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Анотація. Дана робота присвячена вивченню концептуальних основ формування
здоров’я школярів засобами фізкультурної освіти у Великобританії, яка передбачає
насамперед забезпечення трьох основ: освіту завдяки руху, освіту в русі, освіту про рух.

Ключові слова: концепція, фізкультурна освіта, Великобританія, формування
здоров’я, підхід.

Аннотация. Турчик И. Х., Шиян Е. И., Козиброда Л. В. Концептуальные
основы формирования здоровья школьников средствами физкультурного
образования в Великобритании. Данная работа посвящена изучению концептуальных
основ формирования здоровья школьников средствами физкультурного образования в
Великобритании, которое предусматривает, прежде всего обеспечение трех основ:
образование благодаря движению, образование в движении, образование о движении.

Ключевые слова: концепция, физкультурное образование, Великобритания,
формирование здоровья, подход.

Abstract. Conceptual basis for forming school health education by means of
physical culture in the uk. This paper studies the conceptual foundations of the formation of
school health education by means of physical culture in the UK, which provides, first and
foremost, the three basis: education through movement, education in the movement, the
education about of the movement.

Keywords: concept, sports education, Great Britain, the formation of health approach.

Постановка проблеми. В останні роки зростає зацікавленість
вітчизняних фахівців до вивчення закордонних систем освіти, у тому числі і
системи фізичного виховання, основною метою якої є формування здоров’я
особистості. Без перейняття досвіду інших сьогодні не може успішно
розвиватися будь-яка країна, без знання нового у світі, у своїй професії не
може бути конкурентноздатним будь-який фахівець. Тому, на нашу думку,
актуальним є вивчення сучасних підходів до формування здоров’я людини
закордоном.

Метою даної роботи було вивчення концептуальних основ
формування здоров’я школярів засобами фізкультурної освіти у
Великобританії.

У ході дослідження використовувалися наступні методи дослідження:
методи теоретичного аналізу та узагальнення даних науково - методичної
літератури й офіційних документів.

Результати досліджень та їх обговорення. Важливою складовою
діючої в Англії концепції фізкультурної освіти є так звана освіта завдяки
руху.

Руху відводиться особлива, наскрізна роль у навчальних програмах
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середньої школи Англії, чим підкреслюється його фундаментальна роль у
житті дитини. Зокрема, англійський психолог Bruner J. [8] вважає, що дія,
рух, гра складають “культуру дитинства”. Завдяки руху діти пізнають себе,
своє тіло, оточення, а дії, що базуються на рухах, створюють для дітей
сприятливе навчальне середовище [5]. Daley D. [9] стверджує, що така
діяльність сприяє створенню ситуацій, у яких діти вчаться без напруження і
з задоволенням. Формуючи навчальні завдання у межах фізичної активності,
вчителі стимулюють учнів до зниження рівня тривожності та отримання
задоволення від навчання.

Рух створює значущий контекст, у якому відбувається навчання [8]. На
відміну від більшості предметів, під час викладання яких учні дізнаються
про спортивні змагання і концепції із зовнішніх джерел, у контексті руху
учні навчаються завдяки руху і перебуваючи в ньому [7]. Такий підхід,
базований на русі, може бути застосований майже до кожного предмету
шкільної освіти як основа методики викладання  або як її елементи.

Фізична діяльність може бути основою зацікавленості і застосування
знань і розумінь, і тому має велику цінність як стрижень міжпредметного
навчання [3].

Традиційне твердження про необхідність ФКО часто базувалося на так
званих “зовнішніх” або “інструментальних” аргументах [17]. Тому фізична
діяльність розглядається здебільшого як засіб досягнення певних освітніх
цілей:

1) ФКО для здоров’я та фітнесу;
2) ФКО для розвитку моральних якостей;
3) ФКО для формування ціннісних орієнтацій;
4) ФКО для громадянської освіти;
5) ФКО для естетичного виховання.
Думка про те, що широкий спектр освітніх цілей може реалізовуватися

через добре підготовлену програму ФКО не є новою.  Новим, як
стверджують фахівці Англії, є освітній спектр застосування цієї дисципліни:
духовний, моральний, соціальний, культурний розвиток; грамотність і
вміння рахувати; інформаційні і комунікаційні технології; вміння мислити
тощо [20].

Позитивний вплив ФКО на здоров’я використовується для збільшення
цінності даного предмету. Дитяча любов до ФКО може служити не тільки
каталізатором пожиттєвої фізичної активності, а й для ефективного
розв’язання проблем, пов’язаних зі здоров’ям, які посідають чільне місце у
Національній Програмі з ФКО Англії  (DFEE/QCA, 1999) [11]).

На думку фахівців [8],  найбільш ефективним є вплив ФКО у тій
частині освітнього спектру, який стосується  розвитку мовлення учнів. При
цьому рухи не просто сприяють навчанню і мовленнєвому розвитку, а є його
невід’ємною складовою. Британські педагоги [13] поділяють думку про те,
що мова пізнається і декодується через  інтеграцію та зв’язки між мовою і
рухами тіла. Малі діти супроводжують свої розмови  рухом, який є для них
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чимось невід’ємним. Bruner J. стверджує, що “мова налаштовує тіло на
хореографію людського тіла” [8 с.25].

Рух забезпечує середовище, у якому учні використовують мову
природно і цілеспрямовано. Bailey R. [4] так визначає користь, яку може
принести ФКО для розвитку мови і грамотності учнів:

- легка атлетика: осмислення виконання легкоатлетичних вправ;
- танці: реакція на вірші, розповіді та скоромовки;
- ігри: прикметники та прислівники для опису рухів;
- гімнастика: опис роботи інших;
- активне дозвілля на природі: досягнення домовленостей у вирішенні

групових цілей;
- плавання: написання правил безпеки.

Взаємозв’язок ФКО з громадянською освітою в школах Англії є
нечітким. Існує стара традиція, народжена у вікторіанських приватних
школах, яка доводить, що організована фізична діяльність дає ідеальну
можливість молоді пізнати успіх та поразку, переборювати перешкоди,
стримувати у собі егоїстичні бажання заради досягнень групи [15]. Вже
тривалий час у науці побутує думка про те, що у спорті гравцям надається
можливість проявити свої моральні якості. Доказом цього є доповіді
урядовців, зокрема доповідь “Спорт: піднімаючи гру”, у якій колишній
міністр Джон Мейджер висловив такі думки:

“Змагальний спорт дає дуже цінні уроки на все життя. У кожній грі є і
переможець і переможений. Спортсмени повинні вміти бути і тими й
іншими. Спорт розквітає лише тоді, коли обидві команди грають за
правилами і гідно сприймають свої результати. Це один з найкращих
способів навчитися жити поряд з іншими і впливати на іншого гравця як
учасника команди” [21 с. 24].

Уроки ФКО в Англії дають багато можливостей для  обговорення
ціннісних орієнтацій та поведінки і мають значну перевагу над іншим
уроками з інших дисциплін, що проводяться у класних кімнатах, оскільки
передбачають багатозначні ситуації, що вимагають обговорення чесної
поведінки чи командної стратегії.

 Такі можливості включають:
- обговорення можливих шахрайств у спорті; расизму; спроможності і

неспроможності гендерних стереотипів;
- розв’язання проблем під час активного дозвілля на природі;
- допомога у створенні спортивних клубів у позаурочний час;
- дослідження різноманітних фобій у танцях;
- вивчення того, як представлені гендерні співвідношення, раси та їх

можливості у спортивних засобах масової інформації
Аналіз літературних джерел дозволяє визначити позитивні аргументи

щодо користі ФКО, які пов’язані з упровадженням її у весь спектр шкільної
програми. Саме поняття навчання “завдяки руху” вказує на можливість ФКО
сприяти всебічному засвоєнню знань, умінь та розумінь, які відіграють
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фундаментальну роль у загальному навчанні та розвитку молоді [6]. Руховий
досвід є сприятливим ґрунтом для створення умов  навчання тим учням, що
незадоволені школою, і дає можливість розвивати їх уміння та розуміння
спонтанно під час уроків ФКО.

ФКО - це засіб, а не результат освітньої діяльності; його доцільність
зумовлена фундаментальними цілями освіти.

Таким чином, ФКО Англії побудована з урахуванням того, що ”освіта
завдяки руху” може значно покращити якість навчання з усіх розділів
шкільної програми.

Наступною важливою складовою діючої в Англії концепції є освіта
про рух. Залучення молоді до здобутків людської культури, на нашу думку,
в Англії відбувається за безпосередньої участі молоді у різних культурних
сферах, завдяки чому вона усвідомлює широту людських прагнень і розуміє
їхню значущість [1].

ФКО Англії має на меті ознайомлення учнів із різними  видами
фізичної діяльності та пов’язаними з ними  концепціями, правилами та
процедурами. Цінність фізичної культури полягає у тому, що учні набувають
нового, фізкультурного досвіду. Важливим завданням є ознайомлення учнів
з уміннями, з яких складаються види спорту, адже “спорт – продукт
соціальної системи, що пов’язаний з культурою, і школяреві повинна бути
надана можливість детально з ним ознайомитися” [20]. В освіті про рух дуже
важливо, щоб діти навчилися  свідомо оцінювати різні види спорту, які
могли б збагатити їхнє життя.

В освіті про рух, за нашими дослідженнями, учні дізнаються про
різноманітність та характер форм фізичної діяльності. Саме фізичний аспект
виконання різних видів діяльності є основою цих знань. Беручи участь у
різних за структурою видах фізичної діяльності, учні дізнаються про те, як
рухатися у певних ситуаціях,  щоб досягти результату. У той же час їм
необхідно знати про те, що деякі способи руху швидше призводять до успіху
або є більш естетичними, ніж інші. Адекватна ФКО повинна містити два
види знань: знання способу як виконувати певне дії і знання їх змісту
(наприклад, орієнтування потребує вміння читати карту, працювати з
компасом та знань з фізичної географії).

Проведений аналіз численних оглядів свідчить, що навчання ігор
займає більшу частину програмного часу порівняно з іншими видами
діяльності. Найбільше часу іграм відведено середній та старшій школі
(пізніше йдуть легка атлетика, танці та плавання). Традиційні командні види
ігор - регбі, футбол, хокей домінували у 7-11 класах. Наші дослідження
підтвердили  результати досліджень Pennej D., Evans J., Fairclough S. [12; 19]
і OfSTED (95) , які наголосили що 50-70% часу уроків ФКО займають ігри.

Варто відзначити, що домінування ігор у програмі ФКО  має давні
традиції [14]. Як виявилося у процесі нашого дослідження у Національній
Програмі ФКО 1999 року [10] значна перевага також надається іграм.

Очевидно, акцентування уваги на одному виді діяльності,  призведе до
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того, що спектр рухової діяльності, який пропонується учням під час
навчання в школі,  обмежиться. Вузька спрямованість концепції програми,
базована на змагальних іграх, містить небезпеку відштовхнути багатьох
дітей від ФКО, а також позбавити їх можливості  отримати цінний досвід під
час навчання.

Для того, щоб розвинути потребу молоді продовжувати займатися
фізичною діяльністю після школи,  їх необхідно глибоко зацікавити. Тому
логічним є надання учням Англії на уроках ФКО можливості досліджувати
весь спектр видів діяльності для вибору власне тих, які найбільше
відповідають умінням, характеру і зацікавленостям. Змагальний характер,
властивий більшості ігор, значно відрізняється від виразності танцю, де
кожному надається можливість показати свій досвід і отримати задоволення,
навчитися різних рухів і бути фізично активним. Отже, у програмі  ФКО у
Великій Британії переважає ігрова діяльність, сучасні ж тенденції ФКО
свідчать про спрямованість на пропорційне співвідношення між
упровадженням нових, незнайомих для учнів видів діяльності і наданням
дозволу учням займатися тими видами, які їх найбільше цікавлять.

У процесі дослідження нас зацікавило, чи надає сучасна ФКО в Англії
значущі і цінні можливості учням з фізичними і розумовими вадами і було
підтверджено, що більшість учнів з особливими потребами Англії
отримують рівноцінну адекватну ФКО разом із фізично повноцінними
однокласниками.

Ще однією необхідною  концепціональною основою фізкультурної
освіти в Англії є освіта в русі.

На нашу думку, освіта в русі є найважливішим розділом програми
ФКО Англії, оскільки знайомить учнів із терміном “фізичний”, який дає
інформацію про внутрішні цінності і задоволення, які містяться власне у
русі. Варто зазначити, що, беручи участь у  різних видах рухової діяльності,
вивчаючи їх можливості та обмеження, учні можуть здобути досвід з
“середини”, а не “байдужо спостерігаючи збоку”. Діти просто виявляють
рухову активність замість того, щоб цінувати її і брати в ній участь [2; 6].

Важливою функцією ФКО за освітньою концепцією Англії має бути
прищеплення почуття любові до різних видів фізичної діяльності. Ці види
діяльності та здобутий у них досвід є важливими самі по собі, що допомагає
зробити ФКО особливою та цінною. Owen J. стверджує, що ФКО передусім
повинна сприяти “розширенню знань та понять учнів щодо значення
фізичного існування у повному людському сенсі ” [18 с.39] . Навчати дітей
насолоджуватися рухом та виховувати прагнення до фізичної діяльності, що
збереглися б у дорослому житті  - це найголовніше завдання ФКО молоді в
Англії.

Висновок: таким чином концепція формування здоров’я школярів
засобами фізичної культури у Великобританії передбачає насамперед
забезпечення трьох основ: освіту завдяки руху, освіту в русі, освіту про рух.
Власне такий підхід, на думку англійських фахівців забезпечить
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формуванню в учнів глибоких знань і розуміння здорового способу життя та
збереження здоров’я в умовах погіршення довкілля, а також їх моральний,
духовний, соціальний та культурний розвиток.
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Ковальчук І. Л.
ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБА ЯК АРТЕФАКТИ КУЛЬТУРИ:

ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Анотація. Розкрито релігійний, морально-етичний та філософський аспекти
феномену хвороби. Проаналізовано природничо-науковий підхід до хвороби, його
переваги та недоліки. Виявлено значення хвороби в процесі духовної трансформації
особистості.

Ключові слова: здоров’я, хвороба, соматичне буття людини, біль, страждання,
цілісність особистості.

Аннотация. Ковальчук И. Л. Здоровье и болезнь как артефакты культуры:
философская интерпретация. Раскрыто религиозный, морально-этический и
философский аспекты феномена болезни. Проанализирован естественнонаучный поход к
болезни, его преимущества и недостатки. Выявлено значение болезни в процессе
духовной трансформации личности.

Ключевые слова: здоровье, болезнь, соматическое бытие человека, боль,
страдание, целостность личности.

Abstrakt. Kovalchuk I. Health and illness as artifact of culture: philosophical
interpretation. Religious, moral and philosophical aspects of the illness phenomenon are
exposed in the article. The physiological approach to the illness, its advantages and
disadvantages are analyzed. The importance of illness diagnosis in the process of spiritual
transformation of personality is substantiated.

Key words: health, illness, somatic life of man, pain, suffering, integrity of personality.

Постановка наукової проблеми, її значення. Повноцінна
життєдіяльність людини передбачає не тільки її фізичне здоров’я, а й
психічне і духовне, бо сучасний шалений ритм життя, який провокує стреси,
депресії, інформаційне перевантаження тощо, реально і потужно впливає на
стани здоров’я. Нинішня регіонально-просторова структура захворювань в
Україні підтверджує, що психічна та духовна складові мають креативний
вплив на їх показники, що вимагає цілісного філософського підходу до
проблеми.

Здоров’я і недуга являють собою соціокультурні феномени, а будь-які
форми досвіду їх відчуття та переживання виступають як продукти певних
соціальних практик й дискурсивних систем, які потребують філософського
трактування. У ХХ ст. в медичній науці як стосовно тлумачення феномену
хвороба намітилась відмова від жорсткої опозиції «здоров’я – хвороба», так і
від традиційного визначення цих понять відносно одне одного як
протилежних за своєю природою. Поступово принцип протиставлення
змінився принципом доповнення. Однією з особливостей сучасної медичної
науки у ряді випадків є відмова від розуміння хвороби як патологічного
відхилення та пропозиція гомеопатичного принципу лікування. Хвороба
визначається у позитивному значенні як «зміна у стані здоров’я здорового
індивідууму» [1, 54].



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

10

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Проблема здоров’я та
хвороби, відношення до хвороби, її залежність від соціокультурних умов і
від самої особистості та ряд інших питань були і не перестають бути одними
з ключових питань філософії. Як в античну добу, епоху Середньовіччя, так і
в сучасній філософії (зокрема, у дослідженнях Ясперса, Сіорана, Фуко,
Фромма, Грофа та інших) ці питання набувають своєрідної інтерпретації.
Значну увагу сучасні дослідники приділяють особливостям взаємозв’язку
захворюваності населення із духовними проблемами суспільства та
соціальними умовами існування. Зміна життєдіяльності умов українців
вимагає переосмислення проблеми «здоров’я – хвороба», тому досягнення в
цій сфері відомих дослідників сприятимуть формуванню нового
усестороннього підходу до проблеми та її вирішення.

Метою написання роботи є обґрунтування обмеженості природничо-
наукового підходу до хвороби; виокремлення філософської інтерпретації
хвороби, яка, відповідно, відбиває специфіку системи знань і соціальних
практик та передбачає акцентування уваги на певному аспекті
персонального соматичного буття людини; виявлення значення недуги в
процесі духовної трансформації особистості.

Виклад основного матеріалу. Від часів античності, відомої школи
Гіппократа і до Нового часу, який ознаменувався розквітом європейського
гуманізму з його антропоцентричними поглядами та народженням клінічної
медицини, сформувались три найбільш прийнятні традиції тлумачення
феномена хвороби, що склалися в різних системах знань і відображають
тривалу історію становлення західного духу і ставлення до соматичного
буття людини.

Щодо власне філософської інтерпретації хвороби, то вона передбачає
розгляд цього феномена у внутрішньоособистісному, інтраперсональному
плані життєдіяльності людини. Такий підхід, якнайперше, передбачає
ґрунтовне філософське осмислення різних аспектів хворобливого стану
людини, що характеризується нецілісністю та порушенням стабільності.
Неузгодженість функціонування окремих елементів людського єства
суперечить самій природі, адже порушує основний природний закон
помірності і саме з цієї причини призводить до виникнення різноманітних
хвороб. Подібне розуміння соматичних хвороб бере початок у відомій теорії
Гіппократа, який визначав здоров’я як «правильне змішання соків (або
гуморів людського організму)». Гіппократ вважав, що «як би людина була
єдине, вона б не хворіла» [2].

В античному світі розуміння соматичних недуг знаходимо у Платона:
«Оскільки тіло наше поєднано з чотирьох родів – землі, вогню, води і
повітря, то достатньо хоча б одному з них виявитись у надлишку або в
недоліку або перейти зі свого місця на чуже, достатньо якій-небудь частині
сприйняти в собі не те, що потрібно, тут же, як і у випадку інших подібних
порушень, виникають смути і недуги…» [4, 488]. Вирішення проблеми
хворобливого стану Платон вбачає не завдяки зовнішньому медичному
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втручанню, а з допомогою індивідуально прийнятих заходів щодо
впорядкування власного життя: «Краще керувати недугою з допомогою
впорядкованого способу життя, наскільки дозволяють нам обставини, аніж
дражнити його ліками, роблячи тим самим біду закоренілою» [4, 497]. При
такій постановці питання від людини, яка прагне уникнути захворювання
або здолати його, вимагається активна життєва позиція і прийняття всієї
повноти відповідальності за своє життя. Корені будь-якої недуги слід шукати
в самому собі, в недосконалості своєї внутрішньої будови, яку необхідно
трансформувати за допомогою специфічних (тілесно-орієнтованих і
духовних) технік. Такою є основна ідея античних, зокрема, стоїчних
міркувань про природу хвороби та її походження. Основними принципами
оздоровлення виступають при цьому помірність у всьому і невпинна турбота
про себе («Нічого понад міру» – такий девіз античних філософів).

Якщо античний підхід до проблеми оздоровлення характеризується
індивідуалізмом: подолання хвороби пов’язується із зміною способу життя,
що повністю визначається індивідуальною волею, то в християнстві
позбавлення недуги трактується як відновлення справжніх стосунків людини
з Богом – тут має місце звернення до вищих Сил, якими дарується зцілення
як благодать. Стосовно середньовічних вчень, то в них повністю
знецінюється індивідуальна активність та відповідальність страждаючого
суб’єкта, але велика роль відводиться інтенсивному соціальному впливу.
Проте спільним у розглядуваних підходах виступає інтерпретація хвороби як
прояву зла, гріха і хаосу, які охоплюють душу конкретної людини, як
трагічна втрата внутрішньої єдності і гармонії персонального соматичного
буття. Недуга відкриває певне глибинне неблагополуччя, яке людина
повинна долати морально-вольовими зусиллями, переоцінкою цінностей,
зміною світоглядних орієнтирів та переосмисленням сенсу свого життя. У
персональному соматичному бутті людини феномен хвороби сутнісно
пов’язаний з основними духовними і моральними проблемами її існування.

Ідея внутрішньоособистісної неузгодженості, що покладена в основу
античної моделі, допускає два рівнозначних варіанти філософської
інтерпретації, які і отримали розвиток у західній культурі. По-перше,
порушення внутрішньої рівноваги – «на совісті» людини, яка веде безладне і
неправильне життя, і джерело будь-якої недуги – в її душі. По-друге,
людина, яка переживає недугу, є жертвою стороннього вторгнення ззовні, –
вона страждає від деструктивного впливу ворожих їй за своєю природою
сил, які втягують її у стан хвороби, тобто головну загрозу цілісності та
здоров’я варто шукати поза даною персоною.

Варто зазначити, що за часів інквізиції (в Середньовіччі), в основі якої
лежала християнська ідея Божого Суду над впертим грішником,
сформувалось достатньо стійке уявлення про людину як пасивний об’єкт
стороннього впливу, як-то чаклунських чар чи сатанинської спокуси.
Поширене в Середні віки тлумачення різних форм патологічної поведінки,
як одержимість сатаною, являє собою показовий приклад такої соціальної
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практики, коли питання оздоровлення виявляється в компетенції не окремої
людини, яка розумно або нерозумно розпоряджається своїм життям, а певної
соціальної групи, яка оцінює той або інший душевний стан у світлі панівної
ідеології. Подібне ставлення до хворого, яке ігнорує його особистість, є
характерним і для традиційної медицини: тут боротьба з незнищуваним злом
тілесної і душевної патології часто заважає сприйняттю і розумінню пацієнта
як автономної і цілісної персони у своєму соматичному бутті.

Душевні і соматичні хвороби у ряді вчень і концепцій стосовно
людського буття інтерпретуються як зображення недосконалості людини.
Такий підхід звучить у висловлюванні К. Ясперса: «Хвороба може бути
зрозумілою в термінах релігії або моралі – як провина і кара… Вона може
тлумачитись як випробовуючий виклик, як вічний знак людського безсилля,
як постійне нагадування про нікчемність людини» [7, 229].

На фоні такого тлумачення можна констатувати, що хвороба постає
складною антропологічною проблемою, яка містить у собі релігійні,
морально-етичні і філософські аспекти і є одним із показників
персонального стану соматичного буття людини. Першопричиною недуги
може бути що-завгодно, проте, через хворобу проявляється порушення
цілісності людини, стан внутрішньої деструктивності соматичного буття.

Зазвичай у повсякденному житті у людини відсутнє усвідомлення
благотворного впливу хвороби. Сприйняття хвороби – переважно як негації.
Основна причина – біль, якою супроводжується хвороба і яка приносить
страждання людині. Біль засвідчує, що у людини порушилось здоров’я і вона
стала хворою. Як відноситись до болю? Без сумніву, чинити опір болі немає
сенсу, але й безглуздо бути покірним болю.

Різні культури культивували різне відношення до болю. Нездатність
перемогти власну недугу або відчуття задоволення від неї викликало відразу
у філософів античності, які не знали більшої насолоди, аніж відсутність
страждань. Природничо-наукове і медичне розуміння феномена хвороби
інше: хвороба постає важливою не у її відношенні до сутності людини, тобто
не як універсальний індикатор людської недосконалості або гріховності, але
як одне з багатьох природних явищ, підпорядковане певним
закономірностям, як специфічна форма існування, в якій виражаються
природні біологічні процеси і яку слід спостерігати, описувати, вивчати
поряд з іншими формами життя. Відокремлення хвороби від суб’єктивно-
персонального внутрішнього світу хворого, в якому вона була невіддільна
від основних проблем людського буття-в-світі, і переміщення в систему
причинних зв’язків перетворює її у самостійну категорію, яка не залежить
від конкретних характеристик її носія. Вона стає набором зовнішньо
виражених ознак. В результаті, історія хвороби постає, швидше, як картина
самої хвороби, аніж хворого. «Щоб установити істинно патологічний факт, –
пише Фуко, – лікар повинен абстрагуватись від хворого: потрібно, щоб той,
хто описує хворобу, потурбувався про розбіжності властивих їй симптомів,
які є обов’язковим супроводом і випадкових або необов’язкових, які
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залежать від темпераменту і віку хворого. Парадоксальним чином хворий
пов’язаний з тим, від чого він страждає, лише зовнішнім зв’язком, медичне
дослідження повинне брати його до уваги, лише виносячи за дужки» [6, 31].

Постає очевидним той факт, що природничо-науковий підхід
породжує відчужуване ставлення до хвороби: вона стає незалежною від
людської індивідуальності і в той же час неминуча, як будь-яка біологічна
необхідність; вона, швидше, трапляється з людиною, як лихо, і в цьому
полягає не її провина або гріх, а загальний закон природи. За таким підходом
особистість постає не як активна сила, а як пасивний об’єкт. Не враховується
і той момент, що картина хвороби – це більше, ніж сукупність симптомів; її
внутрішня сторона ускладнена споконвічними проблемами людської
суб’єктивності, соматичних відчуттів, індивідуальними порогами больової
чутливості тощо.

Ще складнішою є ситуація із душевними хворобами. Божевілля
складно назвати природним біологічним процесом. Воно деструктивне як
щодо особистості, так і стосовно суспільства; нехтує основи людської
раціональності і здорового глузду. Проблема хвороби духу та її наслідків є
предметом уваги не лише медиків і психологів, але й філософів. Про це
свідчать дослідження М. Фуко, Е. Фромма, К. Ясперса та ін. Представники
психопатології не раз фіксують у психічних відхиленнях спотворене
відображення соціальних і культурних процесів. Загалом, сама
соціокультурна детермінація душевної хвороби є очевидною, у ній самій
проявляється її взаємозв’язок із загальним культурним контекстом.
Соціально-політичні перипетії, явища масової культури, мінливі колективні
уявлення і дані науки, вірування – все це суперечливим чином вплітається в
єдину картину того чи іншого психічного розладу, який поступово веде до
деструктивності персонального соматичного буття людини. Цілком
очевидно, що не можливо заперечити формуючий вплив культури на
процеси становлення психічної хвороби, адже і зміст, і структуру, і характер
перебігу останньої можна зрозуміти, тільки вникнувши в реалії і
суперечності культурного життя. І якщо недуги тіла уподібнюються явищам
природи, то душевні захворювання розглядаються в екстрасоматичному
контексті і співвідносяться із соціальними і соціокультурними процесами.
Культурне середовище, переважаючі погляди і цінності, відзначає К. Ясперс,
важливі остільки, оскільки вони сприяють розвитку одних різновидів
психічних аномалій і запобігають розвитку інших [7, 877].

Отже, хвороба постає як об’єктивне, спостережуване і розпізнаване за
зовнішніми ознаками, природно або соціально детерміноване явище. Вона
констатує як відсутність внутрішньої узгодженості й зумовлені цим фактом
страждання, так і діагноз, який перетворює захворювання в конкретний,
фіксований соціальний факт. Соціокультурний аспект хвороби постійно
присутній у сучасній західній культурі поряд з психофізичними і
суб’єктивно-особистісними аспектами. Відчужене ставлення до хвороби
відображає стабільну тенденцію в розвитку західного суспільства. Як вважає
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Е. Фромм, «сучасна психологія, психіатрія і психоаналіз втягнені до
загального процесу відчуження. Пацієнт сприймається аналітиком як річ, як
дещо, що складається з часток. Окремі частини зламались і потребують
заміни, подібно деталям автомобіля. Існують такі-то і такі-то поломки: їх
називають симптомами. Терапевт вважає своєю функцією замінити або
відремонтувати ці поламані «деталі». Він не розглядає свого пацієнта як
цілісну унікальну єдність, яку можна зрозуміти повністю тільки в акті
абсолютного зв’язку з ним, в акті співпереживання і любові» [5, 166].

Здоров’я – одне з тих важливих понять, відношення до якого розділяє
східну і західну культури. Для західної людини здоров’я – важливий засіб
для досягнення її цілей, насамперед кар’єри і виживання. На Сході здоров’я
не має утилітарної цілі, не є засобом досягнення часткових цілей; здоров’я –
це швидше спосіб злиття з світом, шлях до єдності і гармонії.

Причиною цього є різні мотивації до здоров’я. У західної людини
домінує потреба розвинути конкретні якості тіла – силу, швидкість тощо з
метою підвищити продуктивність праці, стати більш привабливою і т.п.
Західна людина сприймає світ ворожим, намагається компенсувати любов’ю
до себе, але отримує в результаті лише сурогат любові. Тому стає більш
жорстокою і схильною до боротьби, в якій велика роль належить і здоров’ю.
Східна людина розглядає світ як об’єкт любові, прагне до єдності з ним.
Тому тренує себе не як засіб для досягнення зовнішніх цілей, а як частину
світу, яка повинна відповідати цілому. Звісно: в кожній людині є потяг як до
східної ідеї гармонії з собою та світом, так і усвідомлення західного варіанту
відношення до зовнішнього середовища.

Сучасна західна медицина умовно розглядає людину як біосоціальну
систему, з пірамідальним принципом побудови і виділяє в ній два рівні:
нижчий – фізичний рівень, вищий – психіка чи свідомість людини. Східна
медицина більш глибоко представляє систему побудови людини і виділяє
чотири рівні: фізичне тіло, меридіальну систему, емоції і психіку. При цьому
кожен вищий рівень має вплив на нижчий [3, 5-12]. В уявленнях медиків
Сходу, хвороба часто зароджується в глибинах розуму, а потім
реалізовується на фізичному рівні. А захворювання фізичного тіла
обов’язково викликає порушення на рівні психіки та емоцій. Гармонія вищих
рівнів обумовлює гармонію нижчих рівнів. В своїх підходах східна
медицина враховує цілісність і взаємозв’язок всіх рівнів організму.

У західній культурі хвороба постає як своєрідний антипод або негатив
людських цінностей. У ній вбачається порушення природного порядку
існування, заперечення основ повноцінної життєдіяльності людини.
Перебуваючи у її владі, суб’єкт опиняється в пасивно-страждальницькій
залежній позиції. Але слід визнати, що так сприймалась хвороба не завжди.
У світовій культурі неодноразово зустрічаються досить поширені уявлення
про хворобу як про необхідне випробування, яке посилається вищими
силами або долею сильній людині заради її самовдосконалення. Тобто,
хвороба здатна відкривати інші виміри духовного досвіду і нові горизонти
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розвитку. З допомогою хвороби людина може залучитись до сакрального та
містичного досвіду, недоступного у звичайних, нормальних станах.
Необхідність страждання як шлях спокутування – один із центральних
постулатів християнського вчення. Хворобливі переживання і душевні
недуги, як показує історія культури, нерідко стають супутниками творчої
обдарованості і геніальності, що дозволяє розглядати їх як своєрідні джерела
натхнення.

Хвороба і патологія можуть виявитись на диво результативними і
часто виступають як стимули, рушійні сили духовного росту, завдяки чому
набувають певного значення для творчого процесу і становлення
особистості. Генії, які збагатили культуру і духовний досвід людства, як
свідчить їх творчість та життя, часто близькі до божевілля і постають на
сторінках біографій як «великі безумці» (зокрема, Ф. Ніцше). Платон з цього
приводу: «Нині величніше благо для нас виникає із безумства, яке було
дароване нам богами… За свідченням предків наших, безумство, ніспослане
богами, нескінченно прекрасніше простої людської розсудливості» [7, 938].
Подібний підхід культивує глибинна і трансперсональна психологія,
представники якої в ХХ ст. неодноразово підкреслювали, що невроз та інші
психологічні порушення можуть покласти початок духовному перетворенню
особистості, а також сприяють подоланню тенденцій до однобічного
розвитку (У. Джемс, С. Гроф).

Очевидно, що недуга не завжди виступає деструктивною силою по
відношенню до людини, втілює безпорадність і занепад. Якщо на фізичному
рівні це проявляється саме так, то на ментальному можливе духовне
вдосконалення, трансформація і перетворення. Це знаходить підтвердження
як у сучасних західних вчених і системах психотерапії, так і в архаїчних
уявленнях про хворобу і цілительство.

Отже, розглядаючи здоров’я і недугу в соматичному та
соціокультурному контексті, можна виокремити три філософські
інтерпретації хвороби. Відповідно, кожна з них передбачає акцентування
уваги на якомусь певному аспекті персонального соматичного буття людини.
Варіант суб’єктивної інтерпретації: недуга розглядається у
внутрішньоособистісному, інтрапсихічному плані, тобто в межах
внутрішньої зони життєвого простору особистості. Таким виступає антична
модель (пов’язує хворобу з непомірністю і невпорядкованістю
індивідуального способу життя). Метафізична інтерпретація прийнята в
християнстві (захворювання розглядається як наслідок індивідуального
гріха, коли карається і пригнічується тіло з метою лікування душі).

Філософська інтерпретація хвороби проявляється також і тоді, коли
увага фокусується на системі відношень суб’єкта з навколишнім світом, а
головними стають проблеми адаптації. Тут постає можливою природничо-
наукова модель (результат такого підходу – «опредмечування» хвороби, її
відокремлення від свого носія і перетворення в об’єкт дослідження). Недуга
інтерпретується як пряма протилежність, зворотний бік соціальної норми.
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Важливою є і така філософська інтерпретація недуги, як етап
духовного становлення особистості  та особистісного зростання. При цьому
вона набуває позитивного значення, а іноді відіграє вирішальну роль у
процесі трансформації особистості.

Висновок. Здоров’я і недугу можна розглядати як особливі фази життя
людини. Щодо еволюції уявлень про хворобу, то вона є дуже строкатою: від
ідеї одержимості злими духами до включення в єдину систему організму і
психіки як закономірного явища. У фундаменті сучасної медицини
закладений природничо-науковий підхід до хвороби, який передбачає
приборкання недуги за допомогою її раціоналізації. Перевага медичної
моделі полягає в тому, що, попри основний негативний аспект такого
підходу – відчуження хвороби від суб’єкта та перетворення останнього в
пасивний об’єкт, недуга стає розпізнаваною та об’єктом інтенсивного
пізнання і перетворення. Цілісний підхід у тлумаченні здоров’я і хвороби
пропонує філософія, яка розглядає ці феномени у соматичному та
соціокультурному контексті, вказуючи на глибинний зв’язок та
взаємозалежність людини і її стану з усіма рівнями та виявами буття.
Перспективним напрямом наступних досліджень є пошук шляхів адаптації
та гармонізації відносин людини із природою та соціальним середовищем в
нових умовах її існування та життєдіяльності, які сьогодні вагомо впливають
на стан її здоров’я та провокують специфічні даній епосі захворювання.
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Анотація. Історія спорту неповносправних бере свій початок 28 липня 1948 року в
день відкриття Олімпійських Ігор в Лондоні, в госпіталю National Spinal Injures Centre
Stoke Mandeville, де доктор Людвик Гутман організував перші змагання зі стрільби з лука
за участю 16 ветеранів війни. Перші Параолімпійські Ігри проходили в Римі у 1960 році, в
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яких взяли участь  близько 400 спортсменів з 23 країн. В остатній Параолімпіаді в Пекіні
у 2008 році брало участь близько 4200 спортсменів із 148 країн світу. Роль спорту
неповносправних в медицині залишається незмінною – передбачає вона комплесну
реабілітацію. З точки зору популярності спорт неповносправних вже вийшов поза границі
медицини.

Ключові слова: паралімпіада, спортсмен, медицина, реабілітація.
Аннотация. История спорта инвалидов берет свое начало 28 июля 1948 года в

день открытия Олимпийских Игр в Лондоне в госпитале National Spinal Injures Centre
Stoke Mandeville. Тогда доктор Людвик Гутманн организовал первые соревнования по
стрельбе из лука, в которых взяли участие 16 ветеранов войни. Первые Параолимпийские
Игры проходили в Риме и в них приняло участие почти 400 спортсменов  из 23 стран. В
последней Параолимпиаде взяло участие почти 4200 спортсменов из 148 стран мира. Роль
спорта в медицине инвалидов остаеться прежней – их комплесная реабилитация. С точки
зрения популярности спорт инвалидов уже вишел за граници медицины.

Ключевые слова: паралимпиада, спортсмен, медицина, реабилитация.
Abstract. Disabled sports history began on 28 July 1948 - at the day of opening Olimpic

Games in London - in hospital National Spinal Injures Centre Stoke Mandeville. Then, doctor
Ludwig Gutmann, has organized first competition archery for 16 veterans. First Paraolimpics
has proceeded in Rome in 1960 year, it has taken participation 400 athletes from 23 countries. It
has taken participation 4200 athletes from 148 countries in last Paraolimpic Games in Beijing in
2008 year. The role of sport for disabled people in medicine is unchanged – sport is a form of
comprehensive rehabilitation. Due to the popularity of sport with disabilities, it exceeded the
limits of medicine. Also medicine performs many different functions in sport for disabled.

Key words: Paraolimpics, sportsman, medicine, rehabilitation..

Powstanie sportu niepełnosprawnych jest ściśle związane z działaniami
leczniczymi. Powszechnie za początek zorganizowanego, światowego uprawiania
sportu przez osoby z dysfunkcjami narządów ruchu przyjmuje się 28 lipca 1948
roku, kiedy to doktor Ludwig Gutmann, w dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich w
Londynie, zorganizował zawody łucznicze dla 16 kombatantów, w szpitalu
National Spinal Injures Centre w Stoke Mandeville, w Aylesbury. Próby
włączenia niepełnosprawnych we współzawodnictwo sportowe zdarzały się
jednak już wcześniej.

Pierwszą wzmiankę o uczestnictwie w zawodach osób niepełnosprawnych
można znaleźć w roku 1880 w londyńskim „Times”. Wówczas w publicznych
zawodach sportowych w Anglii startowali dwaj biegacze z amputacjami w obrębie
kończyn dolnych, biegnąc z drewnianymi protezami.

Pierwsze kluby sportowe głuchych powstały w Berlinie  już w 1888 roku,
a w 1944 roku na terenie szpitala w Stoke Mandeville zorganizowano pierwsze
zawody dla 7 paraplegików, byłych pilotów RAF.

W 1922 roku powstał w Anglii Motorowy Klub Kierowców Inwalidów.
W 1924 roku powołano do istnienia organizację międzynarodową CISS

(Comite International des Sports des Sourds).
W 1932, w Glasgow, utworzono Sportowe Towarzystwo Jednorękich

Golfistów.
W 1952 roku utworzono Stoke Mandeville Games Federation (ISMGF),

organizację koordynującą międzynarodowe zawody niepełnosprawnych w Stoke
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Mandeville. Początkowo pocjentami-sportowcami byli głównie kombatanci
wojenni, następnie ofiary epidemii poliomyelitis.

W 1946 r. w Anglii, w koszykówkę na wózkach zaczęli grać weterani II
Wojny Światowej z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, można, więc przyjąć
iż narodziła się wówczas pierwsza gra zespołowa dla osób niepełnosprawnych.
Kolejnym etapem było uczestnictwo osób z amputowanymi kończynami dolnymi,
a następnie po przebytej chorobie poliomielitis. Dr Ludwig Gutmann  ze szpitala
w Stoke Mandeville wprowadził zmiany w stosunku do przepisów koszykówki dla
zawodników pełnosprawnych w postaci niżej umieszczonych koszy i
zmniejszonego boiska.

Po roku 1948 rozwój sportu niepełnosprawnych przyspieszył lawinowo,
a jednocześnie pojawiły się tendencje do odchodzenia sportu  od rehabilitacji.
We Francji początek koszykówki na wózkach datuje się na rok 1955.
Prekursorami byli kinezyterapeuci z ośrodków rehabilitacji. Zaproponowali oni
jednak zrezygnowanie z modyfikacji ze Stoke Mandeville, czyli przepisowe
wymiary boiska i wysokość koszy. Pod presją wielu krajów Anglicy także
zrezygnowali z tradycyjnych modyfikacji.
W 1959 r. Międzynarodowa Federacja Koszykówki określiła przepisy gry, które
następnie przez wiele lat były modyfikowane.

Lata 50-te to także początki sportu niepełnosprawnych w Polsce. Głównym
animatorem tego ruchu był lekarz-ortopeda profesor Wiktor Dega. Jan Dziedzic
organizował dla niewidomych wioślarstwo, jazdę konną i biwaki sportowo-
rekreacyjne, a Aleksander Kabsch przygotowywał i prowadził obozy narciarskie
dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W 1960 roku odbyły się pierwsze Igrzyska Paraolimpijskie w Rzymie. Wzięło w
nich udział ok. 400 zawodników z 23 krajów. Byli to zawodnicy występujący na
wózkach.

Praktyka systematycznych zawodów dla osób po amputacjach i
niewidomych narodziła się w Niemczech dzięki Hansowi Lorenzen’owi, twórcy
reguł sportowych dla zawodników z tymi rodzajami niepełnosprawności.
W 1964 roku doszło do powołania  Międzynarodowej Organizacji Sportu dla
Niepełnosprawnych (ISOD, International Sport Organisation for the Disabled)
jako drugiej po ISMGF (obecnie ISMWSF) międzynarodowej organizacji
sportowej osób z dysfunkcjami narządów ruchu. ISOD zrzeszał początkowo
wszystkich niepełnosprawnych sportowców, nie objętych opieką ISMGF:
niewidomych, niedowidzących, osoby po amputacjach, z MPD i innymi
schorzeniami. Sportowcy z amputacjami wystartowali jednak wraz
z paraplegikami dopiero na V Igrzyskach Paraolimpijskich w Toronto w 1976
roku.

Z czasem powstały osobne organizacje dla sportowców z porażeniem
mózgowym - w 1978 roku Międzynarodowy Związek Sportowo rekreacyjny
Osób z Porażeniem Mózgowym (CP-ISRA, Cerebral Palsy - International Sports
and Recreation Association) oraz dla niewidomych i niedowidzących -
Międzynarodowy Związek Sportu Niewidomych (IBSA, International Blind Sport
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Association) w 1980 roku. Współpraca już czterech istniejących organizacji
międzynarodowych sportu niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie organizacji
Igrzysk Paraolimpijskich, doprowadziła do powołania 11 marca 1982 roku
Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego (ICC, International Cordinating
Committee Sports for the Disabled in the World).

W 1973 roku w Londynie zorganizowano l Międzynarodowe Igrzyska dla
osób z MPD. Uczestniczyli w nich zawodnicy z 6 krajów. W roku 1978 podczas
III Igrzysk Międzynarodowych w Edynburgu (Szkocja) wystartowało ponad 600
zawodników reprezentujących 16 krajów.

Na VI Igrzyskach Paraolimpijskich w Arnhem (Holandia) w 1980 roku po
raz pierwszy wystartowali zawodnicy z MPD, jednak jedynie z nieznaczną
niepełnosprawnością.
W Dusseldorfie w 1989 roku nastąpiło powołanie Międzynarodowego Komitetu
Paraolimpijskiego (IPC, International Paralympic Committee) na wzór MKOL
stanowiąc finał dotychczasowych działań, mających na celu usystematyzowanie i
ujednolicenie spraw związanych ze sportem niepełnosprawnych.
 W 1983 r. tylko koszykówka na wózkach miała swoje mistrzostwa świata, w
1994 już 15 dyscyplin. We Francji liczba zawodników licencjonowanych wzrosła
w latach 1983-94 z 12 do 25 tysięcy, a liczba klubów sportowych z 180 do ponad
300.

Rozwój sportu niepełnosprawnych spowodował konieczność regulacji
prawnych tej aktywności. Na naszym kontynencie głównym aktem prawnym jest
„Zalecenie w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych" przyjęte
przez Komitet Ministrów Rady Europy w kwietniu 1992 roku, gdzie czytamy, że
„sport, również dyscypliny współzawodnictwa, należy uznać za jeden
z najbardziej istotnych elementów procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
zwłaszcza w aspekcie ich integracji społecznej".

Sport niepełnosprawnych powstawał jako forma rehabilitacji tych osób.
Dziś jednak nie da się tak prosto określić jego roli. Nawet jeśli przyjmiemy,
że rehabilitacja kompleksowa wymaga znalezienia niepełnosprawnym miejsca w
społeczeństwie w sposób odpowiadający ich potrzebom i możliwościom, to i tak
sport niepełnosprawnych znacznie przekroczył ten zakres.
Powstają więc pytania:

Jaka jest obecnie jego rola w medycynie?
Jakie są jego inne funkcje?

Ale także:
Jaka jest rola medycyny dla tej działalności?
W odpowiedzi na pierwsze pytanie, przede wszystkim należy uwzględnić

kanon stworzony przez doktora Gutmana. Sport powinien pomagać przywrócić
sprawność fizyczną w maksymalnym możliwym stopniu. Niewątpliwie zadanie to
spełnia. Istnieje wiele doniesień, mówiących o przyspieszeniu procesu
rehabilitacji, lub zwiększeniu parametrów fizycznych, takich jak siła czy zakres
ruchów u trenujących sport, zarówno niepełnosprawnych jak i powracających do
pełnej sprawności po kontuzjach.
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Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest samopoczucie psychiczne
niepełnosprawnego. Sport pomaga uwierzyć we własne siły i możliwości. Daje
poczucie sukcesu i to niezależnie od osiągniętych wyników, co jest istotną różnicą
pomiędzy sportowcami w pełni sprawnymi i niepełnosprawnymi. W sporcie
niepełnosprawnych już sama możliwość uczestniczenia w rywalizacji jest
sukcesem, ponieważ punktem wyjścia jest najczęściej kalectwo. Niepełnosprawny
uprawiający sport, znajduje się w grupie podobnych mu osób, nie czuje się, więc
wykluczony z życia społecznego. Należy podkreślić, że jest to grupa pod
względem możliwości fizycznych przewyższająca wiele osób w pełni sprawnych,
lecz niezajmujących się sportem. Przynależność do takiej grupy daje powód do
dumy, podwyższając w ten sposób poczucie własnej wartości osoby
niepełnosprawnej. Rola grupy, jaką stanowi w tym wypadku drużyna, lub zespół
ćwiczący wspólnie, niezależnie od tego, czy jest to sport zespołowy, czy
indywidualny, jest bardzo istotna. Niepełnosprawny trafiający po raz pierwszy do
takiej grupy, widzi wokół siebie ludzi, którym już się udało przezwyciężyć własne
ograniczenia. Taka sytuacja daje nadzieję na poprawę własnych możliwości.
Podsumowując rolę sportu niepełnosprawnych w medycynie można powiedzieć,
iż najważniejsze są korzyści, jakie daje w sferze psychologicznej i socjologicznej.
O ile, bowiem coraz doskonalsze i bardziej ukierunkowane metody kinezyterapii,
są w stanie powiększyć siłę i zakres ruchów do granic możliwości, to poczucie
komfortu psychicznego, przynależności do grupy i samorealizacji daje motywację
do tego, aby takie wysiłki podejmować.

Jednakże, trzeba zdawać sobie sprawę, że sport niepełnosprawnych daleko
odszedł od National Spinal Injures Centre w Stoke Mandeville. Jeżeli chcemy
odpowiedzieć jakie są jeszcze jego zadania i jakie role pełni w społeczeństwie,
trzeba sięgnąć do innych niż medycyna dziedzin. Najważniejszą z nich jest
ekonomia. Trzeba powiedzieć, iż sport niepełnosprawnych stał się dochodowym
biznesem. W Paraolimpiadzie w Pekinie wystartowało ok. 4200 sportowców, w 20
dyscyplinach, ze 148 krajów, a przecież uczestnicy Igrzysk Paraolimpijskich to
tylko niewielka część niepełnosprawnych uprawiających sport. Ilość sportowców
niepełnosprawnych w świecie jest znacznie większa. Potrzebują oni sprzętu,
nieraz bardzo drogiego np.: wózek używany do gry w koszykówkę kosztować
może od trzech do dziesięciu tysięcy euro. Jest jeszcze wiele rodzajów
specjalistycznego sprzętu niezbędnego do uprawiania sportu przez
niepełnosprawnych. Stanowi to jednocześnie atut i utrudnienie w rozwijaniu tej
działalności. Utrudnieniem są koszty, które ponoszą sami chorzy lub ich kluby.
Spowodowane jest to po części przez  socjologiczne zjawisko, na które często
uskarżają się osoby związane ze sportem niepełnosprawnych, zarówno ćwiczący
jaki i organizatorzy. Tego rodzaju zawody, nie mają odzwierciedlenia  w mediach.
Niewiele jest osób, które potrafią powiedzieć kto zdobył złoty medal na ostatniej
Paraolimpiadzie, nawet w tak popularnej dyscyplinie, jak koszykówka. Większość
społeczeństwa uważa, nawet jeśli się do tego nie przyznaje, że jeśli
niepełnosprawny ma z czego żyć i gdzie mieszkać, to wystarczy żeby był
zadowolony. Za tym idą oczywiście, decyzje polityków o podziale pieniędzy,
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chętniej dawanych liczniejszym grupom społecznym. Jednak trochę paradoksalnie
wymogi sprzętowe stanowią także motor napędowy rozwoju takiej działalności.
Firmy produkujące ten sprzęt są bowiem zainteresowane poszerzeniem rynku na
niego. Często sponsorują, zawody i inne imprezy sportowe niepełnosprawnych,
którzy w ten sposób zyskują potężnych sprzymierzeńców w promocji swojego
współzawodnictwa. Powoduje to poszerzenie grupy osób chcących brać udział w
zawodach niepełnosprawnych. Zjawisko to doprowadziło do zmian w przepisach
wielu dyscyplin, przez wprowadzenie punktowej klasyfikacji niepełnosprawności,
co umożliwia branie udziału w zawodach osobom całkowicie zdrowym i
sprawnym. Najlepszym przykładem tego jest siatkówka na siedząco. Dyscyplina
ta początkowo uprawiana była przez osoby z uszkodzeniem funkcji lub
amputacjami kończyn, obecnie zaś uprawiają ją także osoby zdrowe. Sport
niepełnosprawnych ma poza funkcja rehabilitacyjną coraz więcej ze
współzawodnictwa sportu zawodowego. Niepełnosprawni nie chcą być
postrzegani jako przypadki wyjątkowe. Chcą osiągać sukcesy tak jak sportowcy
zdrowi i pragną aby te sukcesy były oceniane tak jak sportowców zdrowych.
Zdarza się, iż chcą mierzyć się na zawodach ze sportowcami zdrowymi.
Szczególnym przypadkiem była odmowa udzielona sportowcowi po amputacji,
udziału w zawodach biegaczy zdrowych, ponieważ motywem tej odmowy było
stwierdzenie, że proteza daje przewagę wykluczającą rywalizację na równych
prawach.

Medycyna wobec sportowców niepełnosprawnych pełni generalnie te same
funkcje, co wśród sportowców zdrowych, oraz kilka dodatkowych związanych ze
szczególnymi warunkami uprawiania sportu. Do lekarza należy kwalifikacja danej
osoby jako sportowca niepełnosprawnego. W wielu dyscyplinach drużynowych,
gdzie zespół buduje się na podstawie sumy „punktów niepełnosprawności”, to
lekarz ocenia, który zawodników ma dany stopień upośledzenia, a więc pośrednio
wpływa na skład drużyny, co jest domeną trenera. W medycznych bazach
naukowych pojawia się coraz więcej doniesień o szkodliwym wpływie uprawiania
sportu przez niepełnosprawnych. Są to te same problemy, z którymi lekarze
spotykają się u sportowców zdrowych, a więc kontuzje, zużycie stawów i inne.
Świadczy to o coraz większym udziale rywalizacji kosztem rehabilitacji w tej
aktywności.

Perspektywy dla medycyny sportu niepełnosprawnych rozwiną się zapewne
w trzech kierunkach:
- udziału lekarzy rehabilitantów w projektowaniu protez, wózków i innych

sprzętów, których rolą będzie nie tylko zastąpić pacjentowi utracone funkcje,
ale też pomóc mu osiągnąć wysokie wyniki w sporcie;

- roli lekarza sportowego, który dba aby stan zdrowia sportowca pozwolił
osiągnąć znaczące wyniki;

- tworzenia specjalizacji związanych z poszczególnymi dyscyplinami.
Podsumowując można powiedzieć, że aczkolwiek medycyna i sport

niepełnosprawnych oddaliły się od siebie, to wciąż jeszcze są sobie bardzo bliskie.
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Władimir Chodinow
MOŻLIWOŚCI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UDZIAŁEM

TRENINGU OBWODOWEGO
Lucki instytut rozwoju człowieka Uniwersytetu „Ukraina”, Radomska

Politechnika

Podsumowanie. Celem danej pracy było wyjaśnienie wpływu treningu obwodowego na
ścisłość motoryczną podczas zajęć wychowania fizycznego w klasach 5 i 6 szkoły podstawowej.
Trening obwodowy indywidualizuje wysiłek fizyczny, co pozwala optymalne wykorzystać czas
lekcji wychowania fizycznego. Duża różnica w sportowych wynikach uczniów daje możliwość
na indywidualizacją dozowania obciążenia fizycznego.

Słowa kluczowe: trening obwodowy, wysiłek fizyczny, ćwiczenia, przerwa
wypoczynkowa.

Аннотация. Целью представленной работы было выяснение влияния круговой
тренировки на моторную плотность уроков физкультуры учащихся пятых, шестых
классов. Выяснено, что круговая тренировка индивидуализирует физическую нагрузку и
позволяет, в свою очередь, предлагать каждому ученику оптимальную тренировочную
программу. Значительная разница в спортивных результатах предопределяет
индивидуализацию дозирования физической нагрузки.

Ключевые слова: круговая тренировка, физическая нагрузка, упражнения,
перерыв отдыха.
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Abstrakt. The  aim of the thesis was to explain the influence of a peripheral training on
the motor exactness during the physical education classes of the 5th  and  6th grade of primary
school. The peripheral training individualizes the physical exertion which allows to take
advantage  of  the  PE  lesson’s  time  in  the  most  optimal  way.   A  great  difference  in  the  sports
results of students gives possibility to dose the physical load individually.

Key words: peripheral training, physical exertion, exercises, recreational break.

Wstęp. W czasie lekcji wychowania fizycznego cała działalność jest
związana z nauczaniem, rozszerzaniem i opanowaniem nowych możliwości
ruchowych. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są w stanie opanować
najprostsze elementy ćwiczeń fizycznych. Sam proces nauczania dzieci tych
ruchów w dostateczny sposób „trenuje” doskonali ich sprawność fizyczną [2]. Na
zajęciach z młodszymi dziećmi nie ma sensu stosowania specjalnych ćwiczeń,
rozwijających konkretną stronę przygotowania fizycznego. Poczynając od klasy 4-
5, kiedy wykonanie przez dzieci konkretnych ćwiczeń jest związane z
opanowaniem bardziej skomplikowanych elementów ruchowych, odpowiednie
jest wprowadzenie treningu obwodowego (stacyjnego) z akcentem na tę cechy
sprawności fizycznej, które są potrzebne i dostępne w dany m wieku [5]. W
klasach 4-6 jest to koordynacja ruchowa i możliwości szybkościowe, w klasach
gimnazjalnych – szybkościowo siłowe funkcji i wytrzymałość ogólna, w klasach
licealnych – wysoki poziom wszystkich funkcji – z przewagą siły, szybkości i
wytrzymałości szybkościowo-siłowej.

Analiza ostatnich badań. Lata sześćdziesiąte - siedemdziesiąte zeszłego
stulecia były czasem największego zainteresowania treningiem obwodowym.
Swój wkład w rozwój metody treningu obwodowego zrobiły niemieccy fachowcy
M. Szolich, P. Hirtz, ukraińskie – E. Wilczkowski, B. Fraktman, N. Cygankow,
białoruscy – I. Gurewicz, W. Kriaż  i wielu innych. W latach późniejszych
zainteresowanie treningiem obwodowym zostawało dalej na dość wysokim
poziomie i przyjęło dwie formy rozwoju: w sporcie wyczynowym z metą
podwyższenia obciążenia treningowego i w kulturze fizycznej gdzie prześladują
się inne celi – aktywność ruchowa, wzmocnienie zdrowia, zaangażowanie
szerokich mas dzieci i młodzieży. Ciekawe i korzystne opracowana schematów
zajęć z wykorzystaniem treningu obwodowego przedstawili T Ambroży, J.
Bielski, Л. Волков J. Talaga. Razem z rozwojem  popularności kulturystyki (body
– bilding) metoda treningu obwodowego mocno weszła w programy treningowe
grupy atletów polepszających swoją sylwetkę za pomocą podnoszenia ciężarów i
wykonania ćwiczeń na atłasach treningowych. W ostatnich latach akcent
zainteresowania treningiem obwodowym przeniósł się w sali treningowy fitness i
kulturystyki i w programy treningowe wyczynowców sportów
wytrzymałościowych. Razem z tym zmniejszyła się uwaga przydzielana tej
metodzie w szkołach i innych placówkach oświatowych. Przedstawione badania
mają na celu zmienić ten stan rzeczy i przywrócić uwagę fachowców z zakresu
kultury fizycznej w szkole k problemie treningu obwodowego.

Cel pracy. Celem danej pracy było wyjaśnienie wpływu treningu
obwodowego na ścisłość motoryczną podczas zajęć wychowania fizycznego w
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klasach 5 i 6 szkoły podstawowej i wydajność fizyczną dzieci podczas lekcji z
udziałem tej metody.

Metoda treningu obwodowego (circut-training) [8] utożsamiana bywa
niekiedy z metodą stacyjną lub nazywana również metodą stacyjno-obwodową.
Faktycznie różnią się od siebie strukturą i organizacją.

Istotą metody obwodowej jest wykonywanie następujących po sobie
ćwiczeń poszczególnych zespołów mięśniowych po obwodzie sali treningowej lub
boiska. Obwód - ma tutaj znaczenie porządkowo-organizacyjne.

Przy stosowaniu metody stacyjnej [4], wszystkie ćwiczenia podlegające
warunkowi wykonywania poszczególnych elementów w sposób zwarty, jako
jedno obciążenie całościowe. Zostają tu wyeliminowane wszystkie procesy
wypoczynkowe między ćwiczeniami (istotna różnica w stosunku do metody
obwodowej),  które  wykonywane  są „              „strumieniowo”.  Przerwa
wypoczynkowa następuje dopiero po pokonaniu całego obwodu.

 W organizacji treningu obwodowego należy spełniać następując warunki:
Można to nazwać treningiem wytrzymałościowym, wytrzymałościowo-

szybkościowym, wytrzymałościowo-siłowym. Taka metoda nie jest przydatna dla
rozwoju szybkości ze względu na długotrwały charakter pracy mięśniowej.

Metoda treningu stacyjnego polega na wykonywaniu odpowiednio
dobranego zestawu ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe z góry określonych
stacjach (stanowiskach rozmieszczonych w sali gimnastycznej lub na boisku).

Rozmieszczenie stacji, to strona organizacyjna treningu, natomiast treść
ćwiczeń jest ściśle związana z zadaniem kształtowania i doskonalenia siły,
szybkości, zwinności, koordynacji ruchowej.

Ćwiczenia na stacjach wykonywane są z maksymalną intensywnością, w
ściśle określonym czasie, po upływie którego, następuje relatywny wypoczynek
przed podjęciem następnego wysiłku (ćwiczenia) na kolejnej stacji [3].

 Trening obwodowy indywidualizuje wysiłek fizyczny [6], co pozwala
optymalne wykorzystać czas treningu i lekcji wychowania fizycznego. Ścisłe
normowanie i progresywne obciążenie sprzyja wzrostowi efektywności każdego
zajęcia. Trening obwodowy stymuluje podejmowanie samodzielnych decyzji,
prawidłowej oceny własnych możliwości fizycznych.

Materiał i metoda badań. Zostały przebadane 220 dzieci klas piątych
szkół podstawowych gminy Skaryszew (112osób – grupa kontrolna, 108 – grupa
eksperymentalna). Szkoły w których odbywały się badania posiadały salę
sportową małowymiarową.

Grupa kontrolna ćwiczyła kozłowanie piłki ręcznej po trasie slalomu i rzut
piłki do bramki.

Grupa eksperymentalna po wspólnej rozgrzewce uczestniczyła w treningu
obwodowym według następującego programu:
1. Postawa w małym rozkroku – podania piłki z R do R wokół bioder.
2. Pw przysiad podparty o ławeczkę – obskoki zawrotne.
3. Pw siad okrakiem na ławeczce, piłka lekarska w Rr – skłony T w prawo, w

lewo z dotknięciem piłki o podłoże.
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4. Postawa przed ławeczką z ustawioną na nią jedną nogą – zmiana ustawienia
NN przeskokiem.

5. Postawa swobodna w odległości 4 m. od ściany trzymając piłkę ręczną –
odbicie piłki o ścianę.

6. Pw siad skulny, trzymając obok piłkę – toczenie piłki naokoło siebie.
Sposób wykonania: 6 ćwiczeń wykonuje się w podanej kolejności.
Przerwa między obwodami – 2 minuty.
Ilość obwodów  - 3.

Wyniki i dyskusja. W każdej grupie eksperymentalnej różnił się czas
wykonania (20, 25, 30 sekund) i przerwa wypoczynkowa między ćwiczeniami
(30, 40, 50 sekund). Wcześniej dzieci były oznajmiony z nowymi dla nich
ćwiczeniami. Każdy z nich miał możliwość w dostatecznej ilości raz spróbować
wykonać proponowane nowe ćwiczenie.  Dzieci z klas eksperymentalnych dostali
wcześniej przygotowane kartki z opisaniem nazwy ćwiczeń i kolejnością ich
wykonania, gdzie im zostało tylko wpisać swoje nazwisko i wyniki wykonania
każdego ćwiczenia. Po zakończeniu lekcji kartki zastałe odebrane przez
nauczyciela, wyniki podliczone i przeanalizowane.

Po pierwsze, zauważono bardzo dużą rozbieżność w wynikach   uczniów w
każdym ćwiczeniu ( do 50%), co jest całkowicie zrozumiałe i tłumaczy się
osobowościami rozwoju biologicznego dzieci w tym wieku. Po drugie, zauważona
znacząca różnica w sumie wszystkich powtórzeń (od pierwszego obwodu do
trzeciego – spadek do 32%), co można tłumaczyć nie zmęczeniem lecz bardzo
dużym stopniem pobudzenia niektórych uczniów i, odwrotnie (od pierwszego do
trzeciego - podwyższenie wyniku do 16%) co wiąże się z opanowaniem techniki
wykonania łatwych, lecz nowych i stosunkowo specyficznych ćwiczeń.

Ten fakt wyraźnie mówi o możliwości nauczyciela wychowania fizycznego
indywidualizować zajęcia z udziałem treningu obwodowego dla każdej grupy
uczniów.

Porównanie czasu wysiłku fizycznego w grupach kontrolnej i
eksperymentalnej przedstawiły następujące wyniki. Grupa kontrolna – ogólna
średnia dla każdego ucznia – 28 minut ćwiczeń  . Grupa eksperymentalna – czas
wysiłku – 32 min.  Różnica w cztery minuty przybranego czasu w jednakowych
warunkach to i tak nie małe osiągnięcie, mówiące o przywileju treningu
obwodowego.

Ale jeszcze większa różnica zauważona w ilości wykonanych ruchów
ćwiczebnych.

Po przeliczeniu wszystkich ruchów, zostały otrzymane następujące wyniki
(średnie dla uczniów):

Grupa kontrolna – średni wynik – 420 ruchów ćwiczebnych.
Grupa eksperymentalna – 644 rucha ćwiczebnego.

Ten fakt mówi o znacznej wydajności zajęcia z udziałem treningu obwodowego.
Takim sposobem dostali odpowiedź na pytanie: „Jakie zajęcie wychowania
fizycznego jest korzystniejsze pod względem wydolności fizycznej dzieci?” Z
tego punktu widzenia oczywista przewaga lekcji wychowania fizycznego z
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udziałem treningu obwodowego – różnica wynosi 34,8%.
W organizacji treningu obwodowego należy spełniać następując warunki:
1) obciążenie treningowe rozpoczyna się od normy wyjściowej, stanowiącej

ok. 50% maksymalnych możliwości ćwiczącego [7] w odniesieniu do
poszczególnych ćwiczeń (nie dotyczy dzieci w wieku 10 – 13 lat).

Dzieci w wieku 10 – 13 lat bardzo skutecznie uczestniczą w zajęciach z
treningiem obwodowym lecz ze względu na poziom ich rozwoju biologicznego i
specyfikę organizacji zajęć bezsensownie próbować bazować obciążenie fizyczne
na podstawie testów związanych z maksymalnym wysiłkiem [2]. Wszystko zależy
od wieku osób ćwiczących i poziomu ich przygotowania fizycznego.

2) liczba ćwiczeń wacha się w granicach 6-12. Tempo ćwiczeń powinno być
szybkie a dobór staranne przemyślany i dostosowany do potrzeb i możliwości
zawodników [1]. W jednym zajęciu treść ćwiczeń w zasadzie nie musi ulegać
zmianom.

3) trening składa się z kilku serii (ilokrotne pokonywanie obwodu z
ćwiczeniami), należy określić czas potrzebny do pokonania jednego, dwóch, lub
trzech obwodów. Na każdym, kolejnym treningu dąży do coraz szybszego
pokonywania obwodów.
4) po pokonaniu obwodów (wszystkich 6-12 ćwiczeń) – stosuje się czynny
odpoczynek 2-5 minutowy.

Ćwiczenia na stacjach wykonywane są z maksymalną intensywnością, w
ściśle określonym czasie, po upływie którego, następuje relatywny wypoczynek
przed podjęciem następnego wysiłku (ćwiczenia) na kolejnej stacji.

Trening stacyjny (doskonalący wytrzymałość) powinien spełniać
następujące zadania:
1) Obciążenia treningowe, podobne jak w treningu obwodowym, rozpoczyna się
od normy wyjściowej 50-60% maksymalnych możliwości ucznia w odniesieni do
poszczególnych ćwiczeń na stacjach: dozowanie wielkości obciążenia następuje
przez zwiększenie intensywności (powtórzeń) ćwiczeń na każdej stacji lub przez
ewentualne skracanie czasu na wykonanie ćwiczenia oraz przerw
wypoczynkowych między stacjami.
2) Ilość stacji wacha się od 6 do 10; ćwiczenie nie powinno trwać dłużej niż 1
minutę; tempo musi być bardzo szybkie ( niekiedy rekordowe dla każdego
ćwiczącego) a dobór ćwiczeń bardzo staranny i zgodny z potrzebami i
możliwościami zawodników,
3) Trening składa się z kilku serii (powtórzeń ćwiczeń na wszystkich stacjach) w
zależności od poziomu przygotowania osób ćwiczących; na każdym kolejnym
treningu dąży się do możliwe szybkiego wykonywania ćwiczeń, które zapisywane
są przez uczniów w czasie przerwy wypoczynkowej na przygotowanych kartkach,
4) Po wykonaniu ćwiczenia na każdej stacji, następuje relatywny odpoczynek,
przeciętnie od 30 sekund do 1 minuty, a następnie przejście do kolejnej stacji.
Nie zwracając uwagi na podobieństwo, trzeba się liczyć z istotnym szczegółem.
Trening stacyjny nadaje się bardziej dla osób fizyczne przygotowanych dla
doskonalenia wytrzymałości, wytrzymałości szybkościowej, wytrzymałości
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szybkościowo siłowej i nie jest skuteczny w prace z dziećmi wieku 10 – 13 lat.
Trening obwodowy indywidualizuje wysiłek fizyczny, co pozwala

optymalne wykorzystać czas treningu i lekcji wychowania fizycznego. Ścisłe
normowanie i progresywne obciążenie sprzyja wzrostowi efektywności każdego
zajęcia. Trening obwodowy stymuluje podejmowanie samodzielnych decyzji,
prawidłowej oceny własnych możliwości fizycznych.

Po zakończeniu tej serii badań i otrzymaniu odpowiedzi na postawione
pytania wyjaśniło się, że nie wyjaśnionych tematów jest znaczno więcej. Następne
badania będą poświęcone rozszerzeniu wiedzy z zakresu treningu obwodowego w
ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole.
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Robert Makuch
PROPOZYCJA PROJEKTU DYDAKTYCZNEGO SZKOŁY

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ W RADOMIU
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Publiczne Gimnazjum

 nr 22 w Radomiu

Streszczenie. Opracowanie ma na celu przedstawienie jednej z możliwości nauczania i
doskonalenia techniki i taktyki piłki nożnej poprzez stworzenie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Radomiu ukierunkowanego na tę właśnie dyscyplinę.

W opracowaniu tym, zostały uwzględnione takie elementy jak odpowiednia baza
szkoleniowa potrzebna do realizacji planu pracy, kadra pedagogiczna i warunki naboru.

Summary. The  aim of the elaboration is to present one of the possibilities of teaching
and improving the technique and tactics of football play by creating The School of
Championship in Radom.  The school could be directed at this particular sports discipline.
In this treatise, the author took into account such elements as the proper training base needed to
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carry out the schedule, pedagogic  staff as well as the conditions of  the recruitment.
Аннотация. Цель представленного исследования показать возможность

совершенствования техники и тактики игры в футбол в Радомской  школе высшего
спортивного мастероства специализирующейся в этой дисциплине спорта.
Проанализирована роль квалифицированного педагогического персонала, спортивная
база, необходимая для реализации плана работы и условия набора.

Wstęp. Sport w życiu młodzieży jest bardzo ważny. Często stanowi
najważniejszy i jedyny sposób spędzania wolnego czasu. Jednakże takie
zainteresowania należałoby i warto by rozwijać tak, aby w przyszłości
zaowocowały bardzo dobrymi wynikami sportowymi. Stworzenie możliwości na
rozwijanie wysokich umiejętności wiąże się z dobrą bazą szkoleniową, a także
odpowiednią kadrą pedagogiczną. Jednym ze sposobów zdobywania wysokich
umiejętności sportowych jest uczęszczanie do klubów sportowych, niestety, w
większości przypadków kluby sportowe nie są w stanie stworzyć chłopcom
uzdolnionym piłkarsko, odpowiednich warunków organizacyjno – sportowych
umożliwiających wykształcenie prawidłowych postaw do uprawiania sportu oraz
podwyższania poziomu sportowego. Jedynym gwarantem kompleksowego
szkolenia jest stworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Doświadczenie zawodowe autora programu. Autorem poniższego projektu
jest mgr Robert Makuch, nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym
Gimnazjum nr 22 w Radomiu oraz asystent w Katedrze Wychowania Fizycznego i
Zdrowotnego Politechniki Radomskiej.

Robert Makuch jest nauczycielem wychowania fizycznego od września
2000 roku. Swoją karierę rozpoczął od Publicznego Gimnazjum nr 5 gdzie
przepracował dwa lata. Następnie, w roku 2002 podjął pracę w Publicznym
Gimnazjum nr 22 gdzie ma przyjemność nadal pracować. Od czterech lat pracuje
również jako asystent w Katedrze Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
Politechniki Radomskiej.

Przez cały okres pracy starał się poszerzać swoją wiedzę w zakresie
wychowania fizycznego jak i doskonalić swój warsztat metodyczny, wzbogacać
się o nowe doświadczenia wychowawcze w celu podniesienia jakości pracy i
pomocy uczniom. Szczególną pasją autora jest piłka nożna, dlatego też zwłaszcza
w tej dziedzinie podejmował kursy, szkolenia. Efektem było uzyskanie tytułu
Trenera II klasy a następnie po odbyciu kursu organizowanego przez Akademię
Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Polski Związek Piłki Nożnej –
Trenera I klasy. Największą przyjemność sprawiała mu praca z dziećmi w
radomskim klubie piłkarskim MSPN „Radomiak 1910”. To zamiłowanie
przyczyniło się również do powstania w PG 22 klas z rozszerzonym programem
wychowania fizycznego,  ukierunkowanych na piłkę nożną, w których to ma
przyjemność uczyć, a w jednej pełnić rolę wychowawcy.

Rys historyczny Szkół Mistrzostwa Sportowego w Polsce. Utworzenie
Szkół Mistrzostwa Sportowego miało na celu stworzenie odpowiednich warunków
do zdobywania wiedzy intelektualnej w połączeniu z rozwijaniem umiejętności
sportowych, szczególnych talentów.
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Po raz pierwszy takie szkoły powstały eksperymentalnie w 1969 roku,
rozszerzając program wychowania fizycznego. Kolejne zmiany w roku 1971 –
1972 przyniosły rozszerzenie programu do 6 godzin tygodniowo. W 1972
zobowiązano oświatę do utworzenia podstawowych i średnich szkól sportowych
wraz z opracowaniem odpowiedniej dokumentacji określającej cele, zadania i
zasady rekrutacji oraz program i organizacje nauczania.

Przygotowanie do igrzysk stało się również dobry powodem do utworzenia
szkół sportowych. Taka sytuacja miała miejsce w 1977 roku, kiedy to powstało
dodatkowo pięć szkół, mających na celu przygotowanie młodzieży do igrzysk w
Lake Placid i w Moskwie.

W 1984 prosperowało już 11 szkół mistrzostwa sportowego. Jednak ich
liczba wahała się z roku na rok, 86 przyniósł 14 szkól, 90 – 16 a 94 ponownie 14.
Wciąż jednak, głównymi założeniami szkół było przygotowanie uczniów do
uprawiania sportu wyczynowego, a przede wszystkim, do uzyskiwania jak
najlepszych wyników sportowych. Uważano również, że bardzo ważnym
elementem jest ścisła współpraca z klubami sportowymi.

Sporo uwagi poświęcono także problematyce tego rodzaju szkół w
prawodawstwie. W Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
zapisano, że system oświaty obejmuje także Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Dziś jest ich około 40 w całej Polsce a dodatkowo istnieją jeszcze wojewódzkie
Ośrodki Szkolenia Sportowego (16 ośrodków ukierunkowanych na szkolenie w
piłce nożnej). Wiele z nich stanowi struktury Polskiego Związku Piłki Nożnej, w
1997/8 było ich aż 5, obecnie funkcjonują w Łodzi, Krakowie, Mielcu.

 Cel szkół sportowych był skutecznie realizowany. Uczniowie, piłkarze
nożni, szkół mistrzostwa sportowego stanowili trzon zespołu Reprezentacji Polski,
która w Mistrzostwach europy U – 16 i później U – 18 wywalczyła najwyższe
osiągnięcia w historii piłki nożnej w Polsce tj. wicemistrzostwo i mistrzostwo
Europy. Zawodnicy i zawodniczki innych dyscyplin sportowych np. piłki ręcznej,
siatkówki, lekkiej atletyki, pływania również osiągali ogromne sukcesy –
mistrzostwo lub wicemistrzostwo Europy.

Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki właściwemu przygotowaniu
uczniów do wymogów reżimu treningowego, zdobywaniu przez nich wiedzy z
zakresu teorii i praktyki gry w piłkę nożną, wszechstronnemu ukształtowaniu ich
potencjału ruchowego, doskonaleniu techniki i taktyki gry w oparciu o
wszechstronną sprawność ruchową, kształtowaniu sprawności specjalnej oraz cech
wolicjonalnych oraz usuwaniu braków z zakresu poszczególnych elementów
sprawności specjalnej poprzez realizację indywidualnych programów nauczania.

Szkoły Mistrzostwa Sportowego współpracują z różnorodnymi
instytucjami, co znacznie usprawnia ich działanie. Są to głównie kluby sportowe,
Akademie Wychowania Fizycznego, PZPN, Urzędy Miasta itp.

Ze względu na fakt, iż w Polsce istnieje zbyt mało Szkół Mistrzostwa
Sportowego doskonalących umiejętności z piłki nożnej, należałoby przypuszczać,
że ogromną szansą na usprawnienie swoich umiejętności sportowych i rozwijanie
swojego talentu piłkarskiego jest wstąpienie do klubu sportowego. Niestety, kluby
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sportowe znajdujący się w moim mieście nie są w stanie zapewnić chłopcom
uzdolnionym piłkarsko odpowiednich warunków organizacyjno – sportowych
umożliwiających wykształcenie prawidłowych postaw do uprawiania sportu na
odpowiednim poziomie oraz podwyższania poziomu sportowego w oparciu o
zasadę indywidualizacji. Dlatego też, powstał pomysł utworzenia Szkoły
Mistrzostwa Sportowego, w celu harmonijnego rozwoju intelektualnego w
połączeniu z rozwojem talentu sportowego.

Baza szkoleniowa i mieszkaniowa, kadra pedagogiczna. Projekt ten
będzie realizowany w specjalnie wybudowanej bazie stworzonej na ten cel
wyposażonej w kompleks boisk, halę widowiskowo – sportową, basen, stadion
spełniający wszystkie wymogi FIFA i UEFA i internat.

Zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli
posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej,
(co najmniej II klasę trenerską z tej dyscypliny).

Ryc. 1  Pełnowymiarowe boisko sztuczne przy szkole

Przyszkolne obiekty sportowe to:
- boisko do piłki nożnej pełno wymiarowe o nawierzchni syntetycznej

(106m x 65m)
- boisko do piłki ręcznej,
- boisko do piłki koszykowej,
- boisko do piłki siatkowej (plażowej),
- bieżnia tartanowa,
- skocznia w dal,
- dwa korty tenisowe.
Jako obiekt wszystkie kryteria na szkołę mistrzostwa sportowego spełnia

Publiczne Gimnazjum nr 22 w Radomiu. Szkoła jest nowym obiektem, o szerokiej
gamie pracowni gdzie nauczyciele wychowania fizycznego mają do swojej
dyspozycji dwie sale gimnastyczne. Obydwie przeznaczone są do uprawiania gier
zespołowych, w tym jedna z nich to pełnowymiarowa hala sportowa.
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Ryc. 2. Hala sportowa  Ryc. 3. Hala sportowa

Uczniowie mieli by także możliwość korzystania z obiektów MOSiR Rado,
a także z obiektów klubu RKS Radomiak tj:
- dwa boiska treningowe (pełnowymiarowe),
- boisko główne (pełnowymiarowe) do rozgrywania spotkań mistrzowskich.

Ryc. 4. Dwa boiska treningowe  Ryc. 5. Boisko główne
Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj:
- boisko ze sztuczną nawierzchnią (100mx64m).
Nabór do szkoły
Rekrutacja do klas Szkoły Mistrzostwa Sportowego ukierunkowanego na

piłkę nożną, powinna odbywać się w maju lub czerwcu każdego roku według
zasady powszechnej dostępności i dobrowolności.

Nabór do klasy z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego
odbędzie się za pomocą prób (sprawności ogólnej), na którą składają się:

- próba szybkości (bieg na 30 m),
- próba mocy (skok w dal z miejsca),
- próba koordynacji ruchowej (bieg 4x10m),

oraz (sprawności specjalnej):
- żonglerka piłką,
- gra uproszczona 5x5.
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Ryc. 6. Boisko sztuczne
Zdający będą poddani sprawdzianowi w formie gry, która będzie odbywać

się na boisku do piłki ręcznej. Zespół będzie składał się z 5 chłopców a czas gry
będzie wynosił 2x10 min. Wymieniony element obserwacji będzie punktowany w
skali od 1 – 10. Suma punktów z testu i gry stanowi ocenę łączną egzaminu.

Jednym z kryteriów rekrutacji są jeszcze punkty otrzymane za średnią
uzyskaną za świadectwo ukończenia 5 klasy szkoły podstawowej oraz ocena z
zachowania . Do klas będą przyjmowani chłopcy, którzy uzyskają największą
ilość punktów podczas egzaminu.

Opis prób wykorzystywanych przy naborze do klasy I Szkoły
Podstawowej, Gimnazjalne i Licealnej

Sprawność ogólna
1. Szybkość.
Bieg na 30m. Start na sygnał gwizdkiem. Uczestnik wykonuje próbę na

boisku dwukrotnie. Start pojedynczo z niskiej postawy. Liczy się średnia
arytmetyczna dwóch pomiarów biegu.

Ryc. 7. Próba szybkości - bieg na 30 m.
2. Siła dynamiczna (Moc).
W próbie skoku w dal z miejsca badany ustawia się w miejscu oznaczonym
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linią, stopy ustawione równolegle do siebie przed linią i poprzez ugięcie nóg w
kolanach, zamach ramion do tyłu wykonuje z odbicia obunóż skok z mocnym
zamachem ramion w przód. Próba powinna być wykonana dwukrotnie z małą
przerwą a zaliczony, lepszy wynik który jest miarą odległości od linii do tylniej
krawędzi pięty odczytywany jest w centymetrach.

Ryc. 8. Próba mocy – skok w dal z miejsca

Ryc. 9. Próba koordynacji ruchowej- bieg 4x10 m.
3. Koordynacja ruchowa.
Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start"

biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym
wraca na linię startu, gdzie go kładzie (klocek nie może być rzucony). Następnie
biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. Próbę
wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10
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s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajdzie się w półkolu.
Tabela 1

Wykaz prób sprawności ogólnej na egzamin wstępny do klasy Gimnazjalnej
Egzamin Wstępny

Ocena kandydata
Sprawność Ogólna

MIARA
JAKOŚCI PUNKTY

1. Bieg na 30m.
Start na sygnał gwizdkiem. Uczestnik wykonuje
próbę na boisku dwukrotnie. Liczy się lepszy
czas.

4,8 sek.
4,9 – 5,0 sek.
5,1 – 5,2 sek.
5,3 – 5,4 sek.
5,5 – 5,6 sek.
5,5 – 5,6 sek.

6
5
4
3
2
1

2. Skok w dla z miejsca.
W próbie skoku w dal z miejsca badany ustawia
się w miejscu oznaczonym linią, stopy ustawione
równolegle do siebie przed linią i poprzez ugięcie
nóg w kolanach, zamach rąk do tyłu wykonuje z
odbicia obunóż skok z mocnym zamachem
ramion w przód. Próba powinna być wykonana
dwukrotnie z małą przerwą a zaliczony, lepszy
wynik, który jest miarą odległości od linii do
tylniej krawędzi pięty odczytywany jest w
centymetrach.

195 cm
190 cm
185 cm
180 cm
175 cm
170 cm

6
5
4
3
2
1

3.Bieg 4x10m.
Na  sygnał "na  miejsca"  badany  staje  na  linii
startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii
(odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po
czym wraca na linię startu, gdzie go kładzie
(klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie
po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie
w półkolu. Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy
się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10
s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi
klocek znajduje się w półkolu.

10,55-10,65 sek.
10,66-10,79 sek.
10,80-10,90 sek.
10,91-11,00 sek.
11,01-11,10 sek.
11,11-11,20 sek.

6
5
4
3
2
1

OCENA SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ KANDYDATA
18 – 16 punktów – Bardzo dobrze
15 – 12 punktów– Dobrze
11– 8 punktów– Dostatecznie
7 punktów i mniej– Niedostatecznie

Sprawność specjalna
1. Żonglerka.
Na sygnał, w kole o promieniu 1.5 m, podnosząc stopą piłkę leżącą na podłożu,

ćwiczący wykonuje żonglerkę w czasie 30s. Ocena próby uwarunkowana jest liczbą
podbić piłki w powietrzu (bez upadku na podłoże) stopą, udem, głową, przy czym
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jako kolejne liczy się uderzenie inną częścią ciała lub stopą lewą i prawą na zmianę.
Próbę wykonuje ćwiczący dwukrotnie, a zalicza się wynik lepszy (technikę
wykonania i sumę prawidłowych podbić piłki).

Ryc. 10. Próba żonglerki

2. Gra uproszczona 5x5.
Czas gry 2x10min. Boisko do piłki ręcznej lub boisko piłkarskie (18-25 m x

36-50m). Bramki do piłki ręcznej (2x3m). Ograniczona odległość strzału – linia 9
m od bramki. Ocenę stanowi obserwacja i ocena zaawansowania techniczno-
taktycznego oraz sprawności ogólnej poszczególnych graczy.

Ryc. 11. Próba gry uproszczonej 5x5
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Tabela 2
Wykaz prób sprawności specjalnej na egzamin wstępny do klasy Gimnazjalnej

Egzamin Wstępny
Ocena kandydata

Sprawność Specjalna
MIARA JAKOŚCI PUNKTY

1. Żonglerka.
Na sygnał, w kole o promieniu 1.5 m, podnosząc stopą
piłkę leżącą na podłożu, ćwiczący wykonuje żonglerkę
w czasie 30s. Ocena próby uwarunkowana jest liczbą
podbić piłki w powietrzu (bez upadku na podłoże)
stopą, udem, głową, przy czym jako kolejne liczy się
uderzenie inną częścią ciała lub stopą lewą i prawą na
zmianę. Próbę wykonuje ćwiczący dwukrotnie, a zalicza
się wynik lepszy (technikę wykonania i sumę
prawidłowych podbić piłki).

40 razy i więcej
39 – 33
32 – 26
25 – 20
19 – 14

13 razy i mniej

6
5
4
3
2
1

2.Gra uproszczona 5x5.
Czas gry 2x10min. Boisko do piłki ręcznej lub boisko
piłkarskie (18-25 m x 36-50m).Bramki do piłki ręcznej
(2x3m). Ograniczona odległość strzału – linia 9 m od
bramki. Ocenę stanowi obserwacja i ocena
zaawansowania techniczno-taktycznego oraz
sprawności ogólnej poszczególnych graczy.

Ocena ogólna
wyznaczana przez

nauczyciela.
0-6

OCENA SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ KANDYDATA
12 – 10 punktów – Bardzo dobrze
9 – 7 punktów– Dobrze
6– 4 punktów– Dostatecznie
3 punktów i mniej– Niedostatecznie
Wyniki nauczania oraz zachowanie ucznia

Tabela 3
Wykaz punktacji za wyniki w nauce oraz zachowanie ucznia

Egzamin Wstępny

Ocena kandydata
MIARA JAKOŚCI PUNKTY

1. Ocena za świadectwo szkolne.

W zależności od wysokości średniej ocen w 5 klasie
szkole podstawowej.

4,7 – 6,0
4,6 – 4,3
4,2 – 3,9
3,8 – 3,5
3,4 – 3,0
2,9 – 2,8

10
8
6
4
2
1

2. Ocena zachowania szkolnego.

W zależności od wysokości zachowania w 5 klasie
szkoły podstawowej.

Wzorowe
Bardzo dobre

Dobre
Poprawne

Nieodpowiednie
Naganne

10
8
6
3
0
0
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Tabela 4
Możliwa punktacja na egzaminie wstępnym.

Egzamin Wstępny
Ocena łączna PUNKTY

1. Sprawność ogólna. 18
2. Sprawność specjalna. 12
3. Ocena za świadectwo szkolne. 10
4. Ocena za zachowanie. 10
5. Punkty za powołanie do kadry MZPN lub PZPN. 5

SUMA PUNKTÓW 55

Minimalna ilość punktów do przyjęcia kandydata wynosi 25 punktów
Cele szkoleniowe

1. Kształtowanie zdolności motorycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych.
2. Kontrola i ocena stanu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez
przeprowadzanie testów motorycznych.
3. Doskonalenie elementów techniki i taktyki gry w zmieniających się warunkach
zewnętrznych przy wzrastającej dokładności i szybkości ruchów.
4. Nauczanie nowych elementów techniczno-taktycznych gry.
5. Nauka i doskonalenie umiejętności bronienia i atakowania indywidualnego.
6. Nauczanie oraz doskonalenie różnych form atakowania i bronienia
zespołowego.
7. Nauczanie i doskonalenie kombinacji taktycznych w akcjach ofensywnych i
defensywnych.
8. Nauczanie i doskonalenie wariantów taktycznych w stałych fragmentach gry.
9. Przygotowanie teoretyczne z zakresu taktyki i przepisów gry.
10. Zdobywanie wiedzy na temat nauczanego systemu gry w piłkę nożną.

Schemat organizacji nauki i treningu w szkole
I Klasy gimnazjalne
Zajęcia drużynowe w szkole:
(poniedziałek – piątek, 5 razy po 90 min.
Zajęcia indywidualne w szkole:
(poniedziałek - środa – piątek, 3 razy po 90 min)
Mecze ligowe: soboty lub niedziele.
I Klasy ponadgimnazjalne
Zajęcia drużynowe w szkole:
(poniedziałek – piątek, 5 razy po 90 min)
Zajęcia indywidualne w szkole:
(wtorek - środa – czwartek, 3 razy po 90 min)
Mecze ligowe: soboty lub niedziele.
Schemat organizacji jest taki sam dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
tylko dni i godziny poszczególnych zajęć są inne.

Schemat organizacji szkolenia oraz budżet godzin na wszystkich etapach
edukacyjnych
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W tej pracy przedstawiam budżet godzin zgodnie z minimum
programowym zawartym w Programie Wychowania Fizycznego w Gimnazjum i
Liceum.
Budżet godzin kształtuje się następująco:
- etap podstawowy klasy 4-6 (10 godzin wychowania fizycznego) – klasy
sportowe (zajęcia będą odbywały w wybranej szkole na terenie Radomia).
- etap gimnazjum klasy 1-3 (16 godzin wychowania fizycznego) – szkoła
mistrzostwa sportowego
- etap ponadgimnazjalny klasy 1-3 (16 godzin wychowania fizycznego) – szkoła
mistrzostwa sportowego.

Na każdym etapie kształcenia przewidujemy po dwie klasy w każdym roku
nauki z możliwością późniejszego rozszerzenia.

Uczniowie będą reprezentowali szkołę w rozgrywkach ligowych
organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej oraz Radomski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Szkoła podstawowa nr.1 Szkoła podstawowa nr.2

Ryc. 12 Schemat organizacji edukacji w klasach sportowych i klasach
mistrzostwa sportowego

Opieka medyczna i odnowa biologiczna
Każdy z uczniów szkoły będzie miał zapewnioną opiekę medycznej

podczas zawodów sportowych zgodnie z wymogami PZPN jak również poza
szkołą. Chodzi przede wszystkim o zapewnieniu fachowej pomocy w razie
kontuzji ucznia. Każdy z uczniów powinien mieć zapewniony swobodny dostęp

-grupa selekcyjna
-młodzik młodszy
-młodzik starszy

-grupa selekcyjna
-młodzik młodszy
-młodzik starszy

   GIMNAZJUM
-trampkarz młodszy
-trampkarz starszy

SZKOŁA ŚREDNIA
Junior młodszy
Junior starszy
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do urządzeń rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej.
Odpowiedzialni:
Ø fizjoterapeuci zatrudnieni w szkole,
Ø trenerzy prowadzący zespoły.

Aby prawidłowo i w miarę szybko uczeń mógł wyleczyć się z kontuzji musi
być ciągły kontakt na linii trener-zawodnik-fizjoterapeuta. Chodzi przede
wszystkim o jak najszybsze ustalenie rodzaju kontuzji i podjęciu odpowiedniego
leczenia.

Wnioski. Umożliwienie uczęszczania dzieciom zdolnym do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego gdzie mogą podnosić swoje umiejętności jest już
niewątpliwie dużym sukcesem. Dzięki zaplanowaniu szkolenia można w sposób
poprawny monitorować efekty szkolenia. Można tylko ubolewać nad faktem, iż
Szkoła Mistrzostwa Sportowego powinna być stworzona już we wcześniejszym
etapie szkolenia (nauczania) tj. od etapu szkoły podstawowej (szkoła sportowa) do
szkoły średniej (Szkoła Mistrzostwa Sportowego). Mając na uwadze wzrost
poziomu sportowego chłopców uczęszczających do Szkól Mistrzostwa
Sportowego na terenie Polski jest nadzieja, iż władze miejskie dostrzegą celowość
tego typu przedsięwzięć i dzięki temu, także w Radomiu, powstanie
uporządkowane i długofalowe szkolenie młodzieży na wszystkich etapach
szkolenia.

Pisząc to opracowanie, mam nadzieję, że młodzieżowa piłka nożna w
Radomiu będzie się rozwijać dynamicznie i w przyszłości będziemy mogli
czerpać odpowiednie wzorce z takich szkół jak Szkoła Mistrzostwa Sportowego
im. Kazimierza Górskiego w Łodzi i wdrażać je do naszej pracy.

Ryc. 13 Schemat organizacji opieki medycznej i odnowy biologicznej

Piśmiennictwo
1. Szwarc A.: Struktura organizacyjna i jej wpływ na efektywność szkolenia piłkarskiego na

przykładzie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. AWF Gdańsk, 2003.
2. Talaga J.: Sprawność fizyczna ogólna. Testy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2004.
3. Talaga J.: Piłka nożna. Sprawność fizyczna specjalna - Testy, Wydawnictwo Zysk i S-ka,

2006.

___  ___  ___  ___

Lekarz +Fizjoterapeuci

Zawodnik Trener
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Robert Makuch
STREFY PRACY SERCA ZAWODNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ

WYSTĘPUJĄCYCH NA RÓŻNYCH POZYCJACH PODCZAS MECZU
MISTRZOWSKIEGO

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Publiczne Gimnazjum nr 22 w Radomiu

Streszczenie. Artykuł przedstawia obciążenia układu sercowo-naczyniowego piłkarzy
nożnych w trakcie meczu piłkarskiego. Wyodrębniono także strefy pracy mięśnia sercowego
obciążonego wysiłkiem meczowym u poszczególnych zawodników grających na różnych
pozycjach :bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik. Artykuł kończy podsumowanie, wnioski,
które zawierają odpowiedzi na wcześniej postawione pytania.

Summary. The  article  presents  the  topic  of  the  load  of  the  footballers’  circulatory
system while  a football match. The zones of myocardium’s work loaded by the match  exertion
for the particular footballer playing at different stands such as a goalkeeper, a defender, a
midfielder  or  a  striker  have  been  distinguished.  The  article  is  finished  with  the  summary  and
conclusions containing the answers to the previously asked questions.

Аннотация. В статье показана нагрузка на органы сердечно сосудистой системы
футболистов во время матча. Сосредоточено внимание на работe сердца у футболистов
играющих на разных позициях: вратарь, защитник, помощник, атакующий. Материал
заканчивается анализом и ответами на вопросы поставленные в начале статьи.

Wstęp. Jak pisze A. Szwarc (Szwarc, 2003) piłka nożna jest grą zespołową,
w której walka prowadzona jest w bezpośrednim, fizycznym kontakcie z
przeciwnikiem. Walka ta, opiera się przede wszystkim  na działaniu
indywidualnym każdego gracza. Każdy z zawodników niezależnie od pozycji
zajmowanej na boisku ma do wykonania poszczególne zadania, założeniem
których, jest sukces całej drużyny w postaci zwycięstwa. Aby indywidualne
działania poszczególnych zawodników przełożyły się na sukces całej drużyny
należy zastosować pewien system,  któremu podlegać będą wszyscy zawodnicy
zespołu. System taki, to inaczej organizacja lub system gry.

Według R. Panfila i W. Żmudy (Panfil, Żmuda 1999) organizacja gry –to
ustalony sposób gry z przydzieleniem zadań zawodnikom w ataku i obronie, czyli
inaczej system obejmuje ustawienie wyjściowe zawodników na polu gry z
przydzieleniem im zadań odpowiednich dla zajmowanej pozycji. Każdy system
jest narzędziem realizacji wybranej strategii gry z uwzględnieniem sił i sposobu
gry przeciwnika. Taktyka gry jest środkiem, za pomocą którego zespół osiąga cele
strategiczne.

Aby w odpowiedni sposób zawodnik realizował założenia przypisane jego
pozycji na boisku powinien być dobrze wyszkolony technicznie, odporny
psychicznie, a także charakteryzować się wysoką sprawnością fizyczną. Jak pisze
D. Śledziewski (Przybylski, 1998) piłkarz przeciętnie przebiega  w meczu od 9-11
km do czego niezbędna jest wysoka wytrzymałość. W trakcie spotkania
piłkarskiego zawodnicy na różnych pozycjach charakteryzują się różnorodną
intensywnością obciążenia w trakcie tego ekstremalnego wysiłku.
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Oceny intensywności obciążenia wysiłkowego występującego w trakcie
rozgrywania meczu piłki nożnej możemy dokonać na podstawie obserwacji zmian
zachodzących w czynności układów nerwowego, krążenia, oddychania oraz
funkcjonowaniu mięśni szkieletowych (Sulisz, 1992). Dotyczy to zwłaszcza
układu sercowo – naczyniowego, od którego w dużej mierze zależy wydolność
aerobowa, a więc pośrednio i samo wykonanie pracy przez dłuższy okres.

Doskonałą  metodą monitorowania układu sercowo-naczyniowego jest
metoda bezprzewodowego pomiaru tętna, która została opracowana w 1983 roku
na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia) (Groborz, Juliszewski 2005). Stałą
rejestrację częstości skurczów serca umożliwia urządzenie nazwane „sport –
testerem”, a dzięki komputerowi i odpowiedniemu oprogramowaniu możemy dane
gromadzić i analizować (Kosmol, 1995). Metoda ta jest coraz częściej
wykorzystywana do oceny intensywności wysiłku w sporcie, a także lekcji
wychowania fizycznego  (Bergier, 1993; Kuder 1989 Woźny 2004; Woźny 2005).

Cel badań. Celem głównym badań było określenie specyfiki pracy serca u
zawodników występujących na różnych pozycjach podczas meczu
mistrzowskiego.

Pytaniem głównym było: w jakich strefach, biorąc pod uwagę częstość
skurczów, pracuje podczas meczu mięsień sercowy?

Materiał badań. Materiał do badań stanowili czterej zawodnicy drużyny
występującej w rozgrywkach III ligi piłki nożnej w roku 2008. W pracy
wykorzystano zapisy częstości skurczów serca, zarejestrowane za pomocą sport
testerów podczas rozgrywania meczu mistrzowskiego.

Do badań wybranych zostało czterech zawodników występujących na
różnych pozycjach:

1. Zawodnik nr 1
Ø pozycja- bramkarz
Ø wiek -21 lat
Ø tętno spoczynkowe- 56 uderzeń na minutę
Ø tętno maksymalne- 199
Ø próg przemian beztlenowych- 170

2. Zawodnik nr 2
Ø pozycja- boczny obrońca
Ø wiek -21 lat
Ø tętno spoczynkowe- 59 uderzeń na minutę
Ø tętno maksymalne- 199
Ø próg przemian beztlenowych- 171

3. Zawodnik nr 3
Ø pozycja- lewy pomocnik
Ø wiek- 25 lat
Ø tętno spoczynkowe- 42 uderzenia na minutę
Ø tętno maksymalne- 195
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Ø próg przemian beztlenowych- 164

4. Zawodnik nr 4
Ø pozycja- napastnik
Ø wiek- 18 lat
Ø tętno spoczynkowe- 48 uderzeń na minutę
Ø tętno maksymalne- 202
Ø próg przemian beztlenowych- 171

Metoda badań. U przedstawionych w materiale badań zawodników,
wartości tętna spoczynkowego oraz tętna maksymalnego zostały określone za
pomocą sport testerów. Tętno (HR) rejestrowano w sposób ciągły z użyciem
„sport – testerów” (system TEAM SPORT, POLAR ELECTRO OY, Finlandia)
podczas meczu mistrzowskiego (razem z przerwą). Monitorowaniem częstości
skurczów serca objęci byli czterej zawodnicy grający na różnych pozycjach. Przy
opracowaniu materiału wykorzystano podstawowy wskaźnik statystyczny, a
mianowicie wartości średnie i procentowe wszystkich badanych.
Próg przemian beztlenowych (PPB) został wyliczony ze wzoru Karvonena:

220 - W- TS ×0,8 + TS= PPB gdzie:
W- wiek
TS- tętno spoczynkowe.

W celu dokładnego i miarodajnego sprawdzenia w jakich strefach jeśli
bierzemy pod uwagę częstość skurczów serca, pracuje zawodnik podczas meczu,
zostały wydzielone 4 strefy HR, a dla każdej ze stref została stworzona granica. I
tak poszczególne strefy dzielone są na:
Ø strefę najwyższych wartości HR, której granice wyznacza próg od 90% do

100% maksymalnego HR i oznaczona jest symbolem MAX.
Ø strefę wysokich wartości  HR, której granice wyznacza próg od 80% do 89

% maksymalnego HR i oznaczona jest symbolem HI.
Ø strefę średnich wartości HR, której granicę wyznacza próg od 70% do 79%

maksymalnego HR  i oznaczona jest symbolem MID.
Ø strefę niskich wartości HR , której granice wyznacza próg od HR

spoczynkowego do 69% wartości maksymalnego HR  i oznaczona jest
symbolem LO.

Należy dodać, że ze względu na różne parametry badanych zawodników tj. HR
maksymalne, oraz  HR spoczynkowe strefy dla każdego z zawodników były inne i
tak:
Ø dla zawodnika nr 1 HR maksymalne wynosiło 199 uderzeń na minutę, a HR

spoczynkowe to 56 uderzenia na minutę i od tych wartości tworzono strefy
dla tego zawodnika.

Ø dla zawodnika nr 2 maksymalne HR wynosiło 199 uderzeń na minutę, a HR
spoczynkowe to 59 uderzenia na minutę i od tych wartości tworzone były
strefy dla tego zawodnika.

Ø dla zawodnika nr 3 maksymalne HR  wynosiło 195 uderzeń na minutę, a
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HR spoczynkowe to 42 uderzenia na minutę i od tych wartości tworzono
strefy dla tego zawodnika.

Ø dla zawodnika nr 4 maksymalne HR  wynosiło 202 uderzeń na minutę, a
HR spoczynkowe to 48 uderzenia na minutę i od tych wartości tworzono
strefy dla tego zawodnika.

Należy dodać, że ze względu na różne parametry badanych zawodników tj.
HR maksymalne, oraz  HR spoczynkowe strefy dla każdego z zawodników były
inne.

Wyniki badań. Poddając analizie strefy pracy serca poszczególnych zawodników,
można zauważyć duże różnice u badanych piłkarzy.

Pierwszy zawodnik nr 1 w strefie maksymalnego wysiłku przebywał tylko 2
minuty i 15 sekund co łącznie z czasem przerwy stanowi 1,9% czasu meczu. W
strefie wysokich wartości  zawodnik nr 1 przebywał przez 10 minut i 45 sekund i
łącznie z czasem przerwy stanowiło to 9,0%.  Natomiast ten sam zawodnik w
strefie średnich wartości HR , wliczając czas przerwy przebywał 40 minut i 55
sekund i jest to 34,1% czasu spędzonego na boisku.  W strefie najniższego
wysiłku zawodnik nr 1  wliczając czas przerwy przebywał najdłużej przez 1
godzinę,  6 minut i 5 sekund co stanowi  55,1% jego czasu podczas meczu i
przerwy.

Zawodnik nr 2 w strefie maksymalnego HR podczas meczu i przerwy
przebywał ponad 60 minut, co oznacza, że aż 50,5% czasu spędził w strefie
najwyższego wysiłku. Ten sam zawodnik w strefie wysokiego wysiłku przebywał
32,5 minuty co daje 27,1% całkowitego czasu łącznie z przerwą. W strefie
średnich wartości HR nr 2 utrzymywał się przez  18 minut i 25 sekund wliczając
przerwę w meczu, co stanowi 15,3 % czasu. W strefie najmniejszej częstotliwości
pracy serca wraz z przerwą  zawodnik przebywał przez 8,5 minuty i stanowi to 7,1
% całkowitego czasu gry.

Kolejny zawodnik nr 3 w strefie maksymalnej pracy serca przebywał 18
minut i 25 sekund wliczając przerwę i stanowiło to 15,3 % czasu meczu. W strefie
wysokich wartości zawodnik ten przebywał 49 minut i 35 sekund to  jest 41,3 %
czasu meczu. Natomiast w strefie średnich wartości wliczając czas przerwy
przebywał 26 minut i 25 sekund, co stanowi 22 % czasu meczu. Ten sam
zawodnik w strefie najniższych wartości przebywał łącznie z czasem przerwy
przez 25 minut i 35 sekund ,co stanowi 21,3% czasu meczu.

Ostatni zawodnik nr 4 w strefie maksymalnego wysiłku przebywał 35 minut
i 25 sekund co łącznie z czasem przerwy stanowi 29,5% czasu meczu. W strefie
wysokich wartości  zawodnik nr 4 przebywał przez 49 minut i 45 sekund i łącznie
z czasem przerwy stanowiło to 41,4%.  Natomiast ten sam zawodnik w strefie
średnich wartości HR , wliczając czas przerwy przebywał 22 minuty i 20 sekund i
jest to 8,6% czasu spędzonego na boisku.  W strefie najniższego wysiłku
zawodnik nr 4  wliczając czas przerwy przebywał 12 minut i 30 sekund co stanowi
10,5% jego czasu podczas meczu i przerwy.

Jak pokazuje analiza, zawodnikiem, który najwięcej czasu podczas samego
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meczu spędził w strefie najwyższych wartości HR jest zawodnik nr 2 (obrońca),
czas ten stanowi 50,5% całego spotkania. Drugim zawodnikiem pod tym
względem jest zawodnik nr 4 (napastnik), który spędził w tej strefie 29,5% czasu
meczu. Trzecim zawodnikiem co do wielkości czasu spędzonego w najwyższej
strefie jest zawodnik nr 3 (pomocnik), który spędził 15,3 % czasu gry.
Zawodnikiem, który najmniej czasu spędził w tej strefie jest zawodnik nr
1(bramkarz) i jego czas stanowi 1,9 % czasu na boisku.

W strefie wysokich wartości HR, zawodnikiem, który spędził najwięcej
czasu podczas meczu jest zawodnik nr 4 i jest to 41,4% jego czasu spotkania oraz
zawodnik nr 3 który w tej strefie spędził 41,3 % czasu. Pozostali zawodnicy
spędzili w tej strefie zdecydowanie mniej czasu: zawodnik nr 2 -  27,1%  i
zawodnik nr 1 - 9,0%.

W strefie średnich wartości HR, zawodnikiem, który najwięcej czasu
podczas meczu przebywał jest zawodnik nr 1 co stanowi to 34,1% jego czasu na
boisku. Drugim zawodnikiem pod tym względem jest zawodnik nr 1 i jego czas w
tej strefie wynosi 22,0%. Zawodnik nr 4 w tej strefie przebywał przez 18,6 %
czasu. Najkrócej w tej strefie przebywał zawodnik nr 2 bo zaledwie 15,3% czasu
na boisku.

Podobnie jak w strefie średnich wartości, tak i w strefie najniższych
wartości najwięcej czasu przebywał zawodnik nr 1 i jego czas stanowi 55,1%
czasu spędzonego na boisku. Zawodnik nr 3 przebywał przez 21,3 % czasu. U
pozostałych zawodników różnica ta jest niewielka. Zawodnik nr 4 przebywał w tej
strefie 10,5% swojego czasu na boisku, a zawodnik nr 2 7,1 % czasu.
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Ryc. 1. Wykres stref HR zawodnika nr 1 ( łącznie z przerwą)
MAX ( 180 – 199 ud/min ) 0:02:15  1,9 %
HI  ( 160 – 179 ud/min )     0:10:45  9,0 %
MID ( 140 – 159 ud/min )  0:40:55  34,1 %
LO ( 56 – 139 ud/min )      1 :06:05  55,1 %

Podsumowanie. Jak pisze D. Śledziewski (Przybylski, 1998), na bazie
dotychczasowych doświadczeń, potwierdzono znaczące korzyści płynące z
obiektywnej oceny intensywności stosowanych środków (Sport-Tester). Sport-
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Testery umożliwiają faktyczną indywidualizację treningu, w oparciu o
rozpoznanie rzeczywistej reakcji układu krążenia na zastosowane ćwiczenie.
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Ryc. 2. Wykres stref HR zawodnika nr 2 ( łącznie z przerwą)
MAX ( 180 – 199 ud/min ) 1:00:35  50,5 %
HI  ( 160 – 179 ud/min )     0:32:30  27,1 %
MID ( 140 – 159 ud/min )  0:18:25  15,3 %
LO ( 59 – 139 ud/min )       0:08:30  7,1 %
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Ryc. 3. Wykres stref HR zawodnika nr 3 ( łącznie z przerwą)
MAX ( 176 – 195 ud/min ) 0:18:25  15,3 %
HI  ( 156 – 175 ud/min )     0:49:35  41,3 %
MID ( 137 – 155 ud/min )  0:26:25  22,0 %
LO ( 42 – 136 ud/min )       0:25:35  21,3 %

Dzięki przeprowadzonym badaniom pozyskujemy dane, które można
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następnie wykorzystać planując trening wytrzymałościowy, np. wyznaczając
strefy progu przemian beztlenowych (anaerobowych).  Próg przemian
anaerobowych można szczegółowo wyznaczyć jedynie poprzez metody inwazyjne
(bezpośrednie). Nie mnie jednak, wyznaczanie tej granicy korzystając z takich
danych jak HR maksymalne jest najbardziej zbliżone do tej,  pozyskanej w
warunkach laboratoryjnych.
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Ryc. 4. Wykres stref HR zawodnika nr 4 ( łącznie z przerwą)
MAX ( 183 – 202 ud/min ) 0:35:25  29,5 %
HI  ( 163 – 182 ud/min )     0:49:45  41,4 %
MID ( 143 – 162 ud/min )  0:22:20  18,6 %
LO ( 48 – 142 ud/min )       0:12:30  10,5 %

Zdaniem J. Chmury (Chmura 2001), powszechnie pozyskiwana wysoka
korelacja częstości skurczów serca z minutowym poborem tlenu pozwala na
wykorzystanie rezultatów HR do szacunkowego wyznaczania stref metabolizmu
wysiłkowego, opartego na przewidywaniu momentu wystąpienia progu przemian
anaerobowego. Należy pamiętać, że wartość progowa pozyskana metodą
pośrednią, nie jest jednak w 100% precyzyjna. Mimo to, intensywność progowa
odpowiadająca 85% HR max jest najbliższa intensywności rzeczywistej
pozyskiwanej w warunkach laboratoryjnych.

U badanych zawodników można z pewnością stwierdzić, że jest bardzo
dużo różnic w pracy serca. Niewątpliwie na ten stan rzeczy składa się szereg
uwarunkowań zarówno fizycznych jak i psychicznych zawodników, a przede
wszystkim specyfika gry w piłkę nożną, która sprawia, że mięsień sercowy
podczas obciążenia meczowego osiąga duże amplitudy w swojej pracy. To z kolej
świadczy o ogromnym wysiłku jaki jest wykonywany podczas meczu przez
zawodników. Wpływ na duże różnice ma także pozycja zajmowana na boisku.
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Analizując długość czasu jaki przebywają zawodnicy w danych strefach
podczas spotkania mistrzowskiego, można wnioskować, że obrońcy
charakteryzują się też wysoką pracą większość czasu spędzają w strefach gdzie
dominuje wysokie lub maksymalne obciążenie fizyczne organizmu. Napastników
także charakteryzuje praca na wysokich lub maksymalnych obciążeniach.
Pomocników charakteryzuje w większości praca na wysokich obciążeniach, a
bramkarzy praca o niskim obciążeniu. Jednakże u poszczególnych zawodników
można z całą pewnością zauważyć duże różnice co do długości czasu w
poszczególnych strefach.

Tabela 1
Procentowe wartości pracy serca badanych zawodników w poszczególnych

strefach

Strefy HR
                   Zawodnicy Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

MAX 1,9% 50,5% 15,3% 29,5%

HI 9,0% 27,1% 41,3% 41,4%

MID 34,1% 15,3% 22,0% 18,6%

LO 55,1% 7,1% 21,3% 10,5%

O ile między zawodnikami nr 3 i 4 te różnice nie są bardzo znaczące, to już
w przypadku zawodników nr 1 i 2 różnice są bardzo duże. Wyniki osiągane przez
zawodnika nr 3 (pomocnika) pomimo dużych przestrzeni pokonywanych w trakcie
meczu, mogą świadczyć o lepszej restytucji u zawodnika nr 3, gdyż stosunkowo
długo przebywał w strefach niskich i średnich wartości HR. Najdłużej w tych
strefach przebywał zawodnik nr 1 co świadczy o małej ruchliwości na pozycji
bramkarza w trakcie spotkania.

Wnioski. Praca serca  badanych zawodników poza bramkarzem w głównej
mierze oscylowała w granicach 80-89% HR max. Natomiast przy najniższych
wartościach HR oprócz bramkarza  nie pracowali dłużej niż 21,3% całego czasu
swojej gry niezależnie od pozycji zajmowanej na boisku.

Specyficzna jest pozycja bramkarza na boisku, u którego praca serca przez
55,1 % czasu gry oscylowała w strefie niskiej, chociaż związana jest z dużą presją
i związanym z tym stresem w trakcie spotkania. Pozycję bramkarza należy
rozpatrywać oddzielnie w stosunku do zawodników z pola.

Najniższym wysiłkiem wśród zawodników z pola charakteryzował się
pomocnik, co może świadczyć o jego lepszej restytucji w porównaniu z
pozostałymi zawodnikami.
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Robert Makuch
WPŁYW POZYCJI ZAJMOWANEJ NA BOISKU NA CZĘSTOŚĆ

SKURCZÓW SERCA ZAWODNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ PODCZAS
ROZGRYWANIA MECZU MISTRZOWSKIEGO

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Publiczne Gimnazjum nr 22 w Radomiu

Streszczenie. Artykuł przedstawia reakcje mięśnia sercowego na obciążenia związane z
wysiłkiem meczowym u poszczególnych zawodników grających na różnych pozycjach
:bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik. Przedstawione zostały fizjologiczne aspekty pracy
serca podczas ekstremalnego wysiłku fizycznego jakim jest mecz piłkarski. Została zawarta
analiza częstości skurczów serca podczas meczu oraz zostają ukazane amplitudy pracy serca
jakie występują u poszczególnych zawodników.  Artykuł kończy podsumowanie, wnioski, które
zawierają odpowiedzi na wcześniej postawione pytania.

Streszczenie. The article presents the topic of reactions of the heart muscle on the load
connected with the football match exertion for the particular footballer playing at different
stands such as a  goalkeeper, a defender, a midfielder or a striker. The physiological aspects of
the heart work while the extreme physical exertion such as a football match have been also
presented. The author analyses  the frequency of cardiac contractions during a football match
and presents  the gathered data in the form of amplitudes of heart work for the particular player.
The article is finished with the summary and conclusions, which contain answers to the
previously asked questions.

Аннотация. Исследования показывают реакцию сокращений  сердца на нагрузку
во время футбольного матча в зависимости от занимаемой игровой позиции.
Представлены физиологические аспекты работы сердца во время экстремальной нагрузки
которой является футболный матч. Произведен анализ частоты сердечных сокращений и
амплитуды сердцебиения у отдельных игроков на разных позициях. Статья заканчивается
подведением итогов, в котолрых сформулированы ответы на поставленные вопросы.
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Wstęp. Współczesna piłka nożna stawia przed zawodnikiem coraz większe
wymagania w zakresie przygotowania techniczno-taktycznego, kondycyjnego i
psychicznego. W pełni efektywne wykorzystanie piłkarskich umiejętności
techniczno- taktycznych podczas gry uzależnione jest przede wszystkim od
doskonałego przygotowania motorycznego, dużej tolerancji na narastające
zmęczenie oraz wysokiej sprawności psychomotorycznej (Chmura, Jung 1992).

Należy zatem stwierdzić, że piłkarz światowej klasy powinien
charakteryzować się wysokim poziomem wydolności fizycznej, optymalnym
poziomem wiodących zdolności motorycznych, wysoką  sprawnością
psychomotoryczną, dużym zasobem nawyków techniczno- taktycznych oraz
umiejętnością elastycznego i skutecznego zastosowania ich w grze (Wiśnik 2006).

W sportowych grach zespołowych, do których zalicza się piłka nożna każdy
zawodnik w zależności od wizji trenera, doboru systemu gry, a także
predyspozycji przypisany jest do odpowiedniej pozycji na boisku. Wiąże się ona
ściśle ze strategią gry oraz systemem prowadzenia gry czyli ustawieniem
zawodników w trakcie meczu. W piłce nożnej najprostszy podział należy
sklasyfikować w sposób następujący: bramkarz; obrońca; pomocnik; napastnik.

Niewątpliwie na przestrzeni lat gra w piłkę nożną ewoluowała w kierunku
doskonalenia zarówno samej gry jak i metod treningowych, za pomocą których,
poziom gry stale się podnosi. Jedną z metod, która pozwala kontrolować i
korygować kształtowanie takich cech jak szybkość i wytrzymałość jest monitoring
pracy serca za pomocą sport-testerów. Dzięki temu urządzeniu możemy również
monitorować pracę serca podczas rozgrywania zawodów.  Działanie sport-testera
polega na przetwarzaniu fal elektro-magnetycznych i ich rejestracji. Słuszność
zastosowania tego urządzenia w treningu jak i podczas meczu pokazuje w swych
publikacjach J. Chmura (Chmura 2001).

W wielu publikacjach J. Bangsbo (Bangsbo 1999), przedstawiono jak
ważną role odgrywa i jak wielką pracę wykonuje serce podczas obciążenia
meczowego.

Zastosowanie sport testerów bezpośrednio podczas rozgrywania meczu
przez zawodnika i późniejsza analiza wyników może dostarczyć szereg cennych
informacji związanych z obciążeniem meczowym, oraz odpowiedzi jak zawodnik
reaguje na wysiłek meczowy oraz ewentualny stres związany z meczem.

Cel badań. Celem głównym badań było określenie specyfiki pracy serca u
zawodników występujących na różnych pozycjach podczas meczu
mistrzowskiego.
Celem pośrednim było:
Ø określenie różnic i ewentualnych podobieństw w pracy serca u

zawodników,
Ø podjęcie próby określenia, czynników decydujących o częstotliwości pracy

serca podczas meczu mistrzowskiego.
Postawione pytanie badawcze miało pomóc w rozwiązaniu problemu:
Ø jak duże amplitudy w pracy serca występują u zawodników podczas

meczu?
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Materiał badań. Materiał do badań stanowili czterej zawodnicy drużyny
występującej w rozgrywkach III ligi piłki nożnej w roku 2008. W pracy
wykorzystano zapisy częstości skurczów serca, zarejestrowane za pomocą sport
testerów podczas rozgrywania meczu mistrzowskiego.
Do badań wybranych zostało czterech zawodników występujących na różnych
pozycjach:

1. Zawodnik nr 1
pozycja- bramkarz
wiek -21 lat
tętno spoczynkowe- 56 uderzeń na minutę
tętno maksymalne- 199
próg przemian beztlenowych- 170

1. Zawodnik nr 2
Ø pozycja- boczny obrońca
Ø wiek -21 lat
Ø tętno spoczynkowe- 59 uderzeń na minutę
Ø tętno maksymalne- 199
Ø próg przemian beztlenowych- 171
2. Zawodnik nr 3
Ø pozycja- lewy pomocnik
Ø wiek- 25 lat
Ø tętno spoczynkowe- 42 uderzenia na minutę
Ø tętno maksymalne- 195
Ø próg przemian beztlenowych- 164
3. Zawodnik nr 4
Ø pozycja- napastnik
Ø wiek- 18 lat
Ø tętno spoczynkowe- 48 uderzeń na minutę
Ø tętno maksymalne- 202
Ø próg przemian beztlenowych- 171
Metoda badań. U przedstawionych w materiale badań zawodników,

wartości tętna spoczynkowego oraz tętna maksymalnego zostały określone za
pomocą sport testerów. Tętno (HR) rejestrowano w sposób ciągły z użyciem
„sport – testerów” (system TEAM SPORT, POLAR ELECTRO OY, Finlandia)
podczas meczu mistrzowskiego (razem z przerwą). Monitorowaniem częstości
skurczów serca objęci byli czterej zawodnicy grający na różnych pozycjach. Przy
opracowaniu materiału wykorzystano podstawowy wskaźnik statystyczny, a
mianowicie wartości średnie wszystkich badanych.
Próg przemian beztlenowych (PPB) został wyliczony ze wzoru Karvonena:

220 - W- TS ×0,8 + TS= PPB gdzie:
W- wiek
TS- tętno spoczynkowe.

Należy dodać, że ze względu na różne parametry badanych zawodników tj.
HR maksymalne, oraz  HR spoczynkowe strefy dla każdego z zawodników były
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inne.
Wyniki badań

1. Częstość  skurczów serca badanych zawodników  podczas meczu
mistrzowskiego.

Analizując wykres częstotliwości pracy serca u poszczególnych zawodników,
można niewątpliwie stwierdzić duże różnice jakie wykazują zawodnicy.
Najwyższy poziom HR został osiągnięty u zawodników nr 1 i 3 ( ryc.3 i ryc.2) i
wyniósł 205 ud/min, co jest ich HR maksymalnym zarejestrowanym podczas
wcześniejszych badań.  Jednocześnie w/w zawodnicy nie osiągnęli w meczu
najwyższych wartości średniego HR, które wyniosło 173 ud/min u zawodnika nr
2. Najniższe HR jakie został zarejestrowane u zawodnika nr 1 to 92  ud /min.
Podczas meczu serce zawodnika nr 2 wykonało największą liczbę uderzeń 20803
uderzeń/min. Drugą co do wielkości wartość uzyskał zawodnik nr 4 gdzie liczba
uderzeń wyniosłą 20485 uderzeń/min. Najniższą wartość uzyskał zawodnik nr 1,
który jest bramkarzem i wyniosła ona 16571 uderzeń/min. Jednocześnie
najmniejsza liczba uderzeń serca nie miała wpływu na wielkość wydatku
energetycznego badanych zawodników gdzie najniższą wartość uzyskał zawodnik
nr 3 690 kcal, na co może mieć wpływ najniższa masa ciała wśród badanych.
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Ryc. 1. Wykres pracy serca zawodnika nr 1
HR max - 205 ud/min
HR min. podczas meczu - 92 ud/min
HR średnie podczas meczu - 138 ud/min
Wydatek energii – 766 kcal
Suma uderzeń serca podczas meczu: 16571
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Ryc. 2. Wykres pracy serca zawodnika nr 2
HR max - 202 ud/min
HR min. podczas meczu - 122 ud/min
HR średnie podczas meczu - 173 ud/min
Wydatek energii – 1045 kcal
Suma uderzeń serca podczas meczu: 20803
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Ryc. 3. Wykres pracy serca zawodnika nr 3
HR max - 205 ud/min
HR min. podczas meczu - 95 ud/min
HR średnie podczas meczu - 153 ud/min
Wydatek energii – 690 kcal
Suma uderzeń serca podczas meczu: 18398

2. Amplituda pracy serca badanych zawodników podczas meczu
mistrzowskiego.
Amplituda między najwyższym HR w meczu, a najniższym HR w przerwie

u zawodnika nr 1 osiągnęła najwyższą wartość, która wynosiła 111 ud/min.
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Najniższą wartość pomiędzy tymi parametrami osiągnął zawodnik nr 2 i wyniosła
ona 80 ud/min. U zawodnika nr 3 wartość ta, wynosiła 110 ud/min, a zawodnika
nr 4 84 ud/min.

2 10 2 10

1 90 1 90

1 70 1 70

1 50 1 50

1 30 1 30

1 10 1 10

90

70
0:36 :00 1:06 :00 1:36 :00 2 :06:00 2 :36:00

HR [ud/m i n] HR [u d/m i n]

Cz as
1 7 0  u d /m i n

Ryc. 4. Wykres pracy serca zawodnika nr 4
HR max - 200 ud/min
HR min. podczas meczu - 116 ud/min
HR średnie podczas meczu - 170 ud/min
Wydatek energii – 1074 kcal
Suma uderzeń serca podczas meczu: 20485

Podobnie było przy porównaniu amplitudy między najwyższym HR w
meczu a najniższą wartością HR w meczu, gdzie  u zawodnika nr 1  amplituda
wynosiła 113 ud/min. U zawodnika nr 4 wartość ta była najniższa i wynosiła 53
ud/min. (tabela 1). Poniższe zestawienie maksymalnych i minimalnych wartości
HR, pokazuje dokładne parametry podlegające analizie w przypadku czterech
badanych zawodników na zupełnie innych pozycjach zajmowanych na boisku
(tabela 1).

Tabela 1
Maksymalne, minimalne HR oraz różnica w poziomie HR podczas meczu oraz

meczu i przerwy

L.p. Badany

Najwyższe
HR

w meczu
(ud/min)

Najniższe
HR w
meczu

Najniższe
HR w

przerwie

Różnica
w meczu

Różnica
mecz -

przerwa
Uwagi

1. Nr 1 205 92 94 113 111 bramkarz

2. Nr 2 202 148 122 54 80 obrońca

3. Nr 3 205 125 95 80 110 pomocnik

4. Nr 4 200 147 116 53 84 napastnik
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Podsumowanie. Analizując i oceniając intensywność wysiłku meczowego
piłkarza należy pamiętać, że istotny wpływ na jego wielkość ma taktyka gry, styl
gry, stosunek sił (przewaga lub równowaga w czasie i przestrzeni), cel gry,
aktualny wynik oraz aktualny czas gry ( Wiśnik 2007).

Intensywność gry wyrażają wskaźniki fizjologiczne ukazujące reakcję
organizmu zawodnika na podejmowana przez niego aktywność ruchową.
Dostarczają one równocześnie niezwykle cennych informacji o tym, jak organizm
piłkarza reaguje i znosi obciążenia meczowe w różnych fazach spotkania.
Wskazują trenerowi, jak powinien modyfikować indywidualny trening
kondycyjny poszczególnych graczy( Wiśnik 2007).

Dokładna analiza częstości skurczów serca wśród, badanych zawodników
występujących na różnych pozycjach pozwoliła na określenie specyfiki pracy
serca podczas meczu mistrzowskiego. U wszystkich zawodników stwierdzono
podczas obciążenia meczowego pracę serca w maksymalnym pułapie swoich
możliwości – jeśli chodzi o częstość skurczów.

Pośród czterech badanych zawodników zostały odnotowane bardzo wysokie
wartości HR podczas meczu, u wszystkich badanych wartość ta pokrywała się z
wartością HR maksymalnego uzyskanego we wcześniejszych badaniach i
oscylowała w granicach 200 uderzeń na minutę.

Na podstawie uzyskanych wartości HR u zawodników podczas spotkania
mistrzowskiego,a następnie zestawieniu ich z wartościami uzyskanymi we
wcześniejszych badaniach można wysunąć wniosek, że zawodnicy biorący udział
w spotkaniu mistrzowskim uzyskują maksymalne wartości HR lub niewiele
odbiegające od HR maksymalnego.

Analizując amplitudę częstości skurczów serca występującą u badanych
zawodników można wysunąć wniosek, że są to wartości znaczne osiągające
powyżej 100 ud/min. To z kolei świadczy o specyfice gry w piłkę nożną i o
wielkości  wysiłku związanego z uprawianiem tej dyscypliny.

Wpływ zajmowanej pozycji na boisku ma istotny wpływ na osiąganą
amplitudę podczas spotkania mistrzowskiego. Najwyższą amplitudę osiągnął
zawodnik nr 1, który jest bramkarzem. Ma to na pewno duży związek ze specyfiką
tej pozycji, gdzie często dochodzi do okresów wytężonej pracy w trakcie
spotkania, ale także do okresów wypoczynku kiedy atakowana jest bramka
przeciwnika.

Wnioski
1. U badanych zawodników zostały odnotowane bardzo wysokie wartości HR

podczas meczu, u zawodników nr 1 i 3 wartość ta pokrywała się z wartością
HR maksymalnego uzyskanego we wcześniejszych badaniach i wynosiła 205
uderzeń na minutę. U pozostałych dwóch zawodników wartości te były tylko
nieznacznie niższe  od HR max. – wynosiły one: zawodnik nr 2 202 uderzenia
na minutę, zawodnik nr 4 200 uderzeń na minutę.

2. Analizując amplitudę częstości skurczów serca występującą u badanych
zawodników można wysunąć wniosek, że są to wartości znaczne osiągające lub
zbliżone do  100 ud/min. W przypadku dwóch zawodników nr 2 i 4 amplituda
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między najwyższym HR w meczu, a najniższym HR w przerwie osiągnęła
podobną wartość i wynosiła 80 ud/min. u zawodnika nr 2, a u zawodnika nr 4
wartość ta wynosiła 80 ud/min.
Również podobna sytuacja miała miejsce między w/w zawodnikami w
przypadku amplitudy skurczów serca o najwyższych i najniższych wartościach
HR w meczu, gdzie amplituda u zawodnika nr 2 wyniosła 54 ud/min., a u
zawodnika nr 4 53 ud/min.

3. Niewątpliwie w meczu mistrzowskim mamy do czynienia z występowaniem
maksymalnego fizycznego obciążenia organizmu zawodnika, niezależnie od
pozycji zajmowanej przez niego nawet bramkarza co związane jest z ciągłymi
sytuacjami stresowymi, a także z wysiłkiem o dużej intensywności, co
determinuje mięsień sercowy do pracy zbliżonej lub równej maksymalnych
możliwości organizmu.
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Анотація. Сослан А. Г. Засоби фізичної культури, що забезпечують розвиток
рухової активності студентів з особливими потребами у вищому навчальному
закладі. В роботі приведені результати власних досліджень, які спрямовані на
вдосконалення змісту  фізкультурно-спортивного забезпечення навчання студентів з
особливими потребами у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: студенти з особливими потребами, фізкультурно-спортивне
забезпечення, фізичне виховання, спортивна діяльність, рухова
активність.

Аннотация. Сослан А. Средства физической культуры, направленные на
развитие двигательной активности студентов с ограниченными возможностями в
ВУЗе. В работе приведены результаты собственных исследований, посвященных
оптимизации содержания физкультурно-спортивного обеспечения обучения студентов с
ограниченными возможностями в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: студент с ограниченными возможностями, физкультурно-



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

56

спортивное обеспечение, физическое воспитание, спортивная деятельность, двигательная
активность.

Annotation. Adurkhaev S. Physical and sports  support  education for students with
special needs in high school. In  this  article  are  presented  the  results  of  personal  researches,
dedicated to the improvement of the physical training and sports support of teaching disabled
students in the high school.

Key words: students with special needs, physical education, sports activity, movement
activity.

Постановка проблеми. Обмеження щодо вступу до вищих
навчальних закладів за станом здоров’я до 90–х років не давало можливості
інвалідам отримати вищу освіту. І тільки  останнім часом, дякуючи новій
політиці уряду щодо відношення реалізації конституційних прав інвалідів,
вони отримали вільний доступ до освіти. На даний момент у вищих
навчальних закладах України отримують вищу освіту  близько 8 тис.
студентів. Чисельний склад студентів-інвалідів в вузах різний. Так, у 20-ти
вузах Дніпропетровської області навчається 310 студентів. І тільки в
Університеті „Україна” разом з філіями  навчається близько 3 тис. студентів
з особливими потребами [1].

Однією з важливіших складових соціальної та психічної адаптації до
навчання у вищих навчальних закладах студентів з особливими потребами є
фізичне виховання та спортивна діяльність і тому відношення молоді з
особливими потребами до фізичного виховання та спортивної діяльності –
одна з актуальних соціально-педагогічних проблем сьогодення.

Стан здоров’я студентів з особливими потребами, його опірність
хворобам пов’язана з резервними можливостями організму, рівнем його
захисних сил, що визначають стійкість до несприятливих зовнішніх впливів,
одним із яких є обмежена рухова активність. Малорухомий спосіб життя
значно порушує його функціональний стан, а заняття фізичними вправами
компенсують недолік м’язової активності.

Рухова активність, як форма життєдіяльності, є вихідною для цих
процесів і концентрує у собі результати пізнання й утворення [4].
Обмеження рухової активності детренує організм, призводить до значних
змін його функцій і резервів. За даними багатьох авторів [2; 5; 7] недостатня
рухова активність призводить до неузгодженості взаємодії як окремих
систем організму між собою, так і організму в цілому з зовнішнім
середовищем.

При низькій руховій активності знижується адаптаційна здатність
організму. Особливого значення набуває порушення діапазону регуляції
вегетативної нервової системи. У цих умовах істотно підвищується емоційна
вразливість людини на фоні погіршення психофізичних показників, таких як
порушення сну, зниження концентрації уваги, підвищення нервово-
емоційної збудливості. Студенти не привчені піклуватися про своє здоров’я.
Низький рівень рухової активності в побуті виключає тренування життєво
важливих моторно-висцеральних рефлексів, що приводить до значних змін
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функцій і резервів внутрішніх органів і, в першу чергу, систем
енергозабезпечення. Навчання у ВНЗ для молоді з особливими потребами -
тяжка праця, яка супроводжується значною  емоційною та інтелектуальною
напругою, гіпокінезією, стресовими  ситуаціями. Відомо, що тривале і
напружене навчання студентів призводить до підвищення артеріального
тиску. В результаті цього виникають зміни в регуляції мозкового кровообігу,
що призводить до вегето-судинної дистонії, головного болю. Тривале
перенапруження викликає втому, зниження працездатності, психологічний
дискомфорт. При напруженій розумовій  роботі м’язова система, зокрема
міокард, мало активна, що сприяє розвитку атеросклерозу і різних
ускладнень. Малорухомий спосіб життя – чинник, який  викликає  розвиток
функціональних порушень нервової і серцево-судинної систем у осіб, що
займаються розумовою працею.

Ряд науковців [1-6] вважають, що перенапруженню, зниженню
працездатності, погіршенню адаптаційних можливостей організму можна
ефективно протистояти засобами фізичного виховання. Рухова активність –
це найкращий спосіб зміцнення здоров’я, а також профілактики більшості
захворювань.  Рухова активність допомагає уникнути остеопорозу,
зміцнюючи кістки; артритів, зберігаючи рухливість суглобів; захворювань
серця, покращуючи його працездатність; послаблень імунної системи,
підвищуючи опір стресам; атрофічних змін м’язів та інших захворювань.

Рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту і
розвитку молодого організму, є необхідною умовою для становлення і
удосконалення людини як біологічної істоти і соціального суб’єкту.

Оптимальний режим рухової активності (співставлення обсягу і
інтенсивності вправ при раціональному чергуванні засобів фізичного
виховання) є найважливішим чинником розвитку рухової функції.  За норму
слід вважати такі величини рухової активності, які повністю задовольняють
потребу в рухах, відповідають функціональним можливостям організму,
сприяють зміцненню здоров’я людей і їх гармонійному розвитку надалі.

Вирішення педагогічних завдань щодо рухової активності студентів з
особливими потребами під час занять фізичною культурою та спортом
набуває вагомого значення у зв’язку з вимогою суспільства зміцнити
здоров’я, підвищити рівень і якість фізичної підготовленості, щоб, в першу
чергу, відповідати вимогам обраної професії та відчувати себе
повносправними громадянами України.

На сьогодні відсутні узагальнюючі й, передусім, експериментальні
дослідження навчання рухової активності молоді з особливими потребами,
не створена чітка педагогічна система фізкультурно-спортивного
забезпечення протягом всього періоду їх навчання у вищому навчальному
закладі.

Роль фізичних вправ у соціальній інтеграції молоді з особливими
потребами важко переоцінити. Вони забезпечують необхідний фізичний та
функціональний розвиток особи, підвищують фізичну та розумову
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працездатність, сприяють піднесенню компенсаторних можливостей
центральної нервової системи, формуванню життєво важливих побутових і
професійних навичок, допомагають повноцінному відпочинку [1-7].

Позитивними особливостями застосування фізичних вправ є їх
універсальність, відсутність негативного впливу, можливість тривалого
застосування та самостійного виконання.

Мета роботи: теоретико-методичне обґрунтування оптимізації рухової
активності студентів з особливими потребами на заняттях з фізичного
виховання  протягом всього періоду навчання у вищому навчальному
закладі.

Методологія дослідження. Досягнення мети припускало розробку
науково-теоретичних положень, що пояснюють ефективність методики
підвищення та укріплення рівня здоров’я, покращення  фізичного стану
людини з особливими потребами, його складових; розкривають основи його
розвитку і функціювання в системі фізичного виховання. Методологічна
основа також ґрунтується на оздоровчих ідеях фізичної культури, фізичного
виховання та здорового способу життя, на педагогічних ідеях виховання
здорової і фізично міцної молоді країни.

В дослідженні використано особистісний і діяльнісний підхід до
фізичного виховання студентів з особливими потребами, забезпечення
тісного зв’язку процесів виховання особистісного і фізичного розвитку.

Методи отримання інформації включали: теоретичний аналіз та
обґрунтування даних спеціальної літератури та документальних матеріалів;
опитування (бесіди, анкетування); педагогічні спостереження,
експериментальні методи та методи математичної статистики.

Результати дослідження. Розроблена нами система фізкультурно-
спортивного забезпечення складається з трьох взаємопов’язаних розділів:
фізичне виховання та спорт, фізкультурна освіта та науково-дослідна робота.

У розділі „Фізичне виховання та спорт” визначаються  фізична
підготовленість та психофізичні характеристики студентів з особливими
потребами. На основі обстеження складових особистості студента та рівня
його фізичної підготовленості формуються групи для занять фізичним
вихованням з трьох напрямів: 1) заняття в групах загальної фізичної
підготовки, оздоровчого плавання та аквааеробіки; 2) заняття в спортивних
секціях і 3) заняття в системі „Інваспорт”.

Для кожної з цих груп проводиться диференціація засобів і методів
фізичного виховання з урахуванням нозології студента. При цьому
розробляються моделі занять з метою формування основних рухових умінь і
навичок, послаблення наслідків функціональних обмежень і вад фізичного
розвитку, сприяння підвищенню розумової працездатності.

За порадами студентів в Університеті „Україна” відкриті спортивні
секції: з легкої атлетиці, плавання, боротьби, настільного тенісу, шахів,
шашок, волейболу, баскетболу, футболу, спортивних танців, атлетичної
гімнастики, аеробіки, бойового гопаку.
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Заняття починається з оперативного контролю за станом здоров’я та
фізичною працездатністю студентів з особливими потребами для обрання
однієї з варіативних програм фізичного виховання чи спортивного
тренування. Під час індивідуальної роботи у студентів формується
впевненість у собі, у своїх силах, бажання самостійно займатися фізичним
самовдосконаленням, вести здоровий спосіб життя.

Обстеження рівня фізичної підготовленості студентів з особливими
потребами проводиться 1-2 рази на семестр. При цьому визначаються
антропометричні характеристики, показники функції зовнішнього дихання,
серцево-судинної системи, вестибулярного апарату, психофізичні якості.
Таке обстеження допомагає коригувати програми занять з фізичного
виховання чи спортивного тренування в залежності від динаміки фізичного
розвитку і рівня фізичної підготовленості студентів. Студенти з особливими
потребами беруть участь у, вже традиційних, Спартакіадах Університету з
видів спорту: плавання, шахів, настільного тенісу, легкої атлетиці.

Аналіз підсумкових протоколів Всесвітніх Універсіад, Паралімпіських
та Дефлімпійських ігор за участю збірної команди України показав, що
Україна є одним з лідерів у світовому студентському та інвалідному спорті.
Досить на високому організаційному рівні проводяться і національні
змагання серед студентів та  спортсменів-інвалідів

В Університеті „Україна” навчаються чемпіони Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор, чемпіони світу, Європи з різних видів спорту.

У 2004 році Університет „Україна” запропонував розвиток нового
напряму студентського спортивного руху – Всеукраїнські спортивні ігри
серед студентів-інвалідів. Пропозиція була підтримана на державному рівні:
Міністерством освіти та науки України, Національним комітетом спорту
інвалідів України, Спортивною студентською спілкою України, Українським
центром з фізичної культури і спорту інвалідів та Всеукраїнською
громадською організацією студентів-інвалідів „Гаудеамус”.

Таким чином, починаючи з 2004 року, стартували Всеукраїнські
спортивні ігри серед студентів-інвалідів, в яких беруть участь студенти всіх
вузів країни з вадами зору, слуху, та ураженнями опорно-рухового апарату.

Змагання проходять на спортивній базі Національного центру
паралімпійської та дефлімпійської підготовки і реабілітації інвалідів у м.
Євпаторія. Щорічно біля ста спортсменів з особливими потребами
змагаються за нагороди та одночасно залучаються до здорового способу
життя, відчувають себе повноцінними членами суспільства.

Ініціатива Університету „Україна” про започаткування Всесвітніх
спортивних ігор серед студентів-інвалідів підтримана Міжнародною
федерацією студентського спорту (FISU).

Другий розділ „Фізкультурна освіта” для студентів з особливими
потребами набуває все більшу значущість. Завдяки обраним формам подання
(лекції, семінари, практичні заняття, консультації, зустрічі з видатними
спортсменами, фахівцями в галузі фізичної культури та спорту) системи



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

60

знань про фізичну культуру і спорт студенти з особливими потребами
усвідомлюють необхідність в постійних заняттях фізичними вправами і
здорового способу життя, що сприяє підвищенню інтелектуальної
працездатності у подальшій професійній сфері, а талановиті студенти
залучаються до активних занять окремими видами спорту і беруть участь у
змаганнях різного рівня.

Третій розділ „Науково-дослідна робота”. До науково-дослідної роботи
залучаються активні студенти – члени студентського навчально-науково-
виробничого підрозділу „Олімпія” (СННВП „Олімпія”)  кафедри фізичного
виховання та спортивного клубу Університету „Україна”. Члени СННВП
„Олімпія”  набувають знань та умінь щодо наукової діяльності у фізичному
вихованні, беруть участь у наукових дослідженнях кафедри, виступають з
доповідями на   наукових конференціях різного рівня.

Дослідження проводилися в Університеті «Україна» де разом з філіями
навчається 1835 студентів, які мають вади слуху, зору, опорно-рухового
апарату (хворі на ДЦП), загальні захворювання. Організація навчальних
занять з фізичного виховання має свої особливості, починаючи з розподілу
студентів з різними нозологіями по групам. Групи формуються за рівнем
психофізичної підготовленості з трьох напрямів: 1) заняття в групах
загальної фізичної підготовки, оздоровчого плавання та аквааеробіки; 2)
заняття в спортивних секціях і 3) заняття в системі «Інваспорт». В групах
використовуються засобі різної спрямованості із застосуванням
диференційного підходу до фізичних навантажень, враховуючи
функціональні можливості, нахил та інтереси студентів з особливими
потребами. Зміст занять у першій групі носить «мігруючий характер», тобто,
враховується в першу чергу конкретний психофізичний стан студентів
різних нозологій (за даними оперативного контролю), а потім
застосовуються різні програми навчально-оздоровчих занять, що мають
спеціалізований напрямок і оздоровчий ефект.

Результати власних досліджень (наприклад), вказують на значний
фізкультурно-оздоровчий потенціал засобів аквааеробіки, який обумовлений
феноменом антигравітаційного розвантаження опорно-рухового апарату,
активізацією важливіших функціональних систем організму, наявністю
стійкого загартовуваючого ефекту, високою енергетичною вартістю
виконаної роботи. Тому проведення навчально-оздоровчих занять у воді
серед молоді з різними нозологіями розглядається як обов’язковий
компонент фізичного виховання студентів з особливими потребами.

У процесі послідовного рішення поставлених завдань було розроблено
і застосовано метод оцінки здібностей студентів з особливими потребами
щодо засвоєння програмного матеріалу (в балах); встановлено цільові
нормативи оволодіння різними компонентами навичок з плавання
(оздоровчого та прикладного); розроблено програму поточного та
оперативного контролю фізичного розвитку та результативності навчального
процесу з метою його корекції.
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Оптимізація впливу засобів аквааеробіки проходить по декілька
напрямам: за рахунок зміни рівня води (на мілкому місці басейну, стоячи по
пояс, по груди у воді, на глибокому місці басейну), у бортика, з опорою та
безопорного положення, шляхом диференціації амплітуди, темпу, елементів
спритності, використовування адекватних температурних режимів.

Розроблені альтернативні підходи до побудови  окремих програм, в
яких використовуються комплексні та локальні вправи, які спрямовані на
розвиток основних фізичних якостей та необхідних рухових навичок, різні
по навантаженню варіанти колового та інтервального тренування, а також
спеціальні комплекси вправ для студентської молоді, що хворіє на ДЦП,
цукровий діабет, має вади слуху та зору, опорно-рухового апарату.
Результати власних досліджень  підтверджують і доповнюють
експериментальні дані, що отримані іншими дослідниками, що заняття у
водному середовищі підвищують силові та швидкісно-силові властивості
м’язів, розтягування м’язів хребта та функції зводу стопи, покращується
діяльність рухового і сенсорного аналізаторів та рухової активності в цілому,
забезпечує значний ефект фізичної працездатності студентів з особливими
потребами протягом всього навчального року.

В цілому, одержані дані свідчать про те, що фізкультурно-оздоровчий
ефект занять сучасної аквааеробіки визначається логікою сполучання та
чергування його окремих програм, зміст яких формується відповідно з
основними закономірностями ускладнення кондиційного тренування.

Висновки. У вузах фізичне виховання покликане не тільки заповнити
дефіцит м’язової діяльності, фізично удосконалювати, зміцнювати здоров’я,
психоемоційний стан, допомагати затверджувати здоровий спосіб життя, але
й підготувати студентів з особливими потребами до майбутньої професійної
діяльності.

Для оптимізації рухової активності студентів з різними нозологіями в
процесі занять фізичною культурою необхідно дотримуватися навчально-
методичних вимог:

Беручи до уваги те, що заняття з фізичного виховання повинні сприяти
загальному фізичному розвитку і зміцненню здоров’я, а також враховуючи,
що компенсаторні можливості нервової системи молоді з особливими
потребами залежать від загального стану організму, заняття з фізичного
виховання варто будувати так, щоб вони всебічно впливали на організм,
сприяли правильному розвитку всіх функцій і систем, корегували вади
фізичного розвитку, підвищували фізичну працездатність.

Оскільки в молоді з особливими потребами на фоні загального
недорозвинення моторики найбільше уражені ті рухи, виконання яких
потребує значної аналітико-синтетичної діяльності центральної нервової
системи, на заняттях необхідно застосовувати такі вправи і методи, системи
фізичних вправ, що позитивно впливають на всі ланки рухового апарату і
розвиток всіх рухових якостей, а також достатньо впливають на найбільш
уражені ділянки.
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Враховуючи особливості пізнавальної діяльності студентів з
особливими потребами, заняття з фізичного виховання необхідно будувати
так, щоб стимулювалася розумова діяльність під час оволодіння руховими
вміннями, а також розвиток регулюючої функції мови в рухових діях , щоб в
процесі занять розвивалося вміння самостійно організовувати складні рухові
дії.

Варто враховувати, що навчання рухової активності студентів з
особливими потребами  здійснюється ефективно водночас з формуванням у
них рухових вмінь, навичок, потрібних для життя і майбутньої професійної
діяльності.
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Булашев О. Я., Бершов С. І., Капліна Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ У

СПОРТСМЕНІВ-ТУРИСТІВ І АЛЬПІНІСТІВ
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті розглядаються питання обміну речовин у спортсменів-туристів
і альпіністів в умовах Арктики і тундри та у високогір’ї. Звертається увага на особливості
основного обміну у спортсменів в екстремальних видах спорту – спортивному туризмі і
альпінізмі. Надано рекомендації по раціональному, збалансованому харчуванню для
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учасників складних туристських походів і сходжень.
Ключові слова: основний обмін, витрата енергії, спортивний туризм, альпінізм,

раціональне харчування, потреби в енергії, акліматизація, екстремальні умови,
калорійність, науковий підхід.

Аннотация. Булашев А. Я., Бершов С. И., Каплина Л. И. Особенности обмена
веществ и расхода энергии у спортсменов-туристов и альпинистов. В статье
рассматриваются вопросы обмена веществ у спортсменов-туристов и альпинистов в
условиях Арктики и тундры и в высокогорье. Обращается внимание на особенности
основного обмена у спортсменов в экстремальных видах спорта – спортивном туризме и
альпинизме. Даны рекомендации по рациональному, сбалансированному питанию для
участников сложных туристских походов и восхождений.

Ключевые слова: основной обмен, расход энергии, спортивный туризм,
альпинизм, рациональное питание, потребности в энергии, акклиматизация,
экстремальные условия, калорийность, научный подход.

Abstract. Bulashev O., Bershov S., Kaplina L. Features of exchange of matters and
expense of energy for sportsmen-tourists and alpinists. In  the  article  the  questions  of
exchange of matters are examined for sportsmen-tourists and alpinists in the conditions of Arctic
and tundra and in mountains. Attention on the feature of basic exchange applies for sportsmen in
the extreme types of sport – sporting tourism and mountaineering. To give of recommendation
on a rational, balanced feed for the participants of difficult tourist hikes and ascents.

Keywords: basic exchange, expense of energy, sporting tourism, mountaineering,
rational feed, necessities in energy, acclimatization, extreme terms, calorie content, scientific
approach.

Постановка проблеми і аналіз останніх публікацій. Обмін речовин і
енергії – це сукупність фізичних, хімічних і фізіологічних процесів
перетворення речовин і енергії в організмі людини, а також обмін
речовинами і енергією між організмом і навколишнім середовищем, що
забезпечує пластичні і енергетичні потреби організму. Досягається це за
рахунок витягання енергії з живильних речовин, що поступають в організм з
їжею, перетворення їх в інші з’єднання (АТФ, НАДФ-Н – нікотин-амід-
аденіндинуклеотидфосфат і ін.). Енергія згодом використовується для
синтезу білків, ліпідів, нуклеїнових кислот і ін., а також для виконання
хімічної, механічної, електричної роботи, транспорту іонів ма ін. Обмін
речовин і енергії характеризується двома взаємозв’язаними, але
різноспрямованими процесами – анаболізм і катаболізм, останній і є
рушійною силою життєдіяльності. Ці два процеси в організмі знаходяться
або в стані динамічної рівноваги, або переважанні одного з них.

Пластичні речовини і енергію чоловік отримує з навколишнього
середовища з їжею. Потреби в них індивідуальні і залежать від багатьох
чинників – віку, статі, стану здоров’я, інтенсивності і виду фізичних
навантажень.

Специфічні особливості спортивного туризму і альпінізму, їх суть
(організація і проведення спортивного походу, сходження) полягає в тому,
що і похід, і сходження – проходять в  природному середовищі, де група
(команда) повинна забезпечити себе житлом, їжею і іншими благами
цивілізації. Вагові навантаження на кожного учасника збільшуються
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пропорційно зростанню складності спортивного походу, тобто збільшується
вага і кількість особистого, групового і спеціального спорядження. Значна
частина вантажу  (з розрахунку 1 кг в сухому вигляді на 1 людину в добу)
доводиться на продукти харчування, загальна вага доходить до 30-40 кг і
вище. Наприклад, в Арктичних і тундрових умовах вага спорядження і
продуктів харчування, як правило, досягає 50-60 кг на одну людину.
Проблема зниження загальної ваги спорядження вирішується учасниками
найчастіше за рахунок зменшення частки продуктів харчування, що
призводить до зниження енергетичного потенціалу добового раціону [1; 4;
5].

Мета і завдання дослідження. На підставі вивчення і аналізу
літератури, що є з питань живлення в екстремальних видах спорту, таких як
спортивний туризм і альпінізм, показати життєву необхідність і доцільність
наукового обґрунтування цих видів спорту, у тому числі і наукового підходу
до питань життєзабезпечення в складних кліматичних умовах природного
середовища.

Виходячи з цілей статті, були поставлені наступні завдання:
1. Привернути увагу науковій громадськості до розробки і створення

наукових основ спортивного туризму і альпінізму.
2. Звернути увагу керівників туристських спортивних груп і

альпіністських сходжень на необхідність наукового підходу при
організації живлення учасників складних спортивних походів і
сходжень.

Результати дослідження. Життєдіяльність людини пов’язана з
безперервними витратами енергії. Ця енергія акумульована в хімічних
зв’язках молекул білків, вуглеводів, ліпідів. В процесі катаболізму вони
перетворюються в кінцеві продукти обміну з нижчим змістом енергії. Та
енергія, яка вивільняється при цьому, використовується організмом, перш за
все для синтезу АТФ – універсального джерела енергії. Здійснення  процесів
життєдіяльності можливе завдяки біологічному окисленню, для чого
необхідний кисень.

Частина отримуваної енергії витрачається на підтримку роботи
органів, що забезпечують процеси життєдіяльності (робота серця, легенів,
нирок, ендокринної системи, підтримка постійної температури тіла), тобто
на, так званий, основний обмін (величина відносно постійна і складає 1
ккал/кг маси тіла в годину). Для дорослого чоловіка масою тіла 70 кг він
складає близько 1700 ккал/добу. У жінок за інших рівних умов – на 10%
нижче, ніж у чоловіків. Переважання процесів анаболізму у дітей над
катаболічними зумовлює вищі величини основного обміну (1,8
ккал/кг/годину - 1/3 ккал/кг/годину). Після 40 років енерговитрати
знижуються і близько до 80 років складають приблизно 2000-2200 ккал/добу.

На інтенсивність основного обміну і величину енерговитрат
впливають як стан організму, так і умови зовнішнього середовища, схильний
він сезонним і добовим коливанням.
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Інтенсивність обмінних процесів зростає в умовах фізичного
навантаження. Різниця між величинами енерговитрат організму на
виконання різних видів робіт і енерговитратами на основний обмін
складатиме так звану робочу надбавку. Гранично допустима робота не
повинна перевищувати по енерговитратах рівень основного обміну для
даного індивідуума більш ніж в три рази.

У реакціях основного обміну на дію чинників арктичних широт і
високогір’я спостерігаються індивідуальні відмінності, але, в цілому, його
рівень підвищується, що спостерігалося в умовах Паміру, на Кавказі, Тянь-
Шані, в Альпах. Підвищення інтенсивності основного обміну у осіб, що
тимчасово знаходяться на висоті, носить скороминущий характер, що
пов’язано з додатковими витратами енергії на збільшену легеневу
вентиляцію, механічну роботу серця, підтримку температури тіла і інші
функції, посилення яких характерні для першого періоду акліматизації.

Зміна інтенсивності обміну речовин і енергії відбувається не тільки
при виконанні фізичної роботи, але і під впливом емоцій і метеорологічних
чинників – температури і вологості повітря, сили вітру, барометричного
тиску і т.п. Витрати енергії людини, що знаходиться в стані спокою на
великих висотах, аналогічні витратам людини, що здійснює достатньо
інтенсивну роботу в рівнинних умовах.

Енергетичні витрати залежать також і від підготовленості організму до
виконання даної роботи, від його тренованості. При виконанні однакової
роботи витрата енергії у тренованого туриста, альпініста буде нижча,
оскільки біохімічні процеси в м’язах у нього протікають більш економічно,
що, у свою чергу, забезпечує помірну діяльність органів дихання і
кровообігу.

Якщо підсумовувати енергетичні витрати на основний обмін,
специфічно динамічну дію їжі і витрати при відпочинку на маршруті, вийде
величина 2000 ккал. Це дуже важлива величина при розрахунку можливих
витрат енергії в туристському поході та сходженні. Вона присутня, декілька
змінюючись у будь-якому виді туризму, в спортивному поході будь-якої
категорії складності. Так, в лижному поході за рахунок постійного
знаходження туриста на холоді вона декілька вище. Але головне полягає в
тому, що з певною мірою достовірності її можна вважати постійною
величиною, основою до якої потім додаються головні витрати, пов’язані
безпосередньо з рухом по маршруту. А ці витрати вже залежать і від виду
туризму, і від категорії складності походу, гори.

Так, в лижному поході вага рюкзака значно більша, ніж в літньому
пішому, що викликане додатковою кількістю особистого майна (килимок під
спальний мішок, запасні теплі речі, рукавиці, бівуачне взуття), суспільного
спорядження (утеплений намет, піч, збільшена кількість бензину при
походах по безлісих районах), більший об’єм робіт по пристрою бівуака в
умовах глибокого снігу, велика складність пересування (необхідність
постійного троплення лижні, додаткове вагове навантаження – до 5 кг за
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рахунок лиж) – і все це в умовах постійної негативної температури, що
вимагає від організму додаткових витрат енергії для підтримки температури
тіла на рівні 37°С, – приводять до більших, ніж в пішому літньому поході,
енергетичним витратам.

В той же час лижний туризм з погляду енерговитрат декілька
поступається гірському. Вага лиж в лижному поході компенсується вагою
особистого спорядження в гірському (льодоруб, кішки, карабіни пояс,
обв’язування). Вага ж суспільного спорядження значно більше (основні і
допоміжні вірьовки, скельні молотки, крюки, карабіни і т. п.). Як і лижні,
гірські походи, особливо високих категорій складності, проходять в умовах
глибокого снігу, низьких температур, відсутності води. Але характер
гірських перешкод вимагає при їх подоланні не тільки вищої технічної
підготовленості, але і значніших фізичних зусиль. Крім того, турист у
високогір’ї постійно знаходиться в умовах сухого, розрідженого, з низьким
змістом кисню, повітря.

З урахуванням цих і інших чинників запропонована (Ю. Л. Шальков)
система коефіцієнтів енерговитрат по видах туризму: якщо витрати енергії в
пішохідних походах прийняти за 1,0, то для лижних походів вони складуть
1,2; для гірських – 1,5 і для водних – 0,8 початкової величини. Технічна
складність маршруту також вимагає значних енерговитрат: вважається, що
кожна наступна категорія складності супроводжується збільшенням
енерговитрат (від базового – пішохідного виду туризму) на 500 ккал.
Виходячи з цих коефіцієнтів, можна обчислити величини енерговитрат по
видах туризму (таб.1).

Таблиця 1
Категорія складності походуВид

спортивного
туризму

Коефіцієнт 1 2 3 4 5 6

Водний 0,8-0,9 2480 2720 2960 3690 4050 4500
Піший 1,0 3100 3400 3700 4100 4500 5000
Лижний 1,2 3720 4080 4440 4920 5400 6000
Гірський 1,3 4030 4420 4810 5330 5850 6500

Витрата енергії при підйомі в горах для людини середнього зросту
вагою 65-70 кг складає від 3,3 до 16,0 ккал/хв або від 200 до 600 ккал в день.
При русі протягом 8 годин добові витрати (з урахуванням витрат енергії на
основний обмін) досягають 5500-6000 ккал. При сходженні альпіністів на
вершини 6000-7000 м і вище, а також при тривалих висотних траверсах, коли
спортсмени знаходяться в русі 12-14 годин на добу, енергетичні витрати
досягають ще більших величин [2; 3; 7; 8].

Практика гірських походів і сходжень свідчить, що загальний вантаж у
спортсменів складає 25-30 кг на одну людину, енергетичні витрати в цих
умовах досягають при підйомі 600-800 ккал/годину, при спуску 300-400
ккал/годину.
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Залежно від витрати енергії основні види спорту умовно розбиті на 4
групи. Деякі види спортивного туризму (лижний, гірський) і альпінізму
відносяться до 4-ої групи, пов’язаної з виконанням тривалих фізичних
навантажень, де середня величина витрат енергії складає 5500-6000
ккал/добу, а в особливо складних умовах доходить до 7000-8000 ккал/добу.

При висотних сходженнях в Гімалаях і Каракорумі калорійність
добового раціону в експедиціях коливалася в досить широкому діапазоні. У
перших експедиціях на Еверест калорійність живлення на висотах 5200-6400
м складала не більше 2000 ккал/добу, а на великих висотах (понад 7500 м)
знижувалася до 1500 ккал/добу. В результаті порушення одного з принципів
раціонального харчування, коли калорійність добового раціону живлення не
відповідає (значно менше) по енергетичній цінності енерговитратам
організму, бракуючи калорії поповнюються за рахунок внутрішніх (що
депонуються) резервів. Спортсмени втрачають у вазі (схуднення) і не тільки
за рахунок утилізації жирових депо і втрат води з організму, але і за рахунок
м’язової маси. Багато учасників складних спортивних походів і сходжень
альпіністів на великі висоти неодноразово відзначали зниження своєї ваги на
5-7 кг, тобто до 10% від маси тіла.

На жаль мало серйозної уваги приділяється питанням раціонального
харчування при організації спортивних туристських походів, навіть
складних. Адже харчування грає важливу роль і в забезпеченні безпеки в
спортивному туризмі і альпінізмі. У обов’язкових звітах по пройдених
маршрутах 3-5 категорії складності досить детально аналізується тактика,
умови орієнтування, спорядження і дуже стисло без висновків і пропозицій
описується забезпечення харчуванням групи на маршруті. Як правило,
приводиться список продуктів, розрахунок на 1 людину в день, на всю групу
і на весь похід для того, щоб визначити загальну вагу продуктів на маршрут.
І висновок один: «узятий набір продуктів забезпечив відновлення
енерговитрат», що, як показує практика, частково можливо, якщо на 1
учасника доводиться 1 кг продуктів в сухому вигляді. В той же час багато
груп для зниження вагового навантаження на 1 учасника зменшують
загальну вагу продуктів до 0,6-0,8 кг/добу. У такому разі неминуче, що
кожен учасник походу втратить до кінця маршруту від 2 до 6 кг своєї ваги.

Набір продуктів повинен відповідати головним вимогам: повинні бути
висококалорійними; мати невелику вагу і об’єм; розраховані на тривале
зберігання в різних температурних умовах; мати високі смакові якості. При
цьому потрібно враховувати неминучі труднощі приготування їжі на
маршруті, кліматогеографічні умови.

Висновки
1. Складні кліматичні умови, великі фізичні і психоемоційні навантаження,

умови побуту на маршруті приводять до різкого збільшення енергетичних
витрат організму спортсменів-лижників і альпіністів.

2. Значне збільшення обміну речовин і енерговитрат у учасників лижних
походів, особливо високої категорії складності, та альпіністів вимагає
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особливого підходу при підготовці і організації харчування на маршрутах
і при сходженнях.

3. Доцільно при групах (командах), що беруть участь в Чемпіонатах країни
по спортивному туризму і альпінізму, створити групи КНГ для контролю
за станом здоров’я учасників.
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Гармаш Л. С., Коцур Н. І.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я  ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди

Анотація. У статті висвітлюються питання сучасного стану репродуктивного
здоров’я підлітків, показано значення фізичного виховання у формуванні
репродуктивного здоров’я дівчаток-підлітків та запропоновані рекомендації щодо
впровадження в навчальний процес загальноосвітніх закладів фізичних навантажень з
урахуванням віко-статевих особливостей.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, дівчатка–підлітки, статеве дозрівання,
рухова активність,  фізичне виховання, фізичне навантаження.

Аннотация. Гармаш Л. С., Коцур Н. І. Физическое воспитание как фактор
влияния на формирование репродуктивного здоровья девушек-подростков. В статье
освещаються  вопросы современного состояния репродуктивного здоровья подростков,
показано значение физического воспитания в формировании репродуктивного здоровья
девочек-подростков и предложены рекомендации относительно внедрения в учебный
процесс общеобразовательных заведений физических нагрузок с учетом возрастно-
половых  особенностей.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, девочки-подростки, половое
дозревание, двигательная активность, физическое воспитание, физическая загрузка.

Abstract. Garmash L.S., Kotsur N.I. Physical education as a factor in formation of
reproductive health teenage girls.The questions of the modern state of reproductive health of
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teenagers light up in the article, the value of physical education is rotined in forming of
reproductive health of and recommendations are offered in relation to introduction in the
educational process of general establishments of the physical loadings taking into account віко-
статевих features.

Keywords: genesial health, girls-teenagers, sexual ripening, motive activity, physical
education, physical loading.

Актуальність проблеми.  Процес відтворення  населення обумовлений
як медико – біологічними так  і соціальними факторами, що впливають на
репродуктивне здоров’я. Репродуктивне здоров’я майбутнього покоління
багато в чому залежить від стану здоров’я жінки, а вона переважно
визначається репродуктивною поведінкою. Запальні процеси та порушення
оваріально-менструального циклу спричиняють не виношування  вагітності,
яке породжує цілу низку інших чинників репродуктивного ризику, в тому
числі й  передчасні пологи та їх негативні наслідки для новонароджених.
Слабкий рівень репродуктивного здоров’я  жінок до вагітності позначається
під час пологів. Дана ситуація в питаннях збереження та зміцнення
репродуктивного здоров’я зумовлює актуальність цієї проблеми.

Питання репродуктивного здоров’я висвітлені в таких державних
цільових програмах покращення здоров’я народу як «Здоров’я нації на 2002
– 2011 роки» [6], «Репродуктивне здоров’я 2001-2005» [8], якими
передбачена міжвідомча праця та комплексне вирішення проблем
репродуктивного здоров’я. В останні роки з’явилося ряд досліджень,
присвячених питанням збереження репродуктивного потенціалу нації. Так,
зокрема, в наукових дослідженнях Н. Березіна, Б. Ворника, Ю. Галустяна [2]
проводиться ситуаційний аналіз репродуктивного і статевого здоров’я
підлітків. У наукових працях Г. О. Слабкого та В. Л. Подоляка [9], а також
І. Б. Вовк [1] розглядається здоровий спосіб життя підлітків як фактор
збереження репродуктивного потенціалу нації, проблеми та перспективи
його формування. Наукові дослідження Кравця В. П. [4] присвячені
дослідженню психофізіологічних та психолого-педагогічних аспектів
формування репродуктивної поведінки молоді. Збереження репродуктивного
здоров’я неповнолітніх висвітлено в посібнику В. М.Оржеховської [10].

Метою нашого дослідження є обґрунтування та впровадження в
навчальний процес фізичних навантажень, що сприяють збереженню та
зміцненню репродуктивного здоров’я школярок. Відповідно до мети
дослідження було поставлено наступні завдання:
· проаналізувати сучасний стан репродуктивного здоров’я школярок;
· обґрунтувати фізіолого-гігієнічні принципи фізичного виховання як

одного із оздоровчих факторів у формуванні репродуктивного здоров’я;
· розробити рекомендації щодо  фізичного виховання дівчаток –підлітків.

Результати дослідження. Важливою складовою частиною здоров’я
нації в цілому є стан репродуктивного здоров’я. Поняття “репродуктивне
здоров’я” одержало розповсюдження в світі у 1980-х роках минулого
століття і в своєму змісті тісно пов’язане із правом жінок і чоловіків  на
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охорону здоров’я у сфері репродуктивної системи і здорового способу
життя.

За даними МОЗ України, лише 15% дітей народжуються здоровими.
Протягом останніх років дитяча смертність зросла з 12,0 до 15,2% ,
коефіцієнт народжуваності знизився з 12,1 до 9,1%. Хронічно суто жіноча
патологія виявлена в 33,9% жінок дітородного віку, ускладнення вагітності –
в 84,2%, анемія вагітних – у 51%. [10].  Значні репродуктивні втрати
спричиняє не виношування вагітності, частота якої залишається на рівні 9-
10%. Передчасними пологами завершується кожна двадцять п’ята вагітність.
Щороку в Україні народжується майже 17 тис. недоношених, серед яких
ризик мертвонароджуваності  в 13, перинатальної смертності  в 15, а
захворюваності – у 3,54 разів вищий, ніж у доношених [5].

Стан репродуктивного здоров’я підлітків, який за  останні роки значно
погіршився, викликає особливу тривогу. Стиль статевої  поведінки підлітків,
який спостерігається в останні роки,  має негативний вплив на їхнє
репродуктивне здоров’я:  збільшилася кількість підліткових вагітностей та
абортів, зросла захворюваність на інфекції, що передаються статевим
шляхом та захворюваність статевих органів.

У сучасних умовах викликає серйозне занепокоєння зростання дефіциту
освіченості учнівської молоді в питаннях сексуальної поведінки.
Акселерація, автономність дозвілля підлітків та юнацтва, інтенсивність їхніх
контактів актуалізували чимало педагогічних проблем. Найпекучіші з них —
зниження віку початку неповнолітніми статевого життя, що
супроводжується зростанням кількості штучного переривання вагітності,
розширенням діапазону венеричних захворювань, появою серед школярок
численної армії матерів-одиночок. І хоч тенденція загострення сексуальних
проблем молоді, таких як:   зниження віку початку статевого життя,
зростання інтересу до порнопродукції, низький рівень освіченості в
питаннях сексуальної культури — характерна і для більшості європейських
держав, негативні наслідки її в Україні підсилюються відсутністю системи
статевої просвіти та виховання дітей [8].

Не вирішеними залишаються проблеми виховання особистості як
представника певної статі в школах. На них практично не зорієнтовані
навчальні програми, зміст і характер виховної роботи.

Перебудова життя суспільства та системи освіти вимагає по-новому
подивитись на зміст, форми та методи статевого виховання дітей і молоді.

У зв’язку з критичною ситуацією у формуванні репродуктивної
поведінки учнівської молоді, що в подальшому може мати негативні
наслідки на їх репродуктивному здоров’ї, постало питання створення і
впровадження сучасних оздоровчих програм. Серед них важливе  значення
для формування здоров’я і репродуктивних можливостей дівчаток повинно
зайняти фізичне виховання. Тому профілактика порушення репродуктивного
здоров’я повинна розпочинатися ще з шкільних років.

Встановлено, що існуюча система фізичного виховання в школі (2-3
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уроки фізкультури в тиждень) не сприяє розвитку основних фізичних
якостей у школярок. В той же час дослідження вчених показали, що
спортивні навантаження  помірної інтенсивності  для дівчаток  в шкільні
роки (заняття в спортивних секціях 2-3 рази на тиждень по 1,5 години)
сприятливо впливають  на реалізацію дітородного процесу в наступні роки.

Встановлено, що серед жінок, які регулярно займалися спортом
помірної інтенсивності, ускладнення при вагітності виявлено лише в одному
випадку (незначний токсикоз першої половини вагітності), а ускладнень
пологів не виявлено. У жінок, які не мали регулярних фізичних навантажень
в шкільні роки, виявлено ускладнення  вагітності, зокрема, токсикоз другої
половини вагітності у 5 жінок (9,1%), нефропатія - у 3 жінок (5,5%),
гіпертонія – 6 жінок (10,4%), загроза викидня – 8 жінок (14%); ускладнення
пологів (травми статевих шляхів, аномалії пологової діяльності, передчасні
пологи, оперативне втручання тощо) виявлено у 11 жінок (20%); патологія
вагітності і пологів, що вплинула на стан немовляти ( гіпотрофія, гіпоксія,
асфіксія, пологова травма тощо) спостерігалася у 3 випадках (6%) [7].

Таким чином, помірні спортивні навантаження на прикладі жінок, які
займалися в шкільні роки в різних спортивних секціях, зумовили найбільш
низькі показники  патології вагітності і пологів і не призводили до
ускладнень в стані немовлят.

Приведені вище дані служать основою для впровадження в навчальний
процес фізичних навантажень, що сприяють збереженню та зміцненню
репродуктивного здоров’я школярок. Фізичне виховання повинне
будуватися на дотриманні наступних гігієнічних  принципів:

1. Навчально-виховні навантаження дівчаток повинні відповідати
стану їх здоров’я, що може бути досягнуто як вибором адекватного
здоров’ю навчального  закладу, так і регламентом навантажень
додаткових занять.

 У зв’язку з цим для дівчаток, які мають хронічні захворювання,
перевага надається навчанню їх в звичайній загальноосвітній школі,
неприпустимо паралельно навчання в декількох школах. У способі життя
таких дівчаток потрібно віддавати перевагу руховому активному режиму
(відвідування басейну, туризм, лижні прогулянки тощо). Для них особливе
значення  має дотримання режиму дня (задоволення вікових потреб у сні,
перебування  на повітрі, харчування). Встановлений у таких дівчаток тісний
зв’язок між наявністю хронічного захворювання і відхиленнями в стані
«місячних» вимагає, з одного боку, періодичної санації вогнищ хронічної
інфекції, а з іншого – особливої уваги до стану менструальної функції на
різних етапах її становлення.

 2. Обсяг навчального навантаження школярок в період їх статевого
дозрівання (5-7 класи) не повинен перевищувати вимог стандарту освіти. В
цьому напрямку повинна проводитися санітарно-освітня робота з учителями
про негативний вплив статевого дозрівання на розумову працездатність
дівчаток, з батьками – про обсяг додаткових занять  і оптимальному змісті



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

72

позанавчальної діяльності школярок з хронічними захворюваннями, а також
робота шкільної медсестри – моніторинг загального стану і гінекологічного
здоров’я дівчаток.

3. Зміст фізичного виховання школярок повинен будувати з
урахуванням в майбутньому їх дітородної функції. Воно повинно
проводитися найбільш активно у вікові періоди 7-9 років і старше 14 років,
тобто до і на етапі завершення статевого дозрівання. Втіленню цього
принципу буде сприяти проведення для дівчаток початкової школи уроків
фізкультури або прирівняних до  них занять (танці, хореографія, ритміка
тощо) кожен день. Для дівчаток середнього і старшого віку  в школі повинна
бути організована робота спортивних секцій. Зміст програми фізичного
виховання школярок і секційних занять повинен передбачати розвиток і
тренування м’язів, що забезпечують перебіг пологів (малого тазу, черевного
пресу, промежини тощо).

 Ураховуючи  віко-статеві особливості організму дівчат, при
проведенні фізичного виховання нами були розроблені і запропоновані до
впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів наступні
рекомендації:

 - в молодшому шкільному віці, коли статеві відмінності менш
виражені, доцільно проводити заняття фізкультурою в школі хлопчиків і
дівчаток разом;

- в середньому і старшому шкільному віці, коли статеві відмінності
стають суттєвими, проведення уроків фізкультури в школі повинно бути
окремим для хлопчиків і дівчаток;

- в середньому і старшому шкільному віці  силові навантаження,
особливо тривалого характеру, для дівчаток повинні бути обмежені;

- в  період менструального циклу  навантаження на уроках фізкультури
у дівчаток потрібно зменшити (дівчатка можуть приймати участь при
розминці, підготовчій частині уроку тощо). В цей період повністю
виключаються  силові і статистичні навантаження, вправи на стрибки. При
поганому самопочутті під час занять дівчатка в цей період від уроків
фізкультури можуть бути звільнені;

- оптимальна гігієнічна норма рухової активності для школярок
повинна складати 6-7 год. в тиждень. Потрібно переглянути навчальний план
і програми фізкультури для дівчаток в школі.

- при проведенні занять фізкультурою в школі повинен здійснюватися
індивідуальний підхід з урахуванням фізичного розвитку і статевого
дозрівання, оскільки не всі дівчатка одного і того ж віку  в  однаковій мірі
справляються з фізичними навантаженнями.

У сучасній школі дефіцит фізичного навантаження  для школярок
можна ліквідувати шляхом занять їх спортом в дитячій спортивній школі по
програмі початкової спортивної підготовки (занять спортом 3-4 рази в
тиждень по 1,5 год.), що разом з уроками фізкультури в школі складає 6-7
год. організованої рухової активності в тиждень. Вони суттєво підвищують
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адаптаційні можливості організму до фізичного навантаження, покращують
вікову динаміку розвитку всіх основних фізичних якостей, підвищують
резистентність організму  і знижують захворюваність.  Необхідний
ретельний відбір і лікарсько-фізкультурний контроль за юними
спортсменками, особливо в період статевого дозрівання.

Таким чином, профілактику порушень репродуктивного здоров’я
потрібно починати  з шкільного віку шляхом створення і впровадження
регіональних програм фізичного виховання з урахуванням особливостей
жіночого організму.
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Анотація. Показані особливості функціонування системи зовнішнього дихання у
представників циклічних видів спорту аеробної спрямованості, які мають жорстку
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регламентацію дихання щодо фаз рухової активності в спокої і при фізичному
навантаженні. Ключові слова: зовнішнє дихання, водні види спорту.

Аннотация. Гречуха С. Особенