. Не вызывает сомнений и необходимость оцени-
вания признаков физического развития. Разногласия 
относятся к методологии, которая и обусловливает 
наличие значительного числа классификаций сомати-
па человека. К настоящему времени их насчитывают 
около двадцати пяти. Наиболее известные из них: Бу-
нака – грудной, мускульный, брюшной типы; Бауэра – 
астенический, стенический, гиперстенический; Креч-
мера – атлетический, астенический, пикнический; 
Шевкуненко и Геселевича – долиморфный, мезо-
морфный, брахиморфный; Шелдона – эндоморфный, 
мезоморфный, эктоморфный и ряд других, менее из-
вестных. Основная причина многообразия трехчлен-
ных типологий заключается в том, что исследователи 
в основу классификации брали: во-первых –  разные 
признаки, а во-вторых – рассматривали, средний как 
промежуточный между двумя крайними. Отсюда не-
однозначность и противоречивость оценок физиче-

© Хорьяков В.А., 2012 
doi:10.6084/m9.figshare.105472

ского развития с использованием традиционных [7-9] 
и современных подходов, базирующихся на изучении 
энергетического потенциале человека [2-4, 5, 10-12]. 

Работа выполнена по плану НИР Горловского го-
сударственного института иностранных языков.

Цель, задачи работы, материалы и методы. 
Цель исследований заключалась в определении на-

дежности различных методов исследования в оценке 
физического развития юных спортсменов. 

Для достижения цели решали две взаимосвязан-
ные задачи: 
1) определяли уровни физического развития боксёров 

10 – 16 лет;  
2) оценивали их физическое развитие с различных ме-

тодологических позиций.
Для решения поставленных задач обследовали 

юных боксёров в возрасте 10-11 (n=41), 12-13 (n=48) 
и 14-16 лет (n=39). У них общепринятыми методами 
регистрировали длину и массу тела, окружность груд-
ной клетки (ОГК), жизненную емкость легких (ЖЕЛ) 
и силу кисти. Пульс измеряли пальпаторно, кровяное 
давление определяли по Короткову. На основании эм-
пирических данных рассчитывали индексы Эрисмана, 
Кетле, Пинье, стении и развития грудной клетки. Зна-
чение показателей силы кисти и ЖЕЛ приводили к мас-
се тела. Состояние механизмов кордногемодинамики 
оценивали по индексу Робинсона (ЧСС×АДсист./100) 
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и пробе Руфье из 30 приседаний за 45с с последую-
щим подсчетом пульса по 15-секундным отрезкам (1). 
Фактический материал обрабатывали с помощью про-
граммы «Statistika».

индекс Руфье = [4(f0 + f1+ f2) - 200]/10               (1)

где, f0 – пульс до нагрузки;  f1 и f2 – в первые и по-
следние 15 с первой минуты восстановления, уд/мин.

Результаты исследований. 
Подход к оценке физического развития юных 

боксёров с использованием метода индексов показал 
(табл. 1), что для спортсменов младшего возраста ха-
рактерно существенное отставание в массе тела (по 
индексу Кетле), очень слабое строение (по индексу 
Пинье) и недостаточно развитая грудная клетка (по 
индексу Эрисмана). По соматотипу это возрастная 
группа варьирует между брахи – и мезоморфными 
типами. Указанная тенденция сохраняется и на пу-
бертатном этапе онтогенеза. Так, исходя из индексов 
Кетле, Пинье, индекса развития грудной клетки, бок-
сёры 12 – 13 лет отстают от средневозрастных норм 
по массе и обхватным размерам тела. 

Их телосложение следует оценивать как очень 
слабое с недостаточно развитой грудной клеткой. 
Используя для этих же целей индексы Эрисмана и 
стении приходим к заключению, что физическое раз-
витие подростков следует оценивать как «среднее» с 
мезоморфным типом телесной конституции [7-9]. Те 

же противоречия, хотя и в меньшей степени наблюда-
ются и на постпубертатном этапе отногенеза. Исходя 
из значений индекса Кетле и Пинье для спортсменов 
14-16 лет характерны средневозрастные нормы массы 
тела и среднее телосложение по долиморфному типу.

По индексу Эрисмана у них вышесредней, а по 
индексу развития грудной клетки – нормальный уро-
вень этого показателя [7-9]. Вместе с тем интерпре-
тация признаков физического развития юных спор-
тсменов с позиций современных представлений [2-4] 
показала, что у всех, без исключения боксёров масса 
тела соответствует его длине, а функциональное со-
стояние мышечной и двигательной систем (табл. 1) 
свидетельствую о «высоком» уровне их соматическо-
го здоровья [3, 4].

Приведенные примеры в достаточной степени 
иллюстрируют ограниченную пригодность метода 
индексов для оценки здоровья, энергетических воз-
можностей детей и подростков, и в частности юных 
спортсменов. Их использование в настоящее время 
нецелесообразно в силу ряда причин. В частности, 
эти индексы не учитывают: 1) процессы акселерации; 
2) региональные и этнические особенности физиче-
ского развития различных групп населения диффе-
ренцированных по возрасту, полу и профессиональ-
ной принадлежности; 3) взаимоотношения темпов 
роста и развития на разных этапах онтогенеза у лиц 
различной конституциональной принадлежности [5]; 

Таблица 1
Физическое развитие юных боксёров

Показатели
Возрастные группы, лет

10 – 11 
(n=41) 12 – 13 (n=48) 14 – 16 

(n=39)

Масса тела, кг 30,0±0,80 37,7±1,16 59,8±1,08

Длина тела, см 138,0±1,37 147,0±1,31 170,0±2,09

Окружность грудной клетки, см 65,8±0,43 72,3±1,07 86,6±1,13

Индексы:

Эрисмана, см 2,65±0,13 4,60±0,11 7,4±0,30

Кетле, гр/см 217,0±4,51 256,0±6,19 352,0±4,02

Пинье, ед. 42,2±1,70 37,0±2,04 23,6±3,40

Стении, ед. 68,1±1,03 74,2±0,89 88,0±1,41

Развития грудной клетки, % 47,7±0,49 49,2±0,59 50,9±0,63

Физиометрические характеристики:

Сила кисти/масса тела, % 61,0±1,56 62,0±1,64 65,0±0,97

Жизненный показатель, мл/кг. 62,0±2,03 63,7±1,89 65,2±1,71

Индекс Робинсона, усл.ед. 77,0±1,44 73,4±1,01 68,7±1,58

Соответствие массы тела длине, баллы 0 0 0

Индекс Руфье, усл. ед. 5,3±0,21 5,7±0,18 5,1±0,25

S9 – 13, баллов 15 15 15
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4) современные концепции соматического здоровья 
с позиции энерговооруженности организма человека 
[2-4, 5, 12];  5) методологию деятельностного подхода 
[6] трактующего отдельные блоки функциональной 
системы [1] с позиций эффективности их функцио-
нирования. Не вносят принципиальных изменений в 
оценку физического развития также  методы стандар-
тов и корреляции (регрессии). Первый из них, –  пред-
полагает построение антропометрического профиля 
на базе  массо – длиннотных и обхватных размеров 
тела с учётом некоторых физиометрических характе-
ристик и последующей оценкой  этих параметров по 
стандартному отклонению.

Метод корреляции практически не отличается от 
метода стандартов, так как базируется на тех же су-
ществующих зависимостях соматометрических при-
знаков между собой. Процедура оценки сводится к 
сопоставлению зарегистрированных признаков с их 
должными величинами. Однако, в каждом конкрет-
ном случае среднее значение и величина стандартно-
го отклонения различны, так как получены на выбор-
ках различного объема и популяциях имеющих свои 
этнические особенности. Следовательно, попытка 
экстраполировать некую «норму» физического разви-
тия на популяции, проживающие в других регионах 
страны, является несостоятельной. Кроме того, шка-
лирование на основании математического «правила (
х +3s)» априори предполагает распределение призна-
ков по нормальному закону. Вместе с тем, как следует 
из современных исследований [10-11] закон Гаусса 
выполняется далеко не всегда, даже при увеличении 
выборки свыше четырехсот наблюдений [5]. Средняя 
величина (х ) существенно зависит от симметрично-
сти распределения (AS), а стандартное отклонение (s) 
от смещения эксцесса (Ех). Несоответствие выборки 
закону Гаусса по величинам AS и Ех установлена 
В.В. Зайцевой [5] при оценке физического развития 
16 – летних юношей. В этом случае, полимодальность 
эмпирических распределений таких признаков как 
масса, длина тела и ОГК указывает на смешение в 
одной выборке качественно разных совокупностей, в 
частности, лиц принадлежащих к различным консти-
туциональным типам [5].

По биологическим представлениям «норма» пред-
ставляет собой интервал оптимального функциониро-
вания живой системы, в пределах которой сохраняется 
адекватная связь организма со средой. Следовательно, 
«норма» понятие объективное и реальное, в то время 
как «норматив» устанавливается специалистами по 
соглашению (конвенции) как обязательное требова-
ние государства к уровню физического развития (фи-
зического состояния, здоровья) населения. Очевидно, 
такие нормативы, с учетом региональных особенно-
стей, должны разрабатываться соответствующими ве-
домствами, например МЗ Украины.

Исходя из такой трактовки, понятие о «норме» 
физического развития как средних величинах длины, 
массы тела и ОГК явно устарело и вполне обоснова-
но подвергается критике. В работах Н.М. Амосова 
[1964], В.Н. Струкова [1983], а в последние десяти-
летия Г.Л. Апанасенко [2-4] убедительно показано, 
что надежность биологической системы (организма) 
определяется его резервными мощностями, в основе 
которых лежит «структурно-функциональная избы-
точность». Степень этой избыточности характеризу-
ются соотношением «мера функции/ мера субстрата». 
С увеличением этого соотношения надежность орга-
низма как биосистемы возрастает [2 – 4]. 

В качестве интегрального показателя надежности 
большинство исследователей [2-5, 10-12] избира-
ют величину МПК, характеризующую способность 
индивида выполнять длительную работу малой и 
средней интенсивности. Такой подход вполне логи-
чен и закономерен, так как большинство нагрузок в 
процессе жизнедеятельности человека реализуется 
именно в аэробном режиме. Однако, достаточно часто 
взрослый человек, тем более ребенок или подросток, 
подвергается нагрузкам максимальной и субмакси-
мальной мощности. Отсюда вытекает необходимость 
оценки не только аэробного, но и креатининфосфат-
ного и гликолитического механизмов энергообеспече-
ния [10-12].

Анализ результатов исследований позволяет сфор-
мулировать определенные выводы.

Выводы:
1. Традиционные методы индексов, стандартов и кор-

реляций не учитывают специфические взаимоотно-
шения темпов роста и развития детей с различными 
конституциональными признаками и противоречат 
современным концепциям соматического здоровья.

2. Оценка физического развития детей и подростков с 
использованием стандартного отклонения выборки 
не является продуктивной, так как в большинстве 
случаев распределение изучаемых признаков не со-
ответствует нормальному закону.

3. Понятие «норма» целесообразно заменить поняти-
ем «норматив» как обязательное требование госу-
дарства к уровню соматического здоровья детей и 
подростков различных регионов страны.

4. Физическое развитие индивидов целесообразно  
рассматривать в виде структурного элемента фи-
зического состояния, важнейшими компонентами 
которого являются показатели мощности и емкости 
механизмов энергообеспечения.
Перспективы дальнейших исследований предпола-

гают разработку методов изучения антропометриче-
ского статуса  человека в зависимости от особенно-
стей соматотипа и темпераментальных свойств.
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Концепция формирования системы подготовки,  
отбора спортсменов и их ориентации  

в процессе многолетнего совершенствования
Шинкарук О.А. 

Национальный университет физического воспитания и спорта

Аннотации:
Рассмотрены направления разра-
ботки технологического обеспечения 
процесса формирования целостного 
знания о системе отбора и ориента-
ции подготовки спортсменов в много-
летнем процессе. Отмечается, что 
огромный массив научного знания 
не объединен в целостную систему, 
в которой органически увязаны про-
цесс спортивного отбора, ориентации 
спортивной подготовки с этапами мно-
голетнего совершенствования спор-
тсменов. Представлена концепция 
формирования целостного знания о 
системе отбора спортсменов и их ори-
ентации в процессе многолетнего со-
вершенствования. Она представляет 
собой сложную, целенаправленную, 
динамическую систему теоретических 
и методологических знаний о целост-
ном педагогическом знании. Основой 
такого знания базируется на систем-
ном, интегративно-деятельностном и 
личностно-ориентированном подходах. 
Предлагаемая концепция может обе-
спечить стабильность развития всей 
системы подготовки спортсменов.

Шинкарук О.А. Концепція форму-
вання системи підготовки, відбору 
спортсменів і їх орієнтації в проце-
сі багатолітнього вдосконалення. 
Розглянуто напрями розробки техно-
логічного забезпечення процесу фор-
мування цілісного знання про систему 
відбору і орієнтації підготовки спортс-
менів в багатолітньому процесі. Наго-
лошується, що величезний масив на-
укового знання не об'єднаний в цілісну 
систему, в якій органічно зв'язаними 
є процес спортивного відбору, орієн-
тація спортивної підготовки з етапами 
багатолітнього вдосконалення спортс-
менів. Представлена концепція фор-
мування цілісного знання про систему 
відбору спортсменів і їх орієнтації в 
процесі багатолітнього вдосконален-
ня. Вона є складною, цілеспрямова-
ною, динамічною системою теоретич-
них і методологічних знань про цілісне 
педагогічне знання. Основою такого 
знання базується на системному, 
інтегративно-діяльнісному і особово-
орієнтованому підходах. Пропонована 
концепція може забезпечити стабіль-
ність розвитку всієї системи підготовки 
спортсменів.

Shinkaruk O.A. Conception of forming 
of system of training, selection of 
sportsmen and their orientation in 
the process of long-term perfection. 
Directions of development of the 
technological providing of process 
of forming of integral knowledge are 
considered about the system of selection 
and orientation of training of sportsmen in 
a long-term process. It is marked that the 
enormous array of scientific knowledge is 
not incorporated in the integral system, in 
which the process of sporting selection, 
orientations of sporting training, is 
organically tied up with the stages of long-
term perfection of sportsmen. Conception 
of forming of integral knowledge is 
presented about the system of selection 
of sportsmen and their orientation in the 
process of long-term perfection. It is the 
difficult, purposeful, dynamic system of 
theoretical and methodological knowledge 
about integral pedagogical knowledge. 
Basis of such knowledge is based on 
the system, integrative activity and 
personality-oriented approaches. The 
offered conception can provide stability of 
development of all of the system of training 
of sportsmen.
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отбор, ориентация.
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Введение.1

Популярность олимпийского спорта в совре-
менном мире, его интенсивная коммерциализация 
и профессионализация, постоянно возрастающая 
социально-политическая значимость успехов на 
Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх при-
вели в последние годы к формированию во многих 
странах мира высокоэффективных систем подготовки 
спортсменов. Следствием этого стало резкое возрас-
тание конкуренции на международной спортивной 
арене. Практика современного спорта, многочислен-
ные научные исследования свидетельствуют о том, 
что результаты мирового уровня, достижения на 
Олимпийских играх доступны лишь особо одаренным 
спортсменам, во-первых, имеющим явно выраженные 
природные задатки к достижениям в конкретном виде 
спорта, а во-вторых, сумевших их реализовать в про-
цессе многолетнего совершенствования.

Понимание этого предопределяет направления ис-
следований, которые на протяжении последних деся-
тилетий проводятся в сфере олимпийского спорта. В 
частности, проведено большое количество работ, по-
священных вопросам построения оптимальной струк-
туры процесса многолетнего совершенствования спор-
тсменов, периодизации тренировочного процесса в 
течение года, подготовки юных спортсменов и др. [5, 
6]. Постоянный рост спортивных рекордов, конкурен-
© Шинкарук О.А., 2012 
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ции на международной спортивной арене, резкое рас-
ширение спортивного календаря в последние годы за 
счет коммерческих соревнований привели к интенси-
фикации тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности, значительному увеличению нагрузок на 
организм спортсмена, что требует от него предельной 
мобилизации функциональных резервов и психоло-
гической устойчивости в условиях тренировочной и 
соревновательной деятельности. Данное положение 
обусловило разработку проблемы отбора [2, 3, 7, 8, 10]. 
Проведены исследования в области изучения генетиче-
ской предрасположенности спортсменов [4, 9]. 

Особое внимание обращено на проблему ориента-
ции спортивной подготовки, связанной с выявлением 
предрасположенности спортсменов к демонстрации 
высоких результатов в конкретных видах соревнова-
ний, по возможности, на более ранних этапах [8].

Рассмотрение имеющихся научных данных, нако-
пленных в теории и методике спортивной подготовки, 
показало наличие большого объема как теоретическо-
го, так и экспериментального материала в каждом из 
выше представленных направлений. Однако огром-
ный массив научного знания не объединен в целост-
ную систему, в которой органически увязаны процесс 
спортивного отбора, ориентации спортивной под-
готовки с этапами многолетнего совершенствования 
спортсменов. Это значительно затрудняет реализацию 
этих знаний в спортивной практике.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось обоснование концепции 

формирования системы подготовки, отбора спортсме-
нов и их ориентации в процессе многолетнего совер-
шенствования.

Методы и организация исследований. В работе 
были использованы следующие методы: анализ на-
учной и методической литературы, нормативных до-
кументов, обобщение, систематизация. 

Результаты исследований. 
Основываясь на положении, что формирование 

целостного знания представляет собой сложный про-
цесс, осмысление которого должно осуществлять-
ся с разных позиций, для формирования системы 
знаний о многолетнем отборе и ориентации под-
готовки спортсменов, нами в качестве теоретико-
методологического основания разрабатываемых 
положений был выбран системный, интегративно-
деятельностный и личностно-ориентированный под-
ходы. 

Системный подход, предметом разработки логики 
и методологии которого считается изучение общих 
принципов организации системных исследований, 
обеспечивает правильность постановки научной про-
блемы в содержательном и формальном аспектах. 

Необходимость выявления на основании совокуп-
ного научного опыта практических аспектов решения 
поставленной проблемы, в том числе разработки тех-
нологического обеспечения процесса формирования 
целостного знания о системе отбора и ориентации 
подготовки спортсменов в многолетнем процессе, об-
условила выбор личностно-ориентированной тактики 
исследования. 

Это позволяет рассматривать процесс взаимо-
действия субъектов процесса подготовки – процесса 
формирования целостного знания (тренер, спортсмен, 
функционер, научный сотрудник, спортивный врач, 
психолог) в аспекте сотрудничества, соуправления и 
личностной ориентации как необходимых компонен-
тов в процессе многолетнего совершенствования под-
готовки и отбора спортсменов. 

Для реализации системных идей применительно 
к нашему исследованию следует, прежде всего, уточ-
нить признаки системы формирования целостного 
знания о системе подготовки и отбора спортсменов в 
процессе многолетней подготовки, а именно: 

субстанциональность элементов, составляю-• 
щих данную систему;
структурность, характеризующуюся наличием • 
взаимосвязей и отношений между элементами 
системы;
функциональность, детерминирующая функ-• 
ционирование системы как неделимого целого.

Системный подход рассматривается нами как об-
щенаучная основа исследования проблемы формиро-
вания целостного знания. С позиции такого подхода 
данный процесс предполагает выявление его состав-

ных элементов, установление системообразующих 
факторов и связей между компонентами, определение 
функций системы в целом. 

Обоснованием интегративно-деятельностного под-
хода в нашем исследовании явилось то, что он позво-
ляет осуществлять совокупность различных подходов, 
совокупность методов и принципов интеграции смеж-
ных дисциплин и, через это, формирование целостно-
сти формируемого знания. Кроме того, интегративно-
деятельностный подход в формировании целостного 
знания рассматривает данный процесс как сложную 
систему, целостность которой достигается на основе 
интеграции составляющих их элементов, находящих-
ся во взаимосвязи и взаимодействии. 

Личностно-ориентированный подход выступает 
как теоретико-методологическая стратегия и тактика 
формирования целостного знания о системе многолет-
него отбора спортсменов и ориентации их подготовки 
в многолетнем процессе. Это базовая ценностная ори-
ентация системы в общем и спортсмена в частности, 
определяющая позиции во взаимодействии с субъек-
тами процесса формирования целостного знания. В 
рамках разрабатываемых нами положений личностно-
ориентированный подход выступает основополагаю-
щим элементом данной системы, конструирование 
которой предусматривает проблемность, комплекс-
ность влияния на личность, используя знания инди-
видуальных, возрастных и личностных особенностей 
субъектов, и базируется на принципах природосоо-
бразности, гуманности, развития, самоопределения, 
индивидуальной творческой самореализации. 

Отметим, что личностно-ориентированный под-
ход рассматривается как тактика, предполагающая 
выявление практических аспектов решения проблемы 
на основании совокупности научного опыта. С точки 
зрения методологии, личностно-ориентированный 
подход позволяет выявить специфику построения 
деятельности участников процесса на основе уваже-
ния к личности и доверия к ней, определить роль и 
место субъектов в процессе подготовки и обеспечить 
раскрытие и максимальное использование субъектно-
го опыта. 

К общим положениям концепции относятся: поня-
тие концепции, ее цель, информационное, правовое и 
методическое обеспечение, место в теории подготов-
ки спортсменов. 

Понятие «концепция» не является в современ-
ной теории и практике однозначным. Концепция де-
финируется и как определенный способ понимания, 
трактовки каких-либо явлений, основополагающая, 
руководящая идея для их освещения; ведущий замы-
сел, конструктивный принцип различных видов дея-
тельности; и как внезапное рождение идеи, основной 
мысли, художественного или другого мотива; и как 
система взглядов на процессы и явления в природе и 
обществе. 

Анализ понятия «концепция» показал, что оно 
трактуется в двух основных направлениях: как ба-
зовая идея исследования и как форма презентации 
результатов научно-исследовательской работы. Наи-
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более точным, с нашей точки зрения, является пони-
мание концепции как совокупности научных знаний 
об объекте, представленных и оформленных специ-
альным образом. 

Поэтому мы будем придерживаться следующего 
определения: концепция – это комплекс ключевых по-
ложений, достаточно полно и всесторонне раскрыва-
ющих сущность, содержание, особенности исследуе-
мого явления, его существования в действительности 
или практической деятельности человека. 

Концепция формирования целостного знания о 
системе отбора спортсменов и их ориентации в про-
цессе многолетнего совершенствования представляет 
собой сложную, целенаправленную, динамическую 
систему теоретико-методологических и методико-
технологических знаний о целостном педагогическом 
знании, базирующуюся на системном, интегративно-
деятельностном и личностно-ориентированном под-
ходах. 

Критерий сложности теоретических знаний пред-
полагает диалектическое единство основных положе-
ний, составляющих различные концепции и теории. 
Сложность системы знаний означает и многообразие 
ее компонентного состава и связей внутри системы. 
Каждый раздел концепции имеет свое функциональ-
ное назначение, обеспечивая ее целостность и полно-
ту. Иерархическая структура концепции как системы 
знаний предусматривает наличие уровней подчинен-
ности, определяющих логику развертывания ее обще-
го содержания. 

Целенаправленность предполагает определение, 
достижение и проверку цели как «антиципированно-
го представления результата какого-либо действия». 
Основным требованием к цели является ее конкрет-
ность, измеримость, реальность, контролируемость. 

Целенаправленность системы знаний отвечает 
не только условиям данного момента, но и общему 
направлению развития исследуемого процесса или 
явления. Целенаправленность системы знаний, со-
ставляющих концепцию формирования целостного 
знания о системе многолетнего отбора спортсменов 
и ориентации их подготовки к Олимпийским играм, 
заключается во всестороннем представлении развер-
тывания данного процесса и полной характеристике 
его результата как спортивного и педагогического 
феномена. 

Динамичность предполагает относительную 
устойчивость системы знаний об объекте. Разрабаты-
ваемая и представляемая нами концепция не является 
полностью законченной и неизменной, она остается 
частично открытой для дальнейших исследований. 
Однако критерий динамичности не означает недосто-
верность системы знаний, составляющих концепцию, 
а предполагает установление междисциплинарных 
связей, реализацию процесса научной интеграции, 
расширение сферы использования ее основного со-
держания. 

Для обоснования основных положений мы опре-
делили, что в условиях усиливающейся конкуренции 
на спортивной арене на первый план вышли посто-

янно возрастающие объемы и интенсивность трени-
ровочных и соревновательных нагрузок, существенно 
превышающие ресурсы адаптационных возможно-
стей организма человека. Необходимость длитель-
ной подготовки к достижению высокого спортивного 
результата требует особого внимания к спортивному 
резерву, который составляют дети и подростки, целе-
направленно и методично готовящиеся к главным со-
ревнованиям олимпийского спорта. 

Это позволяет утверждать, что современной 
системе спортивной подготовки свойственны се-
рьезные изъяны, прежде всего методического, ор-
ганизационного и этического характера. Их проис-
хождение хорошо известно специалистам в области 
спорта высших достижений, ученым, создавшим 
научно-технологический базис современной теории 
и адекватных ей технологий спортивной подготовки, 
руководителям спорта и олимпийского движения, тре-
нерам и спортсменам [1]. В настоящее время, напри-
мер, спортсмену все труднее приходится справляться 
с большими объемами и интенсивностью тренировоч-
ной работы без дополнительных средств стимуляции 
спортивной работоспособности. 

В ходе исследования мы учитывали следующие 
фундаментальные закономерности развития систем 
человека:
1. Гетерохронный характер развития различных зве-

ньев и систем организма, обеспечивающих реали-
зацию двигательной активности.

2. Синфазность периодов интенсивного роста элемен-
тов систем движений и их несовпадение с периода-
ми ускоренного развития структур.

3. Многоуровневая ритмичность развития систем мо-
торики, их элементов и структур.

4. Высокая степень индивидуальности двигательных 
проявлений.
Опираясь на эти закономерности, рассмотрим 

основные принципы теории многолетней спортивной 
подготовки.

Принцип детерминации означает необходимость 
учета в процессе спортивной подготовки консерватив-
ных и лабильных компонентов морфофункциональ-
ной организации человека. Консервативные признаки 
морфофункционального комплекса моторики должны 
быть главными объектами внимания при спортивной 
ориентации и отборе, при разработке многолетних 
программ физического совершенствования спортсме-
на. Лабильные признаки должны оцениваться с точки 
зрения возможностей достижения оптимальных ве-
личин их развития, необходимости и достаточности 
уровня развития физического потенциала при задан-
ных параметрах его развития, способности индивиду-
ума надежно усваивать обучающую (тренирующую) 
информацию. Принцип детерминации диктует необ-
ходимость разработки индивидуальных морфофунк-
циональных и мотивационных моделей спортсменов 
как основы для построения этапных моделей их фи-
зической, функциональной и психологической под-
готовленности. Он также обусловливает полезность 
разработки типологии двигательных проявлений как 
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базы для обоснованного выбора оптимальных гра-
ниц биомеханических параметров и реализуемых 
в физических упражнениях двигательных качеств. 
Это, в свою очередь, открывает новые возможности 
для детализации тренировочных программ на основе 
эффективного учета индивидуальных особенностей 
каждого спортсмена и уточнения оптимальных харак-
теристик его функциональных кондиций.

Эффективность спортивной тренировки как в мно-
голетнем плане, так и в более короткие промежутки 
времени, вплоть до недельного цикла и отдельного 
занятия, будет, на наш взгляд, более высокой, если ак-
центы тренирующих воздействий будут совпадать по 
характеру с естественными ускорениями в развитии 
отдельных элементов и структур моторики и теку-
щим состоянием ее систем. Поэтому принцип адек-
ватности означает необходимость такой организации 
тренирующих воздействий, которая учитывала бы 
готовность систем организма человека к восприятию 
обучающей информации определенного типа. При 
этом необходимо учитывать как генотипические, так 
и фенотипические сенситивности, обусловливающие 
конкретику этой готовности.

Наконец, учитывая закономерную фазовость и 
цикличность развития моторики [14], можно рассмо-
треть принцип фазового акцента. Опираясь на этот 
принцип, можно обоснованно распределить по време-
ни тренировочные нагрузки разной направленности. 
Принцип фазового акцента обусловливает целесоо-
бразность соблюдения строгой последовательности в 
стимулировании развития сначала элементной основы 
систем движений (отдельные физические качества, 
обеспечивающие их морфофункциональные компо-
ненты, отдельные биомеханические элементы), а за-
тем их структурной организации. Этот же принцип 
побуждает тренера и спортсмена к принятию решения 
о своевременной смене направленности, содержания, 
объема и интенсивности тренировочной нагрузки.

Исследование системы современной многолетней 
спортивной подготовки показало, что их совершен-
ствование возможно на основе учета изложенных 
принципов и их технологической реализации.

Представление о том, что система многолетней 
подготовки, отбор и ориентация на ее различных 
этапах должна быть представлена в виде целостной 
системы, нашло отражение в предлагаемой концеп-
ции формирования системы отбора спортсменов и их 
ориентации в процессе многолетнего совершенство-
вания. Предлагаемая концепция может обеспечить 
стабильность развития всей системы подготовки.

Концепция формирования системы многолетнего 
отбора спортсменов и ориентации их подготовки.
1. Рациональное построение многолетней подготов-

ки, направленной на высшие достижения, возмож-
но при:
взаимодействии системы детско-юношеского, ре-• 
зервного спорта и спорта высших достижений в со-
ответствии с современными достижениями науки и 
практики;
учете закономерностей спортивного отбора и на-• 

правлений ориентации тренировочного процесса 
для повышения ее эффективности в интересах как 
подготовки, так и физического воспитания в систе-
ме дошкольного и школьного образования;
обеспечении всех этапов многолетнего совершен-• 
ствования равным вниманием в отношении необхо-
димого материально-технического и финансового, 
кадрового, научно-методического и медицинского 
снабжения; строгом распределении функций и воз-
можностей различных государственных и обществен-
ных организаций в решении задач подготовки бли-
жайшего и отдаленного резерва сборных команд;
обеспечении оптимального соотношения количе-• 
ства занимающихся на различных этапах много-
летнего совершенствования, предусматривающее 
постоянный отсев недостаточно перспективных 
спортсменов и приток перспективных детей;
создании организационных и методических условий • 
для непротиворечивого и эффективного индивиду-
ального развития выявленных спортивно одаренных 
детей и эффективной реализации их возможностей 
в соревновательной спортивной деятельности, ори-
ентированной на максимальные достижения.

2. Методологической основой обеспечения подготов-
ки спортсменов на разных уровнях является соблю-
дение следующих принципов:
минимизация педагогических, психологических и • 
организационных ошибок и упущений в процессе 
их многолетней, этапной, оперативной и текущей 
подготовки;
непрерывный контроль состояния систем организма • 
спортсмена в процессе выполнения тренировочных 
и соревновательных нагрузок;
оптимизация (c тенденцией к минимизации) объ-• 
емов и интенсивности тренировочных нагрузок и 
динамики их ритмов в тренировочном процессе на 
этапах, периодах спортивной подготовки и проведе-
ние отдельных тренировочных занятий;
профилактика травм и заболеваний в периоды ин-• 
тенсивной подготовки и при участии в соревнова-
ниях.

3. Организационной основой является интенсифика-
ция развития спортивной науки и технологий по 
приоритетным направлениям:
поиск новых нетрадиционных технологий и альтер-• 
нативных подходов к совершенствованию структу-
ры и повышению эффективности спортивной под-
готовки отбора спортсменов и их ориентации на 
всех этапах многолетнего совершенствования;
формирование эффективной системы • 
информационно-аналитического обеспечения про-
цессов развития детско-юношеского и резервного 
спорта и спорта высших достижений;
совершенствование системы подготовки и пе-• 
реподготовки кадров на основе целенаправ-
ленной стимуляции их непрерывного обра-
зования и самообразования, формирования 
потребности в источниках систематической ин-
формации о научно-технологических инновациях в 
сфере их профессиональной деятельности;
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создание удобной для пользователей инфраструк-• 
туры научно-технологического обеспечения подго-
товки сборных команд и их резерва на базе много-
целевых и специализированных по видам спорта 
центров и мобильных групп научно-методического 
обеспечения;
совершенствование положений о различных орга-• 
низациях, в которых осуществляется подготовка 
спортсменов на различных этапах многолетнего со-
вершенствования, их программ и учебных планов, 
критериев эффективности работы организаций и 
тренеров, привлеченных к многолетней подготовке 
на ее различных уровнях и др.

4. Управление процессом повышения эффективности 
подготовки отдаленного, ближайшего резерва и 
сборных команд осуществляется на основе следую-
щих принципов:

концентрация усилий ученых и специалистов на • 
перспективных направлениях совершенствования 
системы спортивной подготовки;
укрепление и развитие инфраструктуры обеспече-• 
ния подготовки в детско-юношеском и резервном 
спорте и спорте высших достижений.

Выводы.
Результаты исследований позволили сформулиро-

вать основные базовые положения о системе подго-
товки, отбора и ориентации спортсменов в процессе 
многолетнего совершенствования; сформировать си-
стему научных знаний на основе интеграции подго-
товки, отбора и ориентации спортсменов на разных 
этапах многолетнего совершенствования, что позво-
лило на практике повысить эффективность управле-
ния тренировочным процессом.
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Obciążenia treningowe zawodniczek kadry narodowej młodzieżowej 

w kajakarstwie w konkurencjach sprinterskich
Cieślicka Mirosława, Słowiński Mariusz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz 
Instytut Kultury Fizycznej

Annotations:
Cieslicka Miroslawa, Slowinski 
Mariusz. Training loads of female 
canoeing youth national team in 
sprint competitions.
Introduction. Long-term training 
process need precise, scientific 
management, based on recognition 
indicators of fitness preparation, 
technical, mental health status of 
the player. Control is treated as a 
collection of information allowing 
to organize rational technological 
solution. Verification should provide 
high reliability and information of 
the test results, what is achieved 
by standardizing test conditions, 
sets of samples used in any of 
the disciplines and measurement 
techniques.
Objective. The objective was 
to calculate the training loads of 
female canoeing youth national 
team (sprint). In addition, attempts 
to answer the following questions: 
What was the structure of the 
annual training plans and whether 
it is consistent with the theory of 
training canoeist?; What was the 
pace and direction of changes in 
the volume of work within each 
group of training?
Materials and methods. The study 
used records of logs implementation 
training loads what competitors 
have done in the years 2009 to 
2010. The analysis included data 
on training loads and boot. The 
loads presented as the number of 
kilometers completed during each 
season training and during each 
period of the season and in arbitrary 
units. 
Results and conclusions. Based 
on the collected material research 
analysed training of female canoeing 
youth national team both in terms 
of its subject, as well as temporary 
structures. Every aspect of fitness 
requires adequate time, necessary 
to make adaptive changes. 
Therefore, it is necessary to vary 
the time required for development. 
Comparing the training load can be 
seen that in 2009 competitors have 
done more work in the run-up than 
in 2010, but much smaller loads can 
be seen in 2009 during start season 
comparing the training load during 
startup in 2010.

Чеслінська Мирослава, Словінські 
Маріуш. Тренувальні навантаження 
спортсменок національної молодіж-
ної команди на байдарках (спринт).
Вступ. Багатолітній процес тренінгу 
вимагає прецизійного наукового управ-
ління, який заснований на обліку ефек-
тивних індикаторів підготовки, технічно-
го, психічного стану здоров'я учасника 
змагання. Контроль інтерпретується як 
апарат збору інформації, що дозволяє 
налагоджувати раціональні технологічні 
рішення. Організація контролю повинна 
забезпечити високу надійність і інфор-
мативність результатів тестування че-
рез стандартизацію умов дослідження, 
батареї тестів щодо кожної дисципліни 
і самої методики вимірів. 
Мета. Метою дослідження була спроба 
визначення тренувальних навантажень 
спортсменок національної збірної ко-
манди на байдарках (спринт). Крім того, 
зроблена спроба відповісти на наступні 
питання: яка була структура різних ко-
лишня структура річних тренувальних 
планів і наскільки вона узгоджується з 
теорією тренування байдарочника, яким 
був темп і напрям змін об'єму роботи в 
рамках окремих груп тренувальних за-
собів.
Матеріал і методи. У дослідженні ви-
користані записи щоденників реалізації 
тренувальних навантажень, які спортс-
менки виконали в 2009-2010 роках. Ана-
лізом піддавалися дані щодо тренуваль-
них і стартових навантажень. Величина 
навантаження представлена у вигляді 
кількості кілометрів подолання простору 
впродовж окремих підготовчих сезонів і 
в процесі кожного періоду в даному се-
зоні, а також в умовних одиницях.
Результати і висновки. Спираючись на 
зібраний дослідницький матеріал, про-
ведено аналіз тренувань спортсменок 
національної збірної однаковою мірою 
щодо його змістовної і тимчасової струк-
тури. Кожен аспект тренування вимагає 
відповідного часу, необхідного на здій-
снення адаптаційних змін. Тому необ-
хідно диференціювати час, необхідний 
для їх розвитку. Порівнюючи тренуваль-
ні навантаження можна відзначити, що в 
2009 році спортсменки виконали велику 
роботу в підготовчому періоді відносно 
2010 року. В той же час, наголошують-
ся значно менші навантаження в 2009 
році в період стартів по відношенню до 
тренувальних навантажень в стартових 
періодах 2010 року.

Чеслинска Мирослава, Словински Мари-
уш. Тренировочные нагрузки спортсме-
нок национальной молодежной команды 
на байдарках (спринт).
Введение. Многолетний процесс тренинга 
требует прецизионного научного управле-
ния, который основан на учете эффективных 
индикаторов подготовки, технического, пси-
хического состояния здоровья участника со-
ревнования. Контроль интерпретируется как 
аппарат сбора информации, позволяющий 
налаживать рациональные технологические 
решения. Организация контроля должна 
обеспечить высокую надежность и инфор-
мативность результатов тестирования через 
стандартизацию условий исследования, ба-
тареи тестов относительно каждой дисци-
плины и самой методики измерений. 
Цель. Целью исследования была попытка 
определения тренировочных нагрузок спор-
тсменок национальной сборной команды на 
байдарках (спринт). Кроме того, предприня-
та попытка ответить на следующие вопросы: 
какая была структура различных прежняя 
структура годовых тренировочных планов 
и насколько она согласуется с теорией тре-
нировки байдарочника, какой был темп и 
направление изменений объема работы 
в рамках отдельных групп тренировочных 
средств.
Материал и методы. В исследовании ис-
пользованы записи дневников реализации 
тренировочных нагрузок, которые спор-
тсменки выполнили в 2009-2010 годах. Ана-
лизом подвергались данные относительно 
тренировочных и стартовых нагрузок. Вели-
чина нагрузки представлена в виде количе-
ства километров преодоления пространства 
на протяжении отдельных подготовительных 
сезонов и в процессе каждого периода в дан-
ном сезоне, а также в условных единицах.
Результаты и выводы. Опираясь на со-
бранный исследовательский материал, 
проведен анализ тренировок спортсменок 
национальной сборной в одинаковой сте-
пени относительно его содержательной и 
временной структуры. Каждый аспект трени-
ровки требует соответствующего времени, 
необходимого на совершение адаптацион-
ных изменений. Поэтому необходимо диф-
ференцировать время, необходимое для 
их развития. Сравнивая тренировочные на-
грузки можно отметить, что в 2009 году спор-
тсменки выполнили большую работу в под-
готовительном периоде относительно 2010 
года. Вместе с тем, отмечаются значительно 
меньшие нагрузки в 2009 году в период стар-
тов по отношению к тренировочным нагруз-
кам в стартовых периодах 2010 года.

Keywords:
canoeing, training, training loads. байдарковий спорт, тренінг, трену-

вальні навантаження.
байдарочный спорт, тренинг, тренировоч-
ные нагрузки.

Wstęp 1

 Wieloletni proces treningu wymaga precyzyjnego, 
naukowego kierowania, opartego na uwzględnieniu 
wskaźników przygotowania sprawnościowego, 
technicznego, psychicznego stanu zdrowia zawodnika. 
Kontrolę traktuje się jako aparat zbierania informacji 
pozwalający organizować racjonalne rozwiązania 
© Mirosława Cieślicka, Mariusz Słowiński, 2012 

doi:10.6084/m9.figshare.105474

technologiczne. Organizacja kontroli powinna zapewnić 
wysoką niezawodność i informacyjność wyników 
testowania, co się osiąga poprzez standaryzację warunków 
badań, zestawów prób stosowanych w każdej z dyscyplin 
i samych technik pomiarowych [1, 4, 5, 8]. Głównym 
czynnikiem wpływającym na wielkość obciążenia, jest 
objętość treningu. Objętość treningu mierzymy ilością 
przepłyniętych kilometrów, czasem poświęconym na 
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ćwiczenia ogólnorozwojowe, techniczne i gry sportowe 
oraz ilością podniesionych kilogramów na siłowni. W 
rejestracji obciążeń treningowych w konkurencjach 
kajakarstwa (sprint) wyróżniamy kilka czynników 
charakteryzujących jego wielkość. Drugim czynnikiem, 
który ma wpływ na obciążenie, jest intensywność pracy. 
Intensywność treningu można określić zarówno od strony 
fizycznej, jak i fizjologicznej. Wielkość wykonywanej pracy 
oraz moc rozwijana przez zawodnika określają wysiłek 
od strony fizycznej (zewnętrznej). Będzie to prędkość 
przepłyniętych kilometrów, procent wykorzystywanej siły 
i szybkości w poszczególnych zadaniach treningowych. 
Natomiast reakcja organizmu na wykonywaną pracę 
obrazuje reakcję fizjologiczną (wewnętrzną) organizmu. 
W kajakowych konkurencjach wytrzymałościowych, 
najczęściej stosowanym wskaźnikiem fizjologicznym, 
określającym intensywność jest pomiar częstości 
skurczów serca. Taka forma rejestracji intensywności, nie 
jest jednak prostym odzwierciedleniem rozwijanej mocy 
(prędkości płynięcie). Reakcje fizjologiczne wynikają nie 
tylko z wielkości zastosowanego obciążenia fizycznego, 
ale zależne są również od aktualnego poziomu zdolności 
wysiłkowej zawodnika. Obserwowany pod wpływem 
systematycznego treningu wzrost zdolności wysiłkowej 
powoduje, iż na takie samo obciążenie treningowe 
odpowiedź organizmu jest mniejsza. Stanowi to przejaw 
zwiększającej się adaptacji wysiłkowej ustroju [10].

 Odwrotna sytuacja występuje w okresie przejściowym 
(roztrenowania), lub też w przypadkach zachorowań 
i kontuzji. Drugim wskaźnikiem fizjologicznym 
określającym intensywność wykonywanej pracy, jest 
poziom zakwaszenia krwi. Badając stężenie kwasu 
mlekowego we krwi, można ustalić moment przejścia 
od niewielkich faz zmian, do faz szybkiego wzrastania 
poziomu mleczanów. Ustalamy w ten sposób próg 
anaerobowy, który wynosi od 2 do 4 mili mol/l [7]. 
W praktyce sportowej, przy rejestracji wielkości 
wykonywanej pracy, stosujemy naprzemiennie wskaźniki 
fizyczne (np. prędkość płynięcia) i fizjologiczne 
(wysokość tętna, lub zakwaszenia krwi). Do pełnej 
oceny obciążenia treningowego niezbędna jest jednak 
równoległa rejestracja wielkości wskaźników fizycznych 
i fizjologicznych, co prowadzi do optymalizacji procesu 
treningowego zawodnika, niezależnie od jego aktualnej 
dyspozycji. Duży wpływ na wielkość obciążenia mają 
także czynniki nie związane bezpośrednio z wysiłkiem 
fizycznym. Te czynniki to: odnowa biologiczna (masaże, 
sauna itp.), odpowiednia dieta i możliwość wypoczynku 
między treningami. Jeżeli te warunki nie będą spełnione, 
to reakcja fizjologiczna organizmu będzie wyższa na 
zadany bodziec fizyczny, a w związku z tym trzeba 
będzie obniżyć obciążenia. Oczywiście w tym przypadku, 
efekt końcowy (rezultat sportowy) będzie gorszy, gdyż 
jest on przede wszystkim funkcją wielkości obciążenia 
fizycznego [10].

Materiał i metody
W badaniach wykorzystano zapisy z dzienników 

realizacji obciążeń treningowych jakie zawodniczki 
wykonały w latach 2009 – 2010. Analizą objęto dane 
dotyczące obciążeń treningowych i startowych. Wielkość 

obciążenia przedstawiono w postaci ilości kilometrów 
przepłyniętych na przestrzeni poszczególnych sezonów 
szkoleniowych i w trakcie każdego okresu w danym 
sezonie oraz w jednostkach umownych. Dane dotyczące 
objętości pracy w ramach poszczególnych środków 
treningowych zamieszczono w tabelach oraz na wykresach 
dla każdego z omawianych cykli szkoleniowych. 
Dokonano następnie analizy obciążeń osobno dla każdego 
ze środków treningowych. Przedstawiono obciążenia 
treningowe w formie uproszczonej, ograniczając się do: 
objętości pracy, jaką zaplanowano w przygotowaniach 
do Imprezy Mistrzowskiej w roku 2009 r. Mezocykl 
2 od 27.03 do 23.04.09 r. przygotowania specjalnego 
oraz Mezocykl 2 od 26.03 do 23.04.10 r przygotowania 
specjalnego. Przykładowy Model 42 – dniowego 
mezocyklu przygotowania do startu. Objętości pracy, 
jaką zaplanowano w przygotowaniach do Mistrzostw 
Świata Juniorów w 2009 r. Głównym celem była próba 
obliczenie obciążeń treningowych zawodniczek kadry 
narodowej uprawiających kajakarstwo (sprint) Ponadto 
podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jaka 
była struktura rocznych planów treningowych i czy jest 
ona zgodna z teorią treningu kajakarza, jakie było tempo i 
kierunek zmian objętości pracy w ramach poszczególnych 
grup środków treningowych.

Wyniki
Opierając się materiale badawczym dokonano analizy 

treningu zawodniczek kadry narodowej zarówno pod 
względem jego rzeczowej, jak i czasowej struktury. 
Okres przygotowawczy w obu analizowanych cyklach 
szkoleniowych rozpoczynał się 15 listopada i trwał do 
połowy kwietnia. Zimą zawodniczki brała udział w 
zgrupowaniach sportowych w miesiącu styczniu, marcu. 
Okres przedstartowy trwał od 15 marca do ostatnich 
dni kwietnia i charakteryzował się dużą ilością treningu 
specjalistycznego na wodzie. W ostatnim tygodniu 
kwietnia rozpoczynał się pierwszy okres startowy, 
który trwał do połowy czerwca. Miesiące letnie były 
drugim okresem przygotowawczym przed imprezami 
docelowymi Mistrzostwami Świata i Europy. Od połowy 
sierpnia do końca września u zawodniczek następował 
okres miesięcznego roztrenowania. W omawianym 
okresie, tj. w sezonach 2009 i 2010 zawodniczki 
korzystały z pełnego zakresu środków treningowych 
przeznaczonych dla kajakarek na sprinterskich dystansach 
w tym wieku. Praca opierała się przede wszystkim na 
wodzie ciągłej w pierwszym zakresie – 45% objętości. 
Woda ciągła w drugim zakresie stanowiła prawie 15% 
ogólnej liczby przepłyniętych kilometrów. Taka sama 
była objętość wytrzymałości tempowej licząc razem z 
dużą zabawą i wytrzymałością szybkościową, objętość 
rytmów wyniosła 7, 5%, a siły na wodzie 5% treningu. 
Ilość kilometrów przepłyniętych na zawodach wynosiła 
2%, natomiast szybkość względna – 10, 5% wszystkich 
kilometrów przepłyniętych przez zawodniczki średnio w 
obu sezonach, co obrazuje tabela nr 1. Poza treningiem na 
wodzie zawodniczki poświęcały dużo czasu na ćwiczenia 
ogólnorozwojowe – 2500 min w roku, natomiast ćwiczenia 
techniki wiosłowania z wykorzystaniem ergometrów 
kajakowych zajmowały średnio 200 min. 
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 Jest to bezpieczny czterotygodniowy mezocykl 
treningowy z narastającą objętością czasową treningów 
(intensywność uzależniona jest od okresu treningowego), 
osiągającą najwyższy wymiar w trzecim mikrocyklu 
(tygodniu). W czwartym mikrocykl następuje wyraźne 
obniżenie objętości treningu w celu wyeliminowania 
ewentualnego nakładającego się zmęczenia. Najczęściej 
treningi organizowane są raz dziennie, co pozwala na 
odbudowę sił fizycznych i psychicznych. Zawodnicy 
bardziej angażują się w trening mając świadomość, iż 
czwarty tydzień mezocyklu jest dużo lżejszy, pozwala to 
również nadrobić ewentualne zaległości w szkole. 

Pierwszy mikrocykl – rozładowujący  trwający 8 
dni. Jego podstawowym zadaniem jest zabezpieczyć 
racjonalny odpoczynek i wywołanie gotowości do pracy 
organizmu sportowca (tab.7).

Drugi mikrocykl charakteryzuje się dużą objętością 
pracy o średniej intensywności, 70 – 80% całkowitej 
objętości pracy szybkościowej. Swoim charakterem 
mikrocykl ten przypomina pracę treningową w okresie 
przygotowawczym, kiedy tworzy się podstawę dla 
przyszłych treningów szybkościowych i dla rozwinięcia 
wytrzymałości specjalnej. Sumaryczna objętość treningów 
na wodzie w ciągu dnia stanowi 35 – 40km i realizuje się 
to w formie 2 -3 treningów dziennie (tab.8).

Tab.1. Średnie procentowe objętości poszczególnych środków treningowych

Rodzaj pracy OWC1 OWC2 Wytrzymałość.
tempowa Rytmy Zawody Siła

na wodzie
Szybkość 
względna

Procentowa 
wartość 
objętości

45% 15% 15% 7, 5% 2% 5% 10, 5%

 
Tab. 2. Czasowy rozkład środków treningowych w mezocyklu w roku 2009

Mezocykl informacyjny Specjalne Ukierunkowane Wszechstronne
27.03-23.04.09r (1728 min) 4tyg 1126 375 227

Tab.3. Objętość czasowa (min) treningów w mezocyklu

I 23% 397, 44
 II 27% 466, 56
III 30% 518, 4
IV 20% 345, 6

SUMA 1728

Tab.4. Czasowy rozkład środków treningowych w mezocyklu w roku 2010

Mezocykl informacyjny Specjalne Ukierunkowane Wszechstronne
26.03-23.04.10r (1650 min) 4tyg 1050 320 280

Tab 5. Objętość czasowa (min) treningów w mezocyklu

I 20% 330
 II 25% 412, 5
III 30% 495
IV 25% 412, 5

SUMA 1650

Tab.6. Przykładowy Model 42 – dniowego mezocyklu przygotowania do startu, opracowany przez Instytut Sportu  
w Leningradzie, a następnie zmodyfikowany przez dr Wacława Sklinsmonta (UWM w Olsztynie) 

mikrocykle dni km tempo km I strefa
(140-164HR)

II strefa
(165-180HR)

III strefa
(> 180HR)

I przygotowawczy 
(rozładowujący) 8 100 30%-30km 80%-24km 20%-6km
II akumulacyjny 10 330 60%-198km 80%-178km 10%-20km
III obciążeniowy
(ładujący) 7 160 45%-72km 45%- 32km 40%-30km 15%-10km
IV obciążeniowy 
(ładujący) 7 160 35%-56km 40%-22km 30%-17km 30%17km
V odbudowujący 4 60 30%-18km 60%-11km 30%-5km 10%-2km
VI uderzeniowy 3 35 35%-21km 20%-5km 40%-8km 40%-8km
VII 
podprowadzająco 3 35 30%-11km 10%-1km 30%3km 60%-6km

42 815 50%-405km 273km 89km 43km
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Oba cykle charakteryzują się znaczną objętością 
treningów i rzeczywistym wzrostem objętości ćwiczeń 
szybkościowych w II-giej i III-ciej strefie intensywności 
(do 60%). Sumaryczna objętość wiosłowania w obu 
mikrocyklach stanowi 320 – 330km. Najbardziej 
napięte zadania planuje się w okresie sobót i niedziel. W 
mikrocyklach ładujących planuje się przeprowadzanie 
startów kontrolnych. Startując z , , nawisem” obciążenia 
treningowego zawodnicy winni wykazać się maksymalną 
mobilizacją woli, winni wypróbować własne taktyczne 
warianty przechodzenia dystansu, demonstrując 
poprawną technikę. Należy pamiętać, że w tym czasie 
osada jest już ustalona i rezultaty startów kontrolnych 
żadnych zmian w składzie osad nie wniosą.W mikrocyklu 
odbudowującym obniżenie objętości treningu pozwala po 
dwóch mikrocyklach ładujących, na adaptację do nowych 
jakościowo warunków (tab.11).

Szósty mikrocykl uderzeniowy trwający 3 dni 
charakteryzuje się prowadzeniem treningu o względnie 
niedużej objętości, ale o podwyższonej intensywności. 
Podstawową część ćwiczeń szybkościowych 
przeprowadza się w II-giej i III-ciej strefie intensywności. 
Podyktowane to jest podwyższeniem możliwości 

ekstremalnej mobilizacji. Przeprowadza się przez 
trenowanie taktycznych wariantów przechodzenia 
dystansów w osadach wieloosobowych. Dopracowuje się 
szczegóły współdziałania partnerów. 

Siódmy mikrocykl podprowadzający 3 dni. W czasie 
jego trwania realizuje się indywidualne doprowadzenie 
do szczytu gotowości startowej każdej osady. 
Objętość treningu obniżona. Natomiast w treningach o 
podwyższonej intensywności przeważają najbardziej 
szybkościowe formy ćwiczeń (tab.13).

Należy zwrócić uwagę w trzecim i czwartym 
mikrocyklu, polegają one na zmianie proporcji obciążeń 
w poszczególnych strefach intensywności. Wzrasta 
dawka ćwiczeń, w których osiąga się tętno z trzeciej 
strefy intensywności tzn. powyżej 180 uderzeń na minutę, 
ale jednocześnie zmniejsza się objętość wiosłowania 
szybkiego w całości. Porównanie obciążeń treningowych 
w układzie miesięcy i lat szkolenia 2009 – 2010. Uzyskanie 
poziomu klasy mistrzowskiej krajowej wymaga w 
większości dyscyplin sportowych, co najmniej 6 – 8 lat 
pracy – niezależnie od płci. Osiągnięcie poziomu klasy 
mistrzowskiej międzynarodowej odbywa się najczęściej 
w okresie 9 – 10 lat [1].

Tab. 7. Pierwszy mikrocykl – rozładowujący  trwający 8 dni.

Objętość treningu szybkościowego Proporcje obciążeń w strefach intensywności w %
I- strefa II – strefa III – strefa

30 % = 30 km 80% = 24km 20% = 6km ------------

Tab. 8. drugi mikrocykl – akumulujący trwający 10 –dni.

Objętość treningu 
szybkościowego

Proporcje obciążeń w strefach intensywności w %
I- strefa II – strefa III – strefa

60 % = 198 km 90% = 178km 10% = 20km ------------

Tab. 9.Trzeci mikrocykl – ładujący 7 dni.

Objętość treningu szybkościowego Proporcje obciążeń w strefach intensywności w %
I- strefa II – strefa III – strefa

45 % = 72 km 45% = 32km 40% = 30km 15%=10km

Tab. 10.Czwarty – mikrocykl – ładujący 7 dni.

Objętość treningu szybkościowego Proporcje obciążeń w strefach intensywności w %
I- strefa II – strefa III – strefa

35 % = 56 km 42% = 32km 30% = 17km 30%=17km

Tab.11. Mikrocykl – odbudowujący 4 dni

Objętość treningu szybkościowego Proporcje obciążeń w strefach intensywności w %
I- strefa II – strefa III – strefa

30 % = 18 km 60% = 32km 30% = 5km 10%=2km
 

Tab.12. Szósty mikrocykl uderzeniowy trwający 3 dni

Objętość treningu szybkościowego Proporcje obciążeń w strefach intensywności w %
I- strefa II – strefa III – strefa

30 % = 18 km 60% = 32km 30% = 5km 10%=2km

Tab.13. Siódmy mikrocykl podprowadzający 3 dni

Objętość treningu szybkościowego Proporcje obciążeń w strefach intensywności w %
I- strefa II – strefa III – strefa

30 % = 10 km 10% = 1km 30% = 3km 60%=6km
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Jak przedstawia wykres obciążenie treningowe w 
mezocyklu przygotowawczym w roku 2009 były większe 
w stosunku do roku 2010. Mezocykle mogą mieć rozmaite 
działanie. Początkowo należy przygotować zawodnika 
do zadań oczekujących w następnych mezocyklach. 
Kolejnym zadaniem jest wykonanie zasadniczej ilości 
pracy treningowej najpierw o działaniu ogólnym, a 
następnie o specyficznym dla kajakarstwa. Kolejnym 
zadaniem jest weryfikacja skuteczności pracy poprzez 
udział w zawodach sportowych. W końcowej części 
okresu przygotowawczego jest jeszcze czas na dokonanie 
prób zwiększenia uzyskanego poziomu sportowego. 
W przypadku stwierdzenia niewielkiej skuteczności 
zastosowanej pracy można ją nieco poprawić w końcowej 
części okresu przygotowawczego [6]. Porównanie 
obciążeń treningowych mezocyklu startowego pierwszego 
roku z mezocyklem startowym drugiego roku wyrażonych 
w jednostkach umownych.

Obciążenia treningowe w mezocyklu zmieniają się 
poprzez stosowanie rozmaitych mikrocykli treningowych. 
Układ kolejnych powinien zawierać trzy podstawowe 
fazy, których kolejność wynika z istnienia zjawiska tzw. 
opóźnionej transformacji. W fazie akumulacji niezbędne 

jest wykonanie podstawowej ilości pracy. W kolejnej 
części mezocyklu należy zwiększyć intensywność 
obciążeń treningowych. W ostatniej części mezocyklu 
nieodzowne jest ograniczenie wielkości obciążeń 
treningowych, potrzebne dla wypoczynku i dokonania 
się zmian adaptacyjnych, spowodowanych uprzednio 
wykonaną pracą [6].

Zmiany adaptacyjne są bardziej skuteczne, jeżeli 
obciążenia zwiększane są stopniowo i w dłuższym 
czasie. Można dążyć w tym samym czasie do rozbudowy 
mechanizmu tlenowego i rozwoju techniki wiosłowania. 
Pierwsze zadanie stanowi silne obciążenie fizjologiczne, 
a drugie niewielkie. Nie powinno się w tym samym 
czasie działać w kierunku równoczesnego rozwoju 
mechanizmu tlenowego i glikolizy beztlenowej, gdyż 
obydwa zastosowane równocześnie stanowią nadmierne 
obciążenie dla organizmu zawodnika [2].

Obciążenia treningowe porównując w latach 
2009 – 2010, zauważamy znaczny wzrost wykonanej 
pracy w roku 2010 w stosunku do poprzedniego roku. 
Należy pamiętać, że zawodniczki , które brały udział w 
szkoleniu są na początku swojej kariery sportowej i dążą 
do mistrzostwa sportowego poprzez trening sportowy. 

Ryc.1. Porównanie obciążeń treningowych mezocyklu przygotowawczego pierwszego roku z 
mezocyklem przygotowawczym drugiego roku wyrażonych w jednostkach umownych.

Porównanie obciążenia treningowe w mezocyklu  
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Ryc. 2. Porównanie obciążenia treningowego mezocyklu startowego 1 i 2 roku
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Skuteczność działać można zaobserwować poprzez 
zwiększenie obciążeń treningowych.

Każdy aspekt wytrenowania wymaga odpowiedniego 
czasu, niezbędnego na dokonanie zmian adaptacyjnych. 
Dlatego konieczny jest zróżnicowany czas potrzebny do 
ich rozwoju. Porównując obciążenia treningowe można 
zauważyć, że w roku 2009 zawodniczki wykonały większą 
pracę w okresie przygotowawczym w stosunku do roku 
2010, natomiast zdecydowanie mniejsze obciążenia 
można zauważyć w roku 2009 w okresie startowym 
przyrównując do obciążeń treningowych w okresie 
startowym w roku 2010.

Zdecydowanie większe zróżnicowanie między 
objętością a intensywnością obciążenia treningowego w 
kolejnych mikrocyklach powinno występować w treningu 
specjalistycznym. W treningu kajakarzy, podobnie jak 
w wielu innych dyscyplinach, stosuje się często cykl 
wieloletni. W treningu młodych zawodników planowanie 
wieloletnie na w zamyśle doprowadzić do uzyskanie 
wyników w wieku dorosłym, gry zawodnik powinien 
osiągnąć pełnię swoich potencjalnych możliwości. Na 
wykresie przedstawionym powyżej można zauważyć, 
że wraz ze wzrostem poziomu sportowego zwiększała 
się objętość i intensywność w treningu specjalistycznym 
w okresie przedstartowym. Objętość i intensywność o 
okresie przygotowawczym była na podobnym poziomie 

choć z wykresu wynika, że w 2009 roku zawodniczki 
wykonały większą pracę natomiast w roku 2010 objętość 
pracy zmalała, ale intensywność zdecydowanie wzrosła.

W makrocyklu rocznym ważne jest zastosowanie 
odpowiednich proporcji pomiędzy obciążeniem o 
ogólnym i specjalnym oddziaływaniu. Całkowita 
objętość obciążenia treningowego winna osiągnąć 
największe wartości w okresie przygotowawczym. W 
okresie startowym należy ją zmniejszyć. W planowaniu 
obciążeń w cyklu rocznym szczególne znaczenie ma 
zachowanie odpowiednich relacji pomiędzy objętością a 
intensywnością podstawowych środków treningowych.

Dyskusja i wnioski
Współczesny sport wyczynowy stawia przed 

zawodnikami bardzo wysokie i zróżnicowane wymagania 
w zakresie poziomu siły mięśniowej. Przyjmuje się, że 
siła mięśniowa, to zdolność do pokonywania oporów 
zewnętrznych lub przeciwstawiania się im kosztem 
wysiłku mięśniowego” [7]. , , Kajakarstwo jest dyscypliną 
sportową, w której osiąganie wysokich wyników zależy w 
znacznej mierze od poziomu siły – jednej z podstawowych 
cech motoryki. Podczas wiosłowania na kajaku ćwiczący 
oprócz wprawiania w ruch ciężaru własnego ciała i 
kajaka musi pokonywać opory środowiska, przy bardzo 
szybkim tempie wiosłowania (100 – 120 cykli na 

Ryc. 3. Porównanie obciążeń treningowych okresu przygotowawczego i startowego w latach 
2009 – 2010 wyrażonych w jednostkach umownych.
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Ryc.4. Porównanie obciążeń treningowych w mezocyklach miesięcznych lat 2009 – 2010 
wyrażonych w jednostkach umownych.
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minutę)” [9]. Trening rozwijający siłę ogólną przypada na 
początek okresu przygotowawczego (grudzień, styczeń). 
Przeważać tu będą ćwiczenia charakteryzujące się niskim 
poziomem przenoszenia nabytej sprawności na uprawiane 
kajakarstwo. Jest to wszechstronne przygotowanie 
siłowe, obejmujące kształtowanie siły wszystkich mięśni 
zawodnika, bez względu na jego specjalizację. Literatura 
dotycząca teorii treningu siły zaleca różne metody jej 
kształtowania. Opierając się na zebranym materiale 
badawczym dokonano analizy treningu zawodniczek 
kadry narodowej zarówno pod względem jego rzeczowej, 
jak i czasowej struktury. Okres przygotowawczy w obu 
analizowanych cyklach szkoleniowych rozpoczynał się 15 
listopada i trwał do połowy kwietnia. Zimą zawodniczki 
brała udział w zgrupowaniach sportowych w miesiącu 
styczniu, marcu. Okres przedstartowy trwał od 15 marca 
do ostatnich dni kwietnia i charakteryzował się dużą 
ilością treningu specjalistycznego na wodzie. W ostatnim 
tygodniu kwietnia rozpoczynał się pierwszy okres 
startowy, który trwał do połowy czerwca. Miesiące letnie 
były drugim okresem przygotowawczym przed imprezami 
docelowymi Mistrzostwami Świata i Europy. Od połowy 
sierpnia do końca września u zawodniczek następował 
okres miesięcznego roztrenowania. W omawianym 
okresie, tj. w sezonach 2009 i 2010 zawodniczki 
korzystały z pełnego zakresu środków treningowych 
przeznaczonych dla kajakarek na sprinterskich dystansach 

w tym wieku. Praca opierała się przede wszystkim na 
wodzie ciągłej w pierwszym zakresie – 45% objętości. 
Woda ciągła w drugim zakresie stanowiła prawie 15% 
ogólnej liczby przepłyniętych kilometrów. Taka sama 
była objętość wytrzymałości tempowej licząc razem z 
dużą zabawą i wytrzymałością szybkościową, objętość 
rytmów wyniosła 7, 5%, a siły na wodzie 5% treningu. 
Ilość kilometrów przepłyniętych na zawodach wynosiła 
2%, natomiast szybkość względna – 10, 5% wszystkich 
kilometrów przepłyniętych przez zawodniczki średnio w 
obu sezonach, co obrazuje tabela nr Poza treningiem na 
wodzie zawodniczki poświęcały dużo czasu na ćwiczenia 
ogólnorozwojowe – 2500 min w roku, natomiast 
ćwiczenia techniki wiosłowania z wykorzystaniem 
ergometrów kajakowych zajmowały średnio 200 min. 
W pracy przedstawiono obciążenia treningowe w formie 
uproszczonej, ograniczając się do: 
1. Objętości pracy, jaką zaplanowano w przygotowaniach 

do Imprezy Mistrzowskiej w roku 2009 r. 
2. Mezocykl 2 od 27.03 do 23.04.09 r. przygotowania 

specjalnego oraz Mezocykl 2 od 26.03 do 23.04.10 r 
przygotowania specjalnego.

3. Przykładowy Model 42 – dniowego mezocyklu 
przygotowania do startu, opracowany przez Instytut 
Sportu w Leningradzie, a następnie zmodyfikowany 
przez dr Wacława Sklinsmonta (UWM w Olsztynie). 
W makrocyklu rocznym ważne jest zastosowanie 

Ryc. 5. Porównanie objętości i intensywności w latach 2009 – 2010.
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Ryc. 6. Porównanie objętości i intensywności w makrocyklu rocznym w latach 2009 – 2010.
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odpowiednich proporcji pomiędzy obciążeniem o 
ogólnym i specjalnym oddziaływaniu. Całkowita 
objętość obciążenia treningowego winna osiągnąć 
największe wartości w okresie przygotowawczym. W 
okresie startowym należy ją zmniejszyć. W planowaniu 
obciążeń w cyklu rocznym szczególne znaczenie ma 
zachowanie odpowiednich relacji pomiędzy objętością a 
intensywnością podstawowych środków treningowych. 
Głównym celem okresu startowego było przygotowanie 
jak najlepszej formy do Imprezy Mistrzowskiej 

(Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy) 2009 i w 2010 
roku. W makrocyklu rocznym ważne jest zastosowanie 
odpowiednich proporcji pomiędzy obciążeniem o 
ogólnym i specjalnym oddziaływaniu. Całkowita 
objętość obciążenia treningowego winna osiągnąć 
największe wartości w okresie przygotowawczym. W 
okresie startowym należy ją zmniejszyć. W planowaniu 
obciążeń w cyklu rocznym szczególne znaczenie ma 
zachowanie odpowiednich relacji pomiędzy objętością a 
intensywnością podstawowych środków treningowych.
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Ocena tolerancji wysiłkowej pacjentów  

kardiologicznych rehabilitowanych w modelu D  
na podstawie testu marszu 6-minutowego

Bielawa Łukasz1, Prusik Katarzyna1, Ossowski Zbigniew1, Kortas Jakub1, Wiech Monika1, Prusik Krzysztof1

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsk1 

Jędrzej Śniadecki University School of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

Annotation:
Bielawa Lukasz, Prusik Katarzyna, 
Ossowski Zbigniew, Kortas Jakub, 
Wiech Monika, Prusik Krzysztof. 
Evaluation of exercise tolerance  
patients in cardiac rehabilitation 
D model based on 6 Minute Walk 
Test. Evaluation of the results of 
6-minute walk test depending on 
gender, age, left ventricular ejection 
fraction, the primary disease and 
BMI. Patients underwent assessment 
of Cardiac Rehabilitation Department 
in Szymbark in 2012 (80 people). 
Duration of rehabilitation for all 
patients was 21 days. The test was 
performed at the beginning and end 
of the cycle. Following the 3-week 
cardiac rehabilitation in the model 
D in a group of 80 patients with a 
mean age of 72 years achieved a 
statistically significant improvement 
in exercise capacity, expressed in 
the increase in test 6MWT distance 
by an average of 52 meters. In the 
study, men received final results 
statistically superior to women. The 
largest increase in the distance 
gained to patients after aortic valve 
prosthesis. People who are obese 
with a body mass index BMI over 
30 have an average trip distance 
underperform both at baseline, 
final, and in the resulting increase 
of the distance than those with a 
BMI under 30. Prevention of obesity, 
one of the modifiable risk factors for 
cardiovascular disease should be 
the goal of training during cardiac 
rehabilitation patient education.

Бєлава Лукаш, Прусик Катерина, 
Оссовскі Збігнєв, Кортас Якуб, Вех 
Моніка, Прусик Кристоф. Оцінка то-
лерантності в тестах кардіологічних 
пацієнтів, які пройшли реабілітацію 
за моделлю D на основі тесту 6-хви-
линного маршу. Метою роботи є оцінка 
толерантності в тестах кардіологічних 
пацієнтів, які пройшли реабілітацію 
за моделлю D на основі 6-хвилинного 
коридорного маршу. Оцінці піддані 80 
пацієнтів Відділу Кардіологічної Реа-
білітації в Шимбарку в 2012 році. Час 
продовження реабілітації всіх пацієнтів 
склав 21 день. Тест виконано на почат-
ку і кінці циклу. В результаті 3-щотиж-
невій кардіологічній реабілітації за мо-
деллю D отримано істотне статистичне 
поліпшення фізичної працездатності, 
яке виражено в прирості дистанції в се-
редньому на 52 метри в тесті 6MWT. В 
досліджуваній групі пацієнтів чоловіки 
отримали зрештою статистично кращий 
результат, чим жінки. Найбільший при-
ріст дистанції отримали пацієнти після 
операції заміни клапана аорти імплан-
тантом. Повні пацієнти з індексом маси 
тіла BMI більше 30 мали в середньому 
гірші результати подоланної дистанції 
однаковою мірою, як на початку екс-
перименту, так і по його закінченню у 
порівнянні з пацієнтами з BMI менше 
30. Тому необхідна відповідна освіта 
пацієнтів на тему протидії отилості, що 
визнана як модифікований чинник ризи-
ку серцево-судинних захворювань, яке 
повинно проводитись паралельно при 
кардіологічній реабілітації.

Белава Лукаш, Прусик Екатерина, Ос-
совски Збигнев, Кортас Якуб, Вех Мо-
ника, Прусик Кристоф. Оценка толе-
рантности в тестах кардиологических 
пациентов, которые прошли реабили-
тацию по модели D на основе теста 
6-минутного марша. Целью работы явля-
ется оценка толерантности в тестах кар-
диологических пациентов, которые прош-
ли реабилитацию по модели D на основе 
6-минутного коридорного марша. Оценке 
подданные 80 пациентов Отдела Кардио-
логической Реабилитации в Шимбарку в 
2012 году. Время продолжения реабили-
тации всех пациентов составило 21 день. 
Тест выполнен в начале и конце цикла. В 
результате 3-еженедельной кардиологиче-
ской реабилитации в модели D получено 
существенное статистическое улучшение 
физической работоспособности, выражен-
ное в приросте дистанции в среднем 52 
метра в тесте 6MWT.В исследуемой группе 
пациентов, мужчины получили в конечном 
итоге статистически лучший результат, чем 
женщины. Наибольший прирост дистанции 
получили пациенты после операции заме-
ны клапана аорты имплантантом. Полные 
пациенты с индексом массы тела BMI бо-
лее 30 имели в среднем худшие результаты 
преодолеваемой дистанции в одинаковой 
степени, как в начале эксперимента, так и 
по его окончанию в сравнении с пациента-
ми с BMI менее 30. Потому необходимо со-
ответствующее образование пациентов на 
тему противодействия тучности, признан-
ной в качестве модифицированного фак-
тора риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которое должно быть параллельной 
целью в кардиологической реабилитации.

Keywords:
cardiac rehabilitation, 6-minute walk 
test, diseases of civilization, patient.

кардіологічна реабілітація, тест 
6 - хвилинного маршу, цивілізаційні 
хвороби, пацієнт. 

кардиологическая реабилитация, тест 
6 - минутного марша, цивилизационные 
болезни, пациент.

Wstęp 1

Test 6-minutowego marszu – 6MWT (ang. 6 Minute 
Walk Test), nazywany jest również testem marszowym lub 
testem korytarzowym;  test wykorzystywany  najczęściej do 
określenia tolerancji wysiłku u chorych na choroby układu 
oddechowego, choć może też służyć do określenia poziomu 
wydolności u osób z chorobami układu krążenia [12]. 

 Test 6-minutowy powstał na podstawie testu 12-
minutowego chodu zaproponowanego przez McGavina. 
Został on pozytywnie przyjęty jako skuteczny w badaniu 
czynnościowym chorych z niewydolnością krążenia i z 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc [6,8]. Test  marszu  
sześciominutowego  to jeden  ze  sposobów  obiektywnej  
oceny sprawności  funkcjonalnej   pacjenta.  Pozwala na 
ocenę pracy  wszystkich  organów  i  układów  organizmu  
człowieka  zaangażowanych  podczas  wykonywania  
aktywności fizycznej  (układu  oddechowego,  sercowo-
naczyniowego,  krwi,  krążenia  obwodowego,  jednostek  
© Bielawa Łukasz, Prusik Katarzyna, Ossowski Zbigniew, Kortas 
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doi:10.6084/m9.figshare.105476

nerwowo-mięśniowych  i  metabolizmu  mięśni) [1]. U 
chorych z przewlekłą niewydolnością serca test ten ma 
wartość prognostyczną dotyczącą stopnia zaawansowania 
choroby i śmiertelności, zwłaszcza przy dystansie poniżej 
300 m [4,7,9,11].

Test 6MWT w 1993 r. został uznany przez Grupę 
Roboczą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
za test przydatny w klinice kardiologicznej [2]. Langenfeld 
i wsp. [5] użyli testu marszu do oceny chorych z 
rozrusznikiem serca, porównali jego wyniki z badaniami 
na cykloergometrze i bieżni. Uzyskano dobrą korelację 
wyników.

Cel pracy
Celem pracy jest ocena tolerancji wysiłkowej 

pacjentów kardiologicznych rehabilitowanych w modelu 
D na podstawie 6-minutowego marszu korytarzowego.

Materiał i metody badań
Materiał badawczy stanowili pacjenci Oddziału 

Rehabilitacji Kardiologicznej w Szymbarku, którzy po 
badaniu lekarskim przy przyjęciu, zostali zakwalifikowani 
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do wstępnej  oceny wydolności fizycznej na podstawie 
6MWT. Test wykonano następnego dnia po przyjęciu, 
wg obowiązujących standardów. Następnie badane osoby 
odbyły cykl wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w 
modelu D (osoby o wskaźniku metabolicznym poniżej 
5 MET). Czas trwania rehabilitacji u wszystkich tych 
pacjentów wynosił 21 dni. W dniu poprzedzającym wypis 
wykonano końcowy test 6MWT. Badania przeprowadzono 
w 2012 roku.

Charakterystyka badanej grupy:
80 osób w wieku od 53 do 89 lat (M=72 lata, δ ± 8,01),• 
48 kobiet i 32 mężczyzn,• 
frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła od 25% do • 
65% (M=50%, δ ± 9,57),
wskaźnik BMI masy ciała wynosił: od 20 do 43 (M=28, • 
δ ± 4,76),

Charakterystykę badanej grupy w zależności od 
schorzenia prezentuje ryc. 1. 

Test został wykonany na korytarzu o długości 30 m; 
dystans marszu został oznaczony słupkami, a na trasie 
co 3 metry znajdowały się znaczniki odległości. Podczas 
badania użyto stopera oraz ciśnieniomierza lekarskiego. 
Przed rozpoczęciem testu badany odpoczywał w pozycji 
siedzącej przez 10 minut. Pacjentom zalecano również, aby 
na 2 godziny przed rozpoczęciem badania nie wykonywali 
intensywnych wysiłków. Jednocześnie poinstruowano 
badanych, aby w trakcie testu chodzili własnym tempem 
z możliwością zwolnienia lub zatrzymania się. Celem 
badania jest przejście jak najdłuższego odcinka. 

Wyniki badań
Podstawowym kryterium oceny testu 6MWT jest 

długość przebytego odcinka w określonym czasie. Dystans 
uzyskany w badaniu przed rozpoczęciem cyklu rehabilitacji 
wynosił od 126 do 567 metrów - średnio 309 metrów (δ 
± 83,18). Natomiast w badaniu końcowym wynik ten 
wahał się od 147 do 598 metrów, średnio 361 metrów, δ ±  
83,40 (Tab. 1). Uzyskana różnica w pokonanym dystansie 
wynosiła od 48 metrów do 205 metrów, średnio 52 metry 
(δ ± 47,88) i ta wartość jest istotna statystycznie przy p< 
0,0001. Odnotowano również wzrost średniej prędkości 
marszu o 0,5km/h (δ ± 0,002).

Powyższe wyniki wskazują na wartość prowadzonej 
rehabilitacji – pomimo stosunkowo krótkiego okresu 
treningu (3 tygodnie) uwidacznia się znaczący wzrost 
wydolności oraz ukształtowanie mechanizmów 
odpowiedzialnych za adaptację organizmu do wysiłku. 

Zgodnie z oczekiwaniami, mężczyźni w badaniu 
początkowym uzyskali wynik lepszy (320 m) niż kobiety 
(302 m). W badaniu końcowym dystans u kobiet wzrósł 
średnio o 41 m (343 m). Mężczyźni uzyskali w badaniu 
końcowym dystans 387 metrów, i jest on o 67 metrów  
lepszy niż przy przyjęciu. Wynik końcowy jest istotnie 
statystycznie lepszy zarówno u kobiet jak i u mężczyzn – 
różnice są istotnie statystycznie u obu grup na poziomie 
p<0,05 (Ryc. 2)

O ile wartości uzyskane w badaniu przy przyjęciu 
przez kobiety i mężczyzn nie różniły się istotnie (p=0,21), 
to w badaniu końcowym mężczyźni pokonali średnio 
dystans większy od kobiet o 26 m, co jest  różnicą istotną 
statystycznie (p=0,02).

Analizując wyniki  testu w zależności od wieku 
badanych, podzielono pacjentów na dwie grupy wiekowe: 
do 70 i powyżej 70 roku życia (dokonano takiego podziału 
ze względu na procesy inwolucyjne jakie zachodzą w 
organizmie człowieka po 70 r.ż.) W grupie pacjentów 
młodszych były 32 osoby (średnia wieku 64 lata, δ ± 
5,34), natomiast w grupie pacjentów starszych było 48 
osób(średnia wieku 77 lat, δ ± 4,04).

Grupa młodsza poprawiła swój dystans o 55 metrów, 
a grupa starsza o 50 metrów (Ryc. 3). Wyniki dla obu 
grup są zbliżone (9% różnica pomiędzy dystansami 
końcowymi), co może wskazywać na to, że w każdym 
wieku systematyczny wysiłek fizyczny przynosi wymierne 
efekty w postaci np. poprawy wydolności.

Dalsze analizy oparto o kryterium  wielkości frakcji 
wyrzutowej lewej komory serca. W celu zróżnicowania 
badanej grupy podzielono pacjentów do i powyżej 45% 
ze względu na niską wydolność u osób z frakcją poniżej 
45%. W grupie z frakcją wyrzutową poniżej 45% było 
18 osób;  zaś powyżej - 62 osoby. Dystans uzyskany w 
badaniu początkowym,  w badaniu końcowym oraz różnica 
w dystansie, nie różniły się istotnie dla tych dwóch grup. 
Zatem wielkość frakcji wyrzutowej nie różnicuje istotnie 
pacjentów od siebie.

Następnie poddano analizie  wyniki testu 6MWT, w 
zależności od choroby podstawowej. Uzyskany średni 
przyrost w badaniu końcowym dla poszczególnych grup 
prezentuje ryc. 4.

Wbrew oczekiwaniom lepsze wyniki uzyskali pacjenci 
po zabiegu wszczepienia protezy zastawki aortalnej dla 
których rokowanie dalszego procesu leczenia jest gorsze niż 
u pacjentów po zawale serca czy też CABG.  Zbyt małe grupy 
nie pozwalają na bardziej szczegółowa analizę danych. 

Istotnie statystyczną różnicę zanotowano w grupach  
pacjentów po zabiegu wszczepienia protezy zastawki 
aortalnej (AVR) i protezy zastawki mitralnej (MVR), ci 
ostatni, zgodnie z oczekiwaniami uzyskują najsłabsze 
wyniki – tolerancja wysiłku u osób z MVR jest dużo 
gorsza w porównaniu z pacjentami z AVR [3].

Analizowano również wyniki uzyskane w grupach 
osób otyłych i tych bez otyłości.  kryterium podziału 
badanej grupy był wskaźnik BMI do 30 (56 pacjentów) 
oraz powyżej 30,  (24 pacjentów). 

Wartości średnie  dystansu w badaniu początkowym,  
wynosiły odpowiednio 318 (δ ± 83,60) i 287 m (δ ± 
82,50),  zaś w  badaniu końcowym 372 (δ ± 77,79) i 335 
m (δ ± 79,43) (Ryc. 5). Uzyskane wyniki nie różnią się 
między sobą w sposób statystycznie istotny (p=0,21), 
chociaż obserwuje się znany z literatury trend: osoby z 
otyłością wykazują gorszą wydolność fizyczną w badaniu 
początkowym oraz uzyskują mniejszy przyrost wyniku w 
badaniu końcowym.

Podsumowanie i wnioski
Test marszu 6-minutowego to badanie wymagające 

prostego wyposażenia oraz minimalnych kosztów. Test 
jest łatwy do zrozumienia i wykonania przez osoby 
starsze. Dodatkową jego zaletą jest bezpieczeństwo, 
bez konieczności dodatkowych badań lekarskich, gdyż 
ryzyko nie jest większe niż w przypadku umiarkowanej 
aktywności fizycznej.
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Ryc. 1. Charakterystyka badanej grupy w zależności od schorzenia, które było przyczyną skie-
rowania pacjenta na rehabilitację kardiologiczną
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   AVR – wszczepienie protezy zastawki aortalnej  
CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe  
PCI – przez skórna interwencja wieńcowa  
MVR - wszczepienie protezy zastawki mitralnej

Tabela 1. Wyniki badań testu 6MWT badanej grupy.

        Wskaźniki              
statystyczne

Kolejne badanie        

M δ ± min. max. Średnia prędkość 
marszu

Przed cyklem 
rehabilitacji 309 m 83,18 m 126 m 567 m 3,1 km/h

Po cyklu rehabilitacji 361 m 83,40 m 147 m 598 m 3,6 km/h

Ryc.  2. Wyniki badań testu 6MWT  w zależności od płci.
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Ryc.  3. Wyniki badań testu 6MWT w zależności od wieku.
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Na dzień dzisiejszy brak jest norm statystycznych 
tego testu dla populacji polskiej. Według autorów 
amerykańskich pokonanie dystansu mniejszego niż 320 
m oznacza znalezienie się w tzw. „strefie ryzyka”, czyli 
bardzo niski poziom sprawności fizycznej [10]. Średni 
dystans początkowy badanej grupy wynosił 309 m, 
natomiast końcowy 361 m, co może oznaczać, że pacjenci 
po przeprowadzonej rehabilitacji kardiologicznej w 
mniejszym stopniu zagrożeni są kolejnym incydentem 
sercowo-naczyniowym. 
1. W wyniku 3 tygodniowej rehabilitacji kardiologicznej 

w modelu D,  w grupie 80 pacjentów w średnim wieku 
72 lata, przy odchyleniu standardowym 8,01 uzyskano 
istotną statystycznie  poprawę wydolności fizycznej, 
wyrażoną w przyroście dystansu  w teście 6MWT 
średnio o 52 metry, przy odchyleniu standardowym 
47,88. 

2.  Mężczyźni uzyskali w badaniach początkowym i  
końcowym wyniki  statystycznie istotnie różny  od 
kobiet, zarówno pod względem pokonanego dystansu 

jak i uzyskanego przyrostu w stosunku do badania 
początkowego(M=26m, p=0,02 ).

3. Wiek pacjentów ani wielkość frakcji wyrzutowej lewej 
komory nie  różnicowały istotnie badanych w zakresie 
uzyskanych wyników w teście 6 MWT.

4. Największy przyrost wyniku uzyskali pacjenci po 
zabiegu wszczepienia protezy zastawki aortalnej a 
najniższy pacjenci po wszczepieniu protezy zastawki 
mitralnej.

5. Osoby otyłe o wskaźniku masy ciała BMI powyżej 30 
uzyskały średnio niższe wyniki w zakresie  pokonanego 
dystansu, zarówno w badaniu początkowym , 
końcowym oraz w uzyskanym przyroście dystansu 
niż osoby z BMI poniżej 30. Różnica nie jest istotna 
statystycznie.

6. Wskazujemy na pilną potrzebę prowadzenia  edukacji 
pacjentów w zakresie profilaktyki i prewencji nadwagi i 
otyłości, jako paralelnie przebiegającego z rehabilitacja 
kardiologiczna procesu,  uznając za ważne , ze jest ona 
jednym z modyfikowalnych czynników ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. 

Ryc.  4. Wyniki badań testu 6MWT w zależności od schorzenia, które było przyczyną 
skierowania pacjenta na rehabilitację kardiologiczną:
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Ryc.  5. Wyniki badań testu 6MWT w zależności od wielkości BMI.
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Annotation:
Music has been widely 
recommended as a technique 
to enhance the psychophysical 
state of participants in sport 
and exercise. However, there 
is scant scientific evidence to 
clarify its proposed benefits. 
Therefore, the aim of this study 
was to determine the effect of 
fast and slow rhythm of music 
on anaerobic performance and 
salivary cortisol concentration in 
trained men. Thirty male physical 
education college students (ages: 
25.66±3.89 yr, height: 176.65 ± 
7.66 cm, body mass: 78.45±16.20 
kg) voluntary participated 
in this study and divided to 
three groups: fast music, slow 
music, and no music(control). 
All subjects performed the 
coninghum test following a 20% 
grate and 14.3km/h speed on 
the treadmill. For measuring of 
cortisol, not stimulated samples 
of saliva collected, 15 minutes 
befor and immediately 5 and 
30 minute after the exercise. 
No significant differences were 
found in anaerobic performance 
among the three groups in 
pretest indicating homogeneity 
of the groups. However, salivary 
cortisol no significant in anaerobic 
performance 5 and 30 minute after 
exercise as well. Summarily, Music 
doed not have a positive effect on 
performance, this study provided 
some support for the hypothesis 
that listening fast and slow music 
not significantly impacted during 
supramaximal exercise.

Мохаммад Гхадері, Мохаммад Алі 
Азербаїйані, Hамид Агха Алінейад, 
Сирван Аташак, Махдех Моланоурі 
Шамси, Давод Гхадері. Вплив му-
зичного типового слухання на ана-
еробний виконавський і слинний 
кортизол у атлетів чоловіків. Музика 
була широко рекомендована як техніка, 
здатна поліпшити психофізичний стан 
учасників в спортивних вправах. Про-
те, є недостатньо наукових фактів, які 
б свідчили про ефективність такого під-
ходу. Тому, метою цього дослідження 
є спроба визначити ефект швидкого і 
повільного ритму музики на анаеробній 
виконавській і слинній концентрації кор-
тизол у тренованих чоловіків. У дослі-
дженні брали участь 30 чоловіків сту-
дентів (вік: 25.66±3.89 років, зростання: 
176.65 ± 7.66 см, маса тіла: 78.45±16.20 
кг) з колективу фізкультури. Вони були 
розподілені на три групи: швидка му-
зика, повільна музика і контрольна. Всі 
випробування виконувалися під тиху 
музику, потім – 20% від дратівливої зву-
кової дії при виконанні вправ на біговій 
доріжці зі швидкістю 14.3 км/год. Для 
виміру кортизолу використовувалися 
зразки слини за 15 хвилин до і негай-
но через 5 і 30 хвилин після виконання 
вправи. Ніяких істотних відзнак не було 
знайдено в анаеробній роботі серед 
трьох груп в попередньому тесті, що 
вказує на однорідність груп. Також не 
спостерігалося істотних змін в зразках 
слинного кортизолу в анаеробній робо-
ті 5 і 30 хвилин після виконання впра-
ви. Таким чином, музичні супроводи не 
мають позитивного ефекту при роботі. 
Це дослідження забезпечило деяку під-
тримку гіпотези про те, що прослуху-
вання швидкої і повільної музики трохи 
ущільнило процес виконання вправи.

Мохаммад Гхадери, Мохаммад Али Азер-
баийани, Hамид Агха Алинейад, Сирван 
Аташак, Махдех Моланоури Шамси, Давод 
Гхадери. Влияние музыкального типового 
слушания на анаэробный исполнительский 
и слюнный кортизол у атлетов мужчин. Му-
зыка была широко рекомендована как техника, 
способная улучшить психофизическое состоя-
ние участников в спортивных упражнениях. 
Однако, имеется недостаточно научных фак-
тов, которые бы свидетельствовали об эффек-
тивности такого подхода. Поэтому, целью этого 
исследования является попытка определить 
эффект быстрого и медленного ритма музы-
ки на анаэробной исполнительской и слюн-
ной концентрации кортизола у тренированных 
мужчин. В исследовании участвовали 30 муж-
чин студентов (возраст: 25.66±3.89 лет, рост: 
176.65 ± 7.66 см, масса тела: 78.45±16.20 кг) 
из коллектива физкультуры. Они были распре-
делены на три группы: быстрая музыка, мед-
ленная музыка и контрольная. Все испытания 
выполнялись под тихую музыку, затем – 20% от 
раздражающего звукового воздействия при вы-
полнении упражнений на бегущей дорожке со 
скоростью 14.3 км/час. Для измерения корти-
зола использовались образцы слюны за 15 ми-
нут до и немедленно через 5 и 30 минут после 
выполнения упражнения. Никаких существен-
ных отличий не было найдено в анаэробной 
работе среди трех групп в предварительном 
тесте, указывающем на однородность групп. 
Также не наблюдалось существенных измене-
ний в образцах слюнного кортизола в анаэроб-
ной работе 5 и 30 минуты после выполнения 
упражнения. Таким образом, музыкальные 
сопровождения не имеют положительного 
эффекта при работе. Это исследование обе-
спечило некоторую поддержку гипотезы о том, 
что, прослушивание быстрой и медленной му-
зыки незначительно уплотнило процесс выпол-
нения упражнения.

Key words:
slow and fast music, anaerobic 
performance, salivary cortisol. 

повільний, швидкий, музика, анаеробна 
робота, слинний кортизол. 

медленный, быстрый, музыка, анаэробная 
работа, слюнный кортизол. 

Introduction1

Using of music as an effective factor in improving 
the athletic performance has drawn attention of the sport 
researchers (6,17,27). Athletes by listening to music 
during exercise would face less pressure and release 
feeling of pressure (20). The sport researchers have 
proved the role of music in increasing energy of athletes 
(20). Studies showed that, listening music during physical 
activities reduces rating exertion perception (6,16) and 
increase emotional state (4). This influence may indirectly 
divert attention from the external signs (somatic) to the 
external signs (music) (42). Also based on the available 
© Mohammad Ghaderi, Mohammad Ali Azerbaijani, Hamid Agha 
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hypotheses, music helps in limiting the attention and 
divert the mind from activity caused fatigue (19). In 
a way that, eliminates the fatigue from the hard labor 
(29). Changes psychic provocation, is a motivational or 
relaxation tool before or during exercise (7), It decreases 
fatigue pressure, as increases the level easiness of such 
exercises (47). Therefore listening to music during 
physical exercises, leads to improving aerobic (1,16), and 
anaerobic performances (24,32,42). Researchers focus on 
the hidden role of music as an ergogenic aids specially 
during physical activity (1,23). Music might in two ways 
delays fatigue and increases of work capacity ergogenic 
effect and improves sport performance (22). Finally, it 
leads to higher level increase of endurance, power and 
strength (1,11,23,30,47). The scholastic literature suggests 
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four ways in which music might improve exercise 
performance: reduces perception of fatigue (Yamashita 
et al., 2006); increases levels of arousal (Karageorghis 
& Terry, 1997); encourages motor coordination or 
synchronization (Simpson & Karageorghis, 2006); and 
increases relaxation (Copeland & Franks, 1991). In the 
current study, we have examined the first three ways 
in which music could enhance sprint performance in 
rowing. Reduced perception of physical fatigue during 
exercise to music was attributed to selective attention 
resulting from limited information processing capacity 
(Hernandez- Peon, 1961). Researchers believe that music 
can prevent the unpleased feeling outbreak in sport. 
Music can reduce the exertion perception, the metabolic 
by products (acidosis) and hemodynamical phenomenon 
(heart rate and blood pressure) (35). In addition, music 
effectiveness is depended to the music type being used and 
the listener’s characteristics. Slow rhythm music causes 
relaxation and reduction of stress listener (28,37). While 
fast rhythm music is motivational and increases muscle 
tension (31). Several data have shown that fast rhythm 
music (motivational) enhances performance, while slow 
rhythm music (sedative) is obnoxious (2,12,21). Another 
Studies showed that in comparison, both type of slow and 
fast music are better than non music status and improve 
performance (3). Numerous studies investigated the effect 
of music on the cardiovascular endurance performance 
and exertion perception during exercise but studies related 
to the effect of music on supra-maximal exercises is little. 
Some finding showed the effect of music on improvement 
of anaerobic performance (32), but the type of music is 
not effective on the peak of power during exercise (48). 
In contrast, Ferguson et al. (1994) proved that the fast and 
slow music improve karate performance (12). Nittono et 
al. (2000) concluded that only the fast music can improve 
the speed performance in the athletes (36). It was found 
that listening to music during anaerobic performance has 
no effect on increase of performance (21,39). On the other 
hand, music is effective on hormonal responses. Findings 
indicate that music can effect on cortisol secretion 
as listening to music reduces cortisol concentration 
(14,34,36,45), however It seems that the decrease in cortisol 
levels during listening to music maybe is different by 
music type (25,33,40). Some studies reported the cortisol 
reduction after listening to classic music (26). Whereas 
another researchers reveal cortisol level increase after 
listening to the fast music (motivational) (15). Brownley 
et al. (1995) reported the higher plasma cortisol levels 
after intensive exercise and listening to the fast music in 
comparison with the slow music and non music (5). Since 
the effect of music listening a one session supra-maximal 
exercise to the exhaustion has not been investigated and 
majority of the studies focused on the effect music on the 
submaximal exercise, and that more of the studies on the 
effect of music on cortisol level are done the medical fields 
(14,34,35), and that study on hormonal responses related 
to the music listening and sport is little (5,16). Therefore 
the main aim of the present study is on the effect of fast 
and slow music listening on anaerobic performance and 
salivary cortisol level in Athlete Males. 

 Methods 
 Subjects
 Thirty physical education college male students 

(Mean ± SD, age=25.66±3.89yr, height: 176.65±7.66 cm, 
body mass=78.45±16.20 kg) volunteered as subjects and 
randomly divided in three groups: fast music, slow music 
and no music group, none of the subjects did not have 
hormone and hearing disorder background and at the time 
of study didn’t place under pharmaceutical treatment.

 Procedures
 The subjects in 4 separate sessions and time interval 

of 48 hours at the same time of the day went to the 
National Olympic Academy sport physiology laboratory. 
The performance in each session was as follow: In the 
first session all participants were informed of the purpose, 
procedures and possible risks of the investigation before 
they gave written informed consent to participate in the 
study and personal data were recorded from them. In the 
2nd to 4th sessions each of them according to the group 
they were allocated, the coninghum anaerobic Test was 
used which was running with speed of 14.3 km/hour 
and 20% slope. They ran on the treadmill (Technogem, 
HC1200, ITALY) at the time exhaustion. The Astrand 6 
minute Cycle Test was devised by P.O. Astrand in 1956 
for the evaluation and calculation of VO2max. the Under 
Over Astrand Test, that is 6 min running on the ergometer 
bicycle (ergometer C839 Monark) with one constant load 
and speed of 50 round/min pedaling was done (41). 

 Music selection 
 Considering the nature of the study, the music was 

selected from two different types, from the view point 
of musical indexes. The features of the fast music were 
high speed (120 beats per minute [bpm]) with strong tune, 
to such an extent that this type of music increased the 
energy of athletes and reduced tension (34). The relaxing 
music included slow rhythm (76 beats per minute [bpm]), 
in contract to the fast music reduced provocation (34). 
For listening to music the portable Sunio MP3-Player 
Instrument (model no. MCD-Z7F) was used (44). Before, 
the subjects stand up on treadmill, they put the headphone 
in car for listening the music. At the start of the test one 
person was ready to switch on the tape. The sound volume 
was the same for all of the study subjects (maximum 
volume 75%) (44). This volume was selected in order not 
to hear the treadmill noise and only listen to the music. 

 Saliva collection 
 Saliva samples were collected 15 min before exercise 

(PRE), 5- and 30- min post-exercise (5P), and (30P). Subjects 
were instructed to avoid food, drinking hot fluids, and 
brushing their teeth two hours before assessment and were 
seated in the laboratory for 20 minutes prior to the resting 
sample being provided. In each case, 4 ml of saliva was 
deposited into sterile containers (Labserve, Auckland, New 
Zealand) and stored at -20° C until assay. At the completion 
of exercise, subjects remained seated in the laboratory until 
all samples were collected. During recovery, participants 
were allowed to drink water ad libitum.

 Cortisol assay
Saliva was analyzed in duplicate for cortisol 

concentrations, using Enzym Immunosorbant Assay kits 
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(RADIM SpA, Via del Mare, 125-00040 Pomezia (Roma) 
Italia). Inter- and intra-assay coefficients of variances 
were 6.9% and 6.2% for serum cortisol. Saliva samples for 
each subject were analyzed in the same assay to eliminate 
interassay variance. Giving that cortisol release following 
form boarding rhythm, whole saliva sample collected 
between 08:30 and 11:30 a.m.

 Statistical Analyses
 All of the data were reported based on the mean and 

standard deviation. In the present study, for description 
of the statistical indices, the descriptive method, and for 
analysis of the obtained data, the one way analysis of 
variance (ANOVA) for the independent group was used. 
All of the statistical calculations were done by SPSS 16 
software. The level of P<0.05 was considered significant 
level. 

 Results
 In order to determination amount of homogeny of 

testable one way analysis of variance (ANOVA) use 
between amount of vo2max of groups and not found 
significant differences between groups that indicate 
homogeny of that amount of measured variable given in 
table 1.

Running time as a measure of aerobic performance 
in fast music group as compared to slow music and no 
music (control) was lower, but this reduction wasn’t 
significant. In away, that no significant difference was 
observed between fast music- slow music- and non music 
condition (p > 0.05), (figure 1). On the other hand, the 
salivary cortisol concentration 5 min after exercise was 
lower during listening to slow music compared with the 
fast- and non music condition, and the decline process 
continued till 30 min after activity, but insignificant 
reduction (Figure 2). 

Discussion
The first research hypothesis was supported given 

that listening to music has no effect on the anaerobic 
performance. It agrees with the reports indicated that 
mechanism of listening to music is more effective at the 
low intensity training rather the over intensity training (20). 
It was noticed that music has no effect on the anaerobic 
performance in the active men. The findings is contrast to 
finding of Simpson and Karageorghis (2006) who reported 
synchronous music result in better anaerobic performance 
than a no-music control, but there were no significant 
difference between synchronous music and oudeterous 
condition (42). Pujol and Langenfeld (1999) studied the 
influence of music on Wingate anaerobic test performance 
in 12 men and 3 women, and found insignificant difference 
between reaching exhaustion, fatigue index, power output 
mean, the maximal and minimal power output at the time 
of listening to music as compared with non music (39), 
which agrees with our obtained data. A study was done 
on the effect of music during warming up on anaerobic 
performance in the adolescent elite national volleyball 
players. The subjects performed the anaerobic Wingate 
Test after 10 min warming up with and without listening 
music. It was found that during warming up with the 
listening to music, the mean heart beat significantly was 
higher. In contrast, music had no significant effect on 

the mean anaerobic output or fatigue index (9), which 
this finding is in accordance to our finding. Significance 
of these findings is that, the effect of music at the time 
of warming up may not have long term beneficial 
effect on the anaerobic performance. Yamamoto et al. 
(2003) studied the effect of slow and fast rhythm music 
listening before supra-maximal intensity bicycle driving 
on performance, heart beat, lactate concentration, blood 
ammonium, and catecholamine’s concentration on 
the plasma. The subjects were 6 men who performed a 
supra-maximal activity on the ergometer bicycle for 45 
seconds after listening to the fast and slow music for 
20 minutes. It was found that the music listening could 
not significantly affect on the mean of power peak. But 
listening to the slow rhythm music reduced the plasma 
nor epinephrine level and fast rhythm music increased 
plasma epinephrine level. The type of music had no 
effect on the power peak during exercise (48). We found 
that low and fast rhythm music had insignificant effect 
on increasing anaerobic performances. In this relation, 
it seems that training intensity causes adjustment of the 
relation between attention process during activity and the 
activity related psychologic effects. As a results, the high 
intensity training directs the attention from fatigue feeling 
to the music (39). Karageorghis et al. (1996) studied the 
effects of pretest simulative and sedative music on grip 
strength, and found that grip strength after listening to 
simulative music as compared to sedative music and no 
music is higher (21). While the degree of effect is different 
depending on the personality aspects of the athletes (8). 
It is contrast to the present study, McMordie (2009) in a 
study on the effect of music loudness on anaerobic power 
mean (measured with Wingate test), chest press repeats 
and leg press till exhaustion, found significant increase 
of power mean by listening to the fast and slow music 
compared to the non music . Also the chest press and leg 
press to the exhaustion level was higher in music group 
as compared to no music and this increase was noticed 
more with fast music compared to the slow music. In all, 
this result found that, listen to the music during all types 
of exercises is effective on performance, particularly 
higher with fast music rhythm (32). A study investigated 
the effect of the music on the Wingate performance, and 
found that the peak of power significantly was higher 
during music listening than the non music condition, it 
indicates that physiologically music can improve the 
anaerobic performance (37).

 Nittono et al. (2000) studied the effect Tempo of 
back ground sound and performance speed. fast music 
enhanced the performance, while relaxing music had no 
influence on the speed of the performance (36). Ferguson 
et al (1994) found increase of performance by both 
positive and negative music on performance of a karate 
drill (12), which is in contrast to our finding. It seems that 
the influence of music is related to some variables such 
as, the type of music, individual features (age, smartness, 
personality, and culture Mores) (12), which causes the 
different findings in above mentioned studies. Intensity, 
methodology, exercise duration (36) and time the listening 
to music (before or during exercise) are factors which can 
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Fig 2. Salivary cortisol concentration (mean ± SD) during pre-exercise, immediately 5-min post 
and 30-min post exercise with the fast, slow and no music (control).

Fig 1. Anaerobic performance (mean ± SD) with the fast, slow and no music (control).

Table 1. 
The levels of measured variables in the fast music, slow music and control groups

Variable Running time 
(second)

Salivary cortisol 
concentration

Salivary cortisol 
concentration

Salivary cortisol 
concentration

15 minutes before 
training

5 minutes after 
activity

30 minutes after 
activity

Fast music 41.65±12.84 13.4±5.37 15.7±4.34 17.4±5.31
Slow music 46.81±13.48 11.9±5.71 10.80±5.71 12.3±4.48

Control 45.28±12.32 15.55±4.91 14.35±4.01 16.90±5.98

clarify contradictory between our results and previous 
findings. Also, in the present study, music was listened 
during exercise and the subjects were athlete males. 
But in the other studies that is contrast to finding of the 
present study (9,23), music was listened before starting 
the exercises. Meanwhile, we used Coninghum Test while 
not used in the other relevant studies. It has been reported 
that music listening reduces cortisol level. In addition, 
effectively music stops the pressure response. Ghaderi 
et al. (2009) found that, salivary cortisol level 5 min 
after exercise at the time of listening to relaxation music 
in compared to motivational and non music was lower 
significantly. However, 30 min after activity insignificant 
difference was observed on cortisol concentration on 
three types of music. Also insignificant difference of 
salivary cortisol concentration was observed at the time 
of listening to the motivational and relaxation music 

(16), It is possible that music listening reduces the mental 
tension in the subjects at the time of during running. Since 
mental stress is one of the cortisol secreting stimuli and 
only the three different groups were listening the music, 
lack of significant increase of cortisol concentration could 
be attributed to the listening of music. Brownley et al. 
(1995) investigated the effect of music on physiological 
and affective responses with three different intensities 
(slow, medium, intensive) in trained and untrained runner 
to graded treadmill exercise (5). Data indicate that after 
intensive training and fast music listening plasma cortisol 
levels was higher than the level obtained at the relaxation 
music and non music (5). Collectively, these results 
indicate that fast music with high beat during exercise 
maybe is effective in the untrained runners and in contrast, 
is ineffective in the trained group (5). The other finding 
demonstrated that, one session training insignificantly 
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reduces salivary cortisol concentration in the subjects 5 
and 30 min after maximum running on the treadmill in the 
relaxation and motivational music group than the control 
(non music) group. Since the cortisol concentration at the 
time of listening to the slow music was lower than the fast 
music and control group, but is not significant. Certainly, 
cortisol response to training is depended to the activity 
intensity (13), and duration (18). Therefore one of the 
main stimulus secretion of cortisol is intensive physical 
activities (10). As Brownley et al. (1995) noticed that when 
the trained runner during supra-maximal exercise listen to 
the fast music had higher rates of respiration and cortisol 
levels (5), which agrees with present findings. Because 
in our study, the cortisol concentration at of listening to 
fast rhythm music 5 and 30 min after anaerobic activity 
was higher the time in comparison with the slow music 
and non music, but not significant. As it was pointed out 
on the anaerobic performance discussion, it seems that 
training intensity causes modulation of the relationship 
between the attention process and the activity caused 
psychological impacts during activity. As a result high 
intensity training directs external stimulus (music) to the 
fatigue feeling (39), and that music is not much effective. 

Comclusions.
In conclusion and based on the findings of the present 

study it is concluded that, the supra-maximal anaerobic 
performance is not under influence of music and there is no 
difference between the effect of the music type. Also, the 
salivary cortisol response during anaerobic performance 
is independent on the type of music. Nevertheless, further 
studies are required to investigate the effect of listening to 
the type of music on anaerobic performance and cortisol 
secretion.
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Comparison between sport participation motivation and goal–
orientation of youth athletes: the role of parents' education level

Noshin Benar, Mohsen Loghmani
Faculty of physical education and sport sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

Annotation:
The aims of present study was to (A) 
compare and prioritizing the main 
six motivations of sport participation 
of youth athletes, (B) compare and 
prioritize task and ego–orientation 
of youth athletes, and (C) the role of 
parents’ education level and its impact 
on the motivation of sport participation 
and goal–orientation youth athletes. 
In the study, descriptive–analytic 
design was applied. For the study 376 
Iranian youth athletes were singled 
out by cluster–random sampling. 
They answered to participation 
motivation questionnaire (PMQ) 
and task & ego–orientation in sport 
questionnaire (T.E.O.S.Q). Also data 
about parents’ education level (PEL) 
was obtained using questions about 
demographic features. The findings 
showed that those who participated in 
individual sports had more motivation 
for status than team sports athletes 
and they were more ego–orientation. 
Also it was found that more highly 
educated mothers came to induce 
internal motivation in youth athletes 
using Kruskal–Wallis test, whereas 
more highly educated fathers came 
to induce both internal and external 
motivation to them. It seems that 
those athletes who participated in 
individual and open–skilled sports 
are more ego–oriented than those 
who participated in team and 
open–skilled sports. The feedbacks 
which are based on task orientation 
are probably provided, along with 
promotion of mothers’ education 
level; however with promotion of 
fathers’ education level, both of these 
feedbacks and those based on ego–
orientation will be provided, probably 
for their children to participation in 
sport activities.

Ношин Бенар, Мохсен Логхмані. По-
рівняння між мотивацією спортивної 
діяльності і цільовою орієнтацією 
юних атлетів: роль рівня освіти бать-
ків. Мета справжнього дослідження є: 
(A) порівняння і ранжирування у відпо-
відність з пріоритетами шість мотивів 
спортивної діяльності участі юних ат-
летів; (B) порівняння і ранжирування у 
відповідність з пріоритетами завдання 
і суб’єктну орієнтацію юних атлетів; (C) 
ролі рівня освіти батьків і його вплив на 
орієнтацію і вибір спортивної діяльності 
юних атлетів. У дослідженні був вико-
ристаний описово-аналітичний підхід. 
Для дослідження випадковим чином 
була складена вибірка з 376 іранських 
юних  атлетів. Вони відповіли на пи-
тання анкети (PMQ) і спортивної анке-
ти (T.E.O.S.Q) про мотивацію участі в 
спортивній діяльності і цільовій орієнта-
ції. Також були здобуті дані про рівень 
(PEL) освіти батьків, використовуючи 
питання про демографічні особливості. 
Отримані дані показали, що спортсме-
ни індивідуальних видів спорту мали 
великі спонуки, чим атлети командних 
видів. Також було встановлено з ви-
користанням тесту Kruskal-Wallis, що 
більш високоосвічені матери роблять 
більший вплив на внутрішні спонуки мо-
лодих атлетів. У той самий час, більш 
високоосвічені батьки роблять більший 
вплив, як на внутрішні спонуки молодих 
атлетів, так і на зовнішніх. Показано, що 
в індивідуальних видах спорту атлети 
більш кваліфіковано орієнтовані ніж у 
командних. Зворотні зв’язки, які засно-
вані на орієнтації вірогідніші за умови 
зростання рівня освіти матері. Проте з 
підвищенням рівня освіти батьків оби-
два зворотні зв’язки грають велику роль 
в спонуці юних атлетів до вибору спор-
тивної діяльності.

Ношин Бенар, Мохсен Логхмани. Срав-
нение между мотивацией спортивной 
деятельности и целевой ориентацией 
юных атлетов: роль уровня образова-
ния родителей. Цель настоящего иссле-
дования является: (A) сравнение и ранжи-
рование в соответствие с приоритетами 
шесть мотивов спортивной деятельности 
участия юных атлетов; (B) сравнение и ран-
жирование в соответствие с приоритетами 
задачи и субъектную ориентацию юных 
атлетов; (C) роли уровня образования ро-
дителей и его влияние на ориентацию и 
выбор спортивной деятельности юных ат-
летов. В исследовании был использован 
описательно-аналитический подход. Для 
исследования случайным образом была 
составлена выборка из 376 иранских юных  
атлетов. Они ответили на вопросы анкеты 
(PMQ) и спортивной анкеты (T.E.O.S.Q) о 
мотивации участия в спортивной деятель-
ности и целевой ориентации. Также были 
получены данные об уровне (PEL) обра-
зования родителей, используя вопросы о 
демографических особенностях. Получен-
ные данные показали, что спортсмены ин-
дивидуальных видов спорта имел большие 
побуждения, чем атлеты командных видов. 
Также было установлено с использовани-
ем теста Kruskal-Wallis, что более высоко-
образованные матери оказывают большее 
влияние на внутренние побуждения моло-
дых атлетов. В тоже время, более высоко-
образованные отцы оказывают большее 
влияние, как на внутренние побуждения 
молодых атлетов, так и на внешние. Пока-
зано, что в индивидуальных видах спорта 
атлеты более квалифицированно ориен-
тированы на чем в командных. Обратные 
связи, которые основаны на ориентации 
более вероятны при условии возрастания 
уровня образования матерей. Однако с по-
вышением уровня образования отцов обе 
обратные связи играют большую роль в 
побуждении юных атлетов к выбору спор-
тивной деятельности.

Keywords:
status, skill development, parents’ 
education level, skill, sports, team, 
individual sports, oriented.

статус, розвиток навику, рівень 
освіти батьків, навик, спорт, команда, 
індивідуальний спорт, орієнтований.

статус, развитие навыка, уровень об-
разования родителей, навык, спорт, 
команда, индивидуальный спорт, 
ориентированный.

Introduction1

Many youths participate in sport programs in their 
leisure time in order to promote their health [37]. Benefits 
of sport participation include self–believe, promoting 
virtues, excitation management and control in sport, better 
behavior in school, reduction of health problems, lower 
rate of school abandoning and addiction [21, 29, 34, and 
31]. Youths who participate in leisure time and out school 
time may have other goals such as learning. By reviewing 
theories about learning, it seems that motivation is one 
of the crucial factors of learning. Scientific and technical 
investing in childhood and youth periods is essential to 
sport skill learning. Importance of organized learning 
and considering basic techniques and tactics needs more 
study in this specific age group. Children and youth are 
in learning process of fundamental techniques and skills 
© Noshin Benar, Mohsen Loghmani, 2012 
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according to the age properties. So preservation of their 
sport interest is so important. Investigating and identifying 
their motivation about sport participations in classes, is 
one of the factors that encourage them and increase their 
interest.

Sport psychologists have studied various types 
of motivation with specific terms such as internal, 
external, success and competitive motivations. Chih 
yu (2006) surveyed student motivation in sport and 
physical activity and finally introduced five motivations: 
health, good physical appearance, self–efficiency, social 
requirements and enjoyment [5]. Also Weiss (2000) 
explained individual inclinations reasons to physical 
activity by using Harter’s model (1987). Social support 
such as supporting parents, coaches and peers lead to 
self–confidence and understanding of self–efficiency 
which are appealing to him/her. Hassandra, Goudas, and 
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Chroni (2003) investigated related elements to internal 
motivation of sport participation according to individual, 
environmental–social differences [16].

Surely youths who participated in sport activities 
have more inclination to specific goals plus motivational 
priorities. Task–orientation and ego–orientation have 
been accepted among researchers [26]. Task–oriented 
individual emphasis on fitness promotion and technique 
performance skillfully, while ego–oriented individual 
emphasis on competition, status and confirming their 
abilities to their peers.

Many determinant factors that influence athlete goal–
orientation have been identity such as gender (Hanrahan & 
Cerin, 2009; Hanrahan & Biddle, 2002), local differences 
(Freeman & Anderman, 2005), and age (Chin, Khoo & 
Low 2009), and competition and practice environment 
(Van de Pol & Kavussanu, 2011) [15, 14, 10, 6, and 33]. 
Also type of sport influences athlete goal–orientation. In 
this field, Hanrahan and Biddle (2002) showed that people 
who participated in closed–skill sports more task–oriented 
than those participated in open–skilled sports [14]. Also, 
Yousefi, Ramzaninezhad, and Hemmatinezhad (2009) 
showed that individual sports athletes possess more ego 
and task–orientation than those who participated in team 
sport according to investigation on 384 athlete women 
[36].

Despite of these determinant factors of goal–orientation, 
there is an obvious relation between sport participation and 
goal–orientation of athletes [36, 1, and 25]. For instance, 
Zahariadis and Biddle (2000) investigated on a child 
sport motivation in Britain schools and stated that there is 
a positive relation between task–orientation and internal 
motivations (including motives of team atmosphere and 
skill development), while there is a relationship between 
ego–orientation and external motivation (such as motive 
of status) [37]. Also founding of Yousefi, Ramzaninezhad, 
and Hemmatinezhad (2009) study, revealed that there is 
a positive and significant association between mastery 
climate and ego–orientation, while there is a negative and 
significant association between performance climate and 
both ego and task–orientation [36].

Sport participation motivation is one of the specific 
motivations related to individual differences in sport 
participate as types of motivation that guide athletes 
towards their goals base upon individual differences in 
various sports. Definitions of participation motivation and 
goal–orientation make some difference in individuals for 
participation in sport activities. Identifying some factors 
like sex, age differences, type of sport and culture would 
aid effective designs development in order to provide 
individual requirements.

Evidences show that parents, teachers of physical 
educations, coaches, peers, cultural, economical 
differences and social inclinations also affect goal–
orientation and sport participation motivation of athletes 
[31, 27, 35, 13, 18, 9, 23, 20, 17, and 28]. Level of 
parents’ education is one of the intra–cultural elements 
of each society because different education levels of 
parents lead to different feedbacks for children that result 
their treatment and notion formation. The feedbacks are 

also effective in sport activities of youths. In this field, 
Gershgoren, Tenenbaum, Gershgoren, and Eklund (2011) 
showed that type of parental feedbacks (based upon ego 
or task–orientation) significantly affects motivational 
climate of among youth football players [11].

Also, McDavid, Cox, and Amorose, (2012) revealed 
that parents have an influential and important role in their 
children physical activity motivation. Motivational climate 
made by parents in their children can be either based upon 
external goals such as status and medal or internal goals 
such as satisfaction resulted from correct skill performance 
and individual grows. Parents make motivational climate 
advertently or inadvertently (reinforcement of self–
confidence, development of competence and skills) that 
can affect children [23].

However, parents recognize many benefits for 
themselves and their children in sport participation [24]. 
Consequently families have a crucial role in development 
of competences, internal motivations, enthusiastic and 
emotional promotions and learning about coping in 
children [19, 32, and 2].

Regarding the previous studies in the field of the 
sport participation motivation, goal–orientation, parents’ 
education level in different people and contradictory 
results, some questions will be brought up such as what is 
youths’ motivation for participating in sport classes during 
their leisure time, what is their main goal, and in type of 
sports, are these goals and motivations different between 
boys and girls? Furthermore, this study aims to answer 
to this question that does parents’ education level affect 
their youth athletes’ motivations and goal–orientation? In 
other word, the aim of present study is to compare sport 
participation motivation, goal–orientation and also its 
relation to the parents’ education level.

Materials and methods
Participants
In this research 376 Iranian youth athletes (boy = 

214, girl = 162) were studied. Data was obtained about 
the youths who participated in sport activities in their 
leisure time such as basketball (n = 132), football (n = 
73), volleyball (n = 82) and combat (n = 89) sports. The 
age of our statistical universe is 12–16 years old.

Instrumentations
Demographic questions: A short questionnaire 

assessed age, gender, main sport, and parents’ education 
level.

Sport participation motivation: Participation 
motivation questionnaire (PMQ) of Gill, Gross & 
Huddleston (1983) was used to gather data about the sport 
participation motivation [12]. This questionnaire has 30 
questions that assess the possible reasons to participate 
in sport programs. In this questionnaire, 5– point Likert 
scale was used from 1 (that is not important) to 5(that 
is very important).  By using the factorial analysis of 
the participation motivation questionnaire, Zahariadis 
and Biddle (2000) introduced 6 important motivations 
including status, energy release, team atmosphere, skill 
development, affiliation and fitness. The reliability of the 
questionnaire obtained by Cronbach’s alpha coefficient 
was .85 [37].
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Goal–orientation: Moreover, to determine the 
goal–orientation, the youths answered the task and ego–
orientation in sport questionnaire (T.E.O.S.Q) of Duda 
and Nicholls (1992) [8]. This questionnaire extracts 
scores of the task–oriented goal and the ego–oriented 
goal by giving seven questions and six questions, 
respectively. Each question was answered by 5–point 
Likert scale, from 1 (I disagree completely) to 5 (I agree 
completely). Castillo, Tom´as, Balaguer, Fonseca, Dias & 
Duda, (2010) confirmed the reliability and validity of this 
questionnaire by studying of the task and ego–orientation 
in sport questionnaire on high school students in Spain [n 
(2473)] and Portugal [n (2486)]. This questionnaire was 
confirmatory factorial analyze using its Italian version by 
Bortoli and Robazza (2005). Previous researches reviewed 
the reliability of each sub scaled of the questionnaire [4, 3]. 
These researches reported Cronbach’s Alpha coefficient 
of the task–orientation sub scaled between .62 to .85 and 
the ego–orientation sub scaled from .80 to .85 [14, 15]. In 
this research, reliability of the task and ego–orientation 
sub scaled was obtained by Cronbach’s Alpha coefficient 
0.80 and 0.79, respectively.

Procedure
After confirming the validity of the questionnaires 

by instructors, researchers and specialists in physical 
exercise and sport sciences, each of them was distributed 
between youth athletes in combat, volleyball, basketball 
and football classes. At first, it was requested of them to 
write their parents’ education level and then answer 30 
questions of the first questionnaire (sport participation 
motivation). After complementing the first questionnaire 
immediately, they answered the last 13 questions that 
assessed their task and ego–orientation.

Data analyses
The descriptive statistics methods and also, Freedman, 

Kruskal–Wallis and Uman–Wittney tests were used to 
analyze the data. By using the descriptive statistics methods, 
data was obtained including the parents’ education level, 
average and standard deviation of the research variables 
scores. In order to determine priority of motivations and 
goal–orientation of youth athletes, Freedman test was used. 
Kruskal–Wallis test was used to determine significance 
of differences in sport participation motivation, goal–
orientation and parents’ education level and then, in order 
to identify the exact point of differences, Uman–Wittney 
test was used in the case of being significant.

Results
According to the Table 1, there is a significant 

difference between priorities of applying the motivations 
in youth athletes [df (5), χ2 (1466.29), p = .001]. Their 
priorities include status, skill development, energy release, 
team atmosphere, affiliation and fitness, respectively.

The comparison between the participation motivations 
for type of sports showed that the youth combaters have 
more tendency to status, so that the difference between 
their tendency and basketball players’ tendency is 
significant [p<0.001, Z (–3.75)]. Furthermore, youth 
basketball players (Mean rank = 118.04) have motivation 
of skill development more than youth combaters (Mean 
rank = 92.7). This difference was significant at p<0.003, 

and Z (–2.95), between team sport athletes (basketball 
players) and individual athletes (combaters).

The other results of present study showed that there is 
a significant difference statistically between the priorities 
of using goal–orientation in youth athletes [df (1), χ2 
(288.92), p<0.001], that their priorities are task–oriented 
and ego–oriented, respectively (table 2).

The comparison between goal–orientations for type of 
sports revealed that football players (Mean rank = 54.11) 
and combaters (Mean rank = 83.12) have ego–orientation 
more than basketball players (Mean rank = 21.91). So 
that the difference between youth football players and 
basketball players was significant in the ego–oriented 
goal at p<0.012, Z (2.50), and this difference between 
youth basketball players and combaters was significant in 
the ego–oriented goal at p, 0.013, and Z (–2.49). Based on 
our findings, the level of applying the ego–oriented goal 
in combaters was more than the other sports.

According to this fact that parents’ education level 
influences on their children’s sport participation motivation, 
but by comparing between the goal–orientation and 
parents’ education different levels there was not seen any 
significant difference. The results of Kruskal–Wallis test 
showed that the youths who have well–educated mothers 
therefore, have more motivations for skill development, 
team atmosphere, energy release than youth athletes who 
have low educated mothers. Moreover, the youth athletes 
who have well–educated fathers have external motivations 
like status and internal motivations to the youth athletes 
who have low educated fathers (Table 3).

Whether, based on the type of sport participation 
motivation or goal–orientation, any significant difference 
was not seen between girls and boys.

Discussion
The purpose of present study is compare and prioritizing 

the main six motivations of sport participation of youth 
athletes, compare and prioritize task and ego–orientation 
of youth athletes, and the role of parents’ education level 
and its impact on the motivation of sport participation 
and goal–orientation youth athletes. According to the 
researches, motivation is an essential element that plays 
an important role in making physical behavior and sport 
in youths [37, 31].

In order to continue physical activities and regular 
sports that are appeared as behavior in people and also 
attend and participate inactive youths in sport programs 
therefore, motivation element should be considered 
very necessary. Paying attention to these emotional and 
affective needs make youths satisfy about their physical 
activities and sport. Therefore, it will work as a power full 
intensive and also it will bring very useful results.

This study showed that youths’ motivation to participate 
in physical exercise in their leisure time (different sports 
like football, volleyball, basketball and combat sports) 
includes the motivation of status, skill development, energy 
release, team atmosphere, communication to others or 
affiliation and fitness, respectively. The findings indicated 
that youths are more task–oriented. In the other word, in 
this age period, youths tend to do sport skills correctly 
and to compete and also, by learning sport techniques and 
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Table 1.
Means, SDs, mean ranks for sport participation motivation.

Variable Mean SD Mean Ranks Priority
Status 17.88 4.66 5.82 1

SD 13.9 4.58 4.77 2
ER 11.87 2.26 4.27 3

TA 7.09 2.73 2.55 4

Affiliation 6.25 2.45 1.99 5

Fitness 5.38 2.36 1.6 6
Note.  SD = Skill Development, ER = Energy Release, TA = Team Atmosphere. (P< .01)

Table 2.
Means, SDs, Mean Ranks for Goal-Oriented. 

Variable Mean SD Mean Ranks Priority

TO 27.75 5.48 1.95 1
EO 17.96 5.7 1.05 2

Note.  TO = Task–Oriented, EO = Ego–Oriented. (P< .01) 

Table3.
Comparison of parent education level in youths sport participation motivation and goal-orientation.

Scales Variable PEL Number Number MR MR χ2 χ2 LS LS
S Father Mother Father Mother Father Mother Father Mother
P G 26 38 126.7 158.3
O Status D 131 157 176.1 173.5 11.57 7.31 .009 .062
R B 137 139 190.2 199.2
T OB 72 33 204.5 198.9
P G 26 38 149.4 158.1
A ER D 131 158 170.7 167.4 9.26 15.98 .026 .001
R B 139 139 202.3 212.1
T OB 73 35 190.2 190.6
I G 26 38 159.7 170.8
C TA D 129 155 171.0 168.5 8.39 8.79 .039 .032
I B 136 137 182.2 193.9
P OB 73 35 211.3 217.5
A G 26 37 168.7 168.9
T Affiliation D 128 156 179.1 181.3 1.62 1.45 .653 .694
I B 137 137 181.6 190.1
O OB 73 35 194.9 177.3
N G 26 38 165.4 164.3
M Fitness D 129 156 175.6 181.0 2.54 2.47 .476 .479
O B 138 136 192.2 191.5
T OB 70 34 179.6 173.6
I G 25 37 134.8 139.4
V SD D 127 154 168.2 171.6 11.51 10.11 .009 .018
E B 131 132 180.8 194.4
S OB 73 34 207.0 195.4

G 26 38 213.5 199.8
G TO D 125 152 178.8 178.2 5.55 2.02 .136 .568
O B 135 134 165.8 173.1
A OB 69 32 186.7 176.7
L G 26 38 218.5 186.8
S EO D 128 154 187.1 186.9 5.58 2.61 .133 .455

B 134 135 169.1 170.3
OB 73 35 178.5 194.7

Note.  PEL = Parents Education Level, MR = Mean Ranks, LS = Level of Significance, G = Graduated, D = Diploma, B = 
Bachelor, OB = Over Bachelor (including Msc, and Ph.D), ER = Energy Release, TA = Team Atmosphere, SD = Skill Development, 
TO = Task–Oriented, EO = Ego–Oriented.

skills, they try to evaluate their physical efficiencies and 
abilities through social comparisons more and more and 
to get attention the important resources indexes such as 
teachers, parents and peers. Therefore, the motivations 

such as status, skill development and energy release 
indicate the priority of these motivations.

Moreover, the results of the different sports showed that 
the youth combaters tend to status motivation more, but 
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team sport youths such as basketball and football players 
have more internal motivation than combaters [36]. The 
evidences show the youths who participate in team sports, 
irrespective of sport capability and performing, they have 
high self–confidence, understanding of self– efficiency 
and external motivations [30].

Several environmental factors like sport teacher’s 
attitude and attention to the training, holding and setting 
of the leisure time classes and also the nature of the sport 
field could affect youths’ goal–orientation. In spite of 
Hanrahan and Biddle (2002), and according to Yousefi, 
Ramzaninezhad and Hemmatinezhad (2009), and 
Hanrahan and Cerin (2009), our findings show more ego–
orientation in the youths who participate in individual 
sports than team sports [14, 15, and 36]. It seems that 
these contradictory results are rooted in nature and the 
type of individual sport skills. In this study, combat 
sports that have the characteristic of open–skilled sports 
as individual sports, they show more ego–orientation 
than team sports as basketball. For this reason that there 
is ranking and personal status personally in these sports 
therefore, it would be the best chance for the athletes 
based on this criterion to compare themselves with their 
peers and pay less attention to learning fundamental 
techniques and skills of these sports. Hanrahan and Cerin 
(2009) as cited Hanrahan and Biddle(2002) by studying 
youths’ goal–orientation indicated that track and field 
athletes who experience the close–skilled characteristics, 
due to the nature of this sport, are more task–oriented than 
football players and squash players that have open–skilled 
characteristics [14, 15].

According to the pervious researches done on the 
impact of the close–skilled sports on athletes’ task–
orientation, Majzub and Muhammad (2011) showed that 
golf players are more task–oriented [22]. Although there 
are the other factors such as gender, age and geographical 
situation which affect the results, the recent results align 
with the pervious findings about the impact of nature and 
characteristic of open–skilled sports on athletes’ ego–
orientation [14, 15, and 36].

While youth combaters are more ego–oriented, they 
tend to status motivation more. But task–orientation is 
more important for footballers and basketball players 
and their motivation is more skill development that these 
results support the previous studies [37]. It is noted that, 
by developing and promoting the skill, the status will be 
possible. In other word, the more youths are ego–oriented, 
the more skill development and status motivations increase. 
Regarding the contradictory evidences about the impact of 
gender on athletes’ goal–orientation and sport participation 
motivation, the role of gender in youths’ goal–orientation 
and motivation–making was not confirmed decisively. 
Several studies show that men are more ego–oriented than 
women and women are more task–oriented than men [14, 
15]. Any way youths’ motivation and goal–orientation 
could not be predicted based on gender. In other word, 
more researches are needed.

Therefore, it seems that sport teachers should focus 
on the correct training of the fundamental skills and 
techniques of different sports. Because youths like to 

learn these skills and learning these skills is a means to 
confirm their physical ability and self–efficiency and 
also, they like to be certified by people such as their 
parents, coaches, teachers and peers. Learning these skills 
makes the necessary of the status need in youth athletes. 
Therefore, sport teachers could improve skill and status 
motivations and also satisfy youths’ needs. As a result, 
youths will achieve their mental energy release and they 
will enjoy their physical activities and sport. Focusing 
on this process and the correct management of the path, 
play an important role in persuading youths to repeat and 
continue the physical activities and sport. 

Parents like sport teachers are considered as the 
supportive elements of youths in instructional fields. 
Social supports especially the supportive element of 
parents’ high education level plays a vital role in increasing 
youths’ motivation to do physical activities and making 
self– confidence. The reason is that high education makes 
a good economic–social situation to family and according 
to the evidences, youths who don’t have an appropriate 
economic–social situation, are less supported by their 
parents in sport participation [7].

Our findings show that the more parents have high 
education level, the more youths’ motivations increase. 
These differences are more important especially in status, 
skill development, and energy release and team atmosphere. 
These results are the complement of the pervious and 
future researches. By study of 81 footballers (12–year–old) 
and their parents’ feedbacks, Gershgoren, Tenenbaum, 
Gershgoren, and Eklund (2011) showed that when their 
parents used the feedback based–on task–oriented, 
their internal motivation climate (mastery) increased 
significantly. When the parents used the feedback based–on 
ego orientated, the youth footballers’ external motivation 
climate (performance) increased significantly [11].

Based on the findings, it seems that the parents’ high 
education level affects their children’s feedbacks in sport 
participating and also increases youths’ external and internal 
motivations. Using feedbacks based–on task–oriented, they 
provide some feedbacks for their children and therefore 
there will be the possibility of success and status. These 
feedbacks were seen in well–educated fathers. The well–
educated fathers, because of achieving to high successes 
in education, have the same attitude to sport and make the 
success and status motivations in their children. While the 
well–educated mothers, probably, use feedbacks based–on 
task–oriented that increase the youths’ internal motivations 
(skill development and team atmosphere).

Also, we point out fathers’ more competitive and 
challenging morale to the mothers’ that based on 
this morale, the type of feedbacks that they make for 
their children makes competition, status and internal 
motivations. According to the aligning the recent findings 
with the pervious researches [23, 20, 2, 11, and 9], the 
importance of the family role and parents’ education level 
on motivation, capability and enjoying youth athletes’ 
sport participating will be appeared more and more. 
These evidences could provide some guidelines to sport 
managers to set and arrange some sport programs in 
youths’ leisure time.
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ОТ РЕДАКЦИИ
ТУРИЗМ – ЕГО ПРОБЛЕМА И «СТИХИЯ»

Булашев Александр Яковлевич родился 12 июля 1937 года в поселке Родемск Волчанского района Харь-
ковской области. Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) ему было почти 4 года. В 1955 
году в г. Чугуеве он окончил 10 классов средней школы №1, а в 1961 году – Харьковский медицинский институт, 
санитарно-гигиенический факультет. После окончания вуза был направлен на работу в Херсонскую область на 
должность главного врача Новотроицкой районной санитарно-эпидемиологической станции.

С 1964 по 1967 г. Александр Яковлевич обучался в аспирантуре на кафедре коммунальной гигиены Харь-
ковского медицинского института, а в1968 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Гигиеническое обо-
снование предельно-допустимой концентрации динитророданбензола в воде водоемов». В результате оценки 
полученных данных по всем показателям вредности установлен лимитирующий показатель – влияние на био-
химическое потребление кислорода (БПК), которое проявляется в виде торможения. Концентрация 0,5 мг/л ди-
нитророданбензола, оказывающая воздействие по этому признаку на санаторный режим водоема, самая низкая 
из всех пороговых величин других показателей вредности. Рекомендуется предельно-допустимая концентрация 
(ПДК) динитророданбензола в воде водоемов 0,5 мг/л по признаку воздействия на БПК.

После окончания аспирантуры в 1967 г. назначен на должность заведующего токсикологической лабо-
ратории спецкафедры Харьковского медицинского института, в 1968 г. переведен на должность преподавателя 
спецкафедры.

В 1972 г. прошел по конкурсу и зачислен на должность старшего научного сотрудника в лабораторию 
Ph/K Всесоюзного научно-исследовательского института по охране вод (ВНИИВО), а в 1976 г. переведен  на 
должность ученого секретаря института. В 1978 г. решением ВАК СССР присвоено ученое звание старше-
го научного сотрудника. В марте 1984 г. зачислен переводом на должность доцента кафедры гимнастики, как 
прошедшего по конкурсу, на Харьковский спортивный факультет Киевского государственного института фи-
зической культуры. В 2004 г. переведен на кафедру зимних видов спорта, велоспорта и туризма на должность 
профессора кафедры.

Александр Яковлевич является автором и соавтором 81 работы, в том числе учебников – 2, учебных посо-
бий – 5, справочной литературы – 2, методических рекомендаций – 2.

В последнем учебнике «Спортивный туризм» за 2009 год он пишет, что важнейшей задачей в работе 
туристских и спортивных клубов, секций туризма, учебно-тренировочных баз, сборов и экспедиций является 
содействие воспитанию спортсменов, гармонически сочетающих в себе духовное богатство, моральную чи-
стоту и физическое совершенство. Решающее значение в этой большой и ответственной работе имеет хорошо 
продуманная и четко спланированная система поэтапного обучения, воспитания и тренировки, рассчитанная 
на многолетнюю круглогодичную подготовку туристов. Учебно-тренировочный процесс по учебным планам 
и программе подготовки спортсменов-разрядников по туризму осуществляется в соответствии с «Правилами 
проведения туристских спортивных походов» и классификацией спортивного туризма.

Данная программа включает в себя: туристскую подготовку в объеме нормативов и требований для юных 
туристов, туристов среднего и старшего возраста и занятия туризмом с выполнением разрядных норм и требо-
ваний Единой спортивной классификации.

В настоящее время Булашев А.Я. работает над проблемой развития спортивного туризма и его  безопас-
ности, ходит в спортивные (лыжные, водные) походы. Еще в 1965 г. он выполнил нормативы и получил звание 
мастера туризма СССР, а в 1966 г. – мастера спорта СССР. В 1999 г. ему присвоено звание Заслуженный путе-
шественник России, в 2000 г. – Почесний працівник фізичної культури та спорту України, в 2010 г. – видатний 
мандрівник України.

Булашев А.Я. был призером чемпионатов СССР по спортивному туризму и три раза становился чемпио-
ном Украины. Он совершил более 100 спортивных походов. В 2007 г. за прохождение арктической тундры в 
лыжном походе (450 км) стал чемпионом Украины и выполнил звание мастера спорта Украины по спортивному 
туризму. В 2012 г. награждался почетным знаком Переяслав-Хмельницкого педагогического университета.

Александр Яковлевич подготовил около 250 тренеров-преподавателей по спортивному туризму. 20 чело-
век магистров и двух граждан Китая, защитивших кандидатские диссертации.

Зайцев В.П., Манучарян С.В.
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Научный день кафедры физической реабилитации и здоровьесберегающих технологий Харьковской 
государственной академии физической культуры прошел 10 ноября 2012 года на базе Харьковского отделения 
ООО медицинского центра доктора Бубновского.

Прежде чем его провести, были проведены организационные мероприятия: разосланы приглашения, 
заготовлены более 100 сертификатов и 30 «Почетных грамот», составлена программа его проведения (ответ-
ственная Манучарян С.В.). Кроме того, оформлены 4 фото-стенда кафедры, включающие учебную, научную, 
методическую и творческую деятельность профессорско-преподавательского коллектива кафедры (ответствен-
ная Канищева О.П.) и 6 схем-файлов об организации кафедры и ее творческом пути (ответственные Зайцев 
В.П., Манучарян С.В. и Федяй И.А.). 

Научный день кафедры проходил в виде V международной научной конференции на тему: «Здоро-
вьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях». На этом 
научной форуме присутствовало около 100 человек: от ХГАФК – 17 (в том числе Шестерова Л.Е., Боляк А.А., 
Зайцев В.П., Манучарян С.В., Ефименко П.Б., Мятыга Е.Н., Калмыков С.А., Авраменко О.Н. и др.), Харьков-
ского отделения ООО медицинского центра доктора Бубновского – 20 (из них шесть выпускников и один аспи-
рант − Алзин Ходуд, Украина-Сирия) и других медицинских центров доктора Бубновского, расположенных в 
гг. Киеве и Донецке.

В нем приняли участие 10 высших учебных заведений Украины (гг. Харьков, Полтава, Днепродзер-
жинск, Евпатория), санаторная школа-интернат №13, сотрудники НИИ, больниц, поликлиник и других органи-
заций г. Харькова. От России участвовали Белгородский государственный технологический университет имени 
В.Г. Шухова (2 человека) и Белгородский государственный национальный исследовательский университет (5 
человек).

Среди них участвовали 7 докторов наук: Сосин И.К − д.мед.н., профессор, Истомин А.Г. − д.мед.н., 
профессор, Ермаков С.С. − д.пед.н., профессор, Собянин Ф.И. − д.пед.н., профессор, Козина Ж.Л. − д.н.ф.в.с. − 
профессор, Колесниченко В.А. − д.мед.н., профессор, Подригало Л.В. − д.мед.н. и 17 кандидатов наук. 

По материалам проведенной конференции опубликован сборник статей на 420 страниц. В нем помещена 
101 статья от Украины, России, Сербии и Словакии. В сборнике представлены статьи по актуальным проблемам 
здоровья человека, физической реабилитации, физической рекреации и медико-биологического обеспечения 
физической культуры и спорта. Показаны тенденции в определении этих проблем, представлены технологии 
формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья студентов, в том числе перспективные на-
правления совершенствования учебно-тренировочного процесса.

Материалы сборника представляют теоретический и практический интерес для докторантов, аспиран-
тов, магистров, тренеров, спортсменов, преподавателей, научных работников, а также студентов, учителей сред-
них школ и лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.

Ермаков С.С., Зайцев В.П., Манучарян С.В.
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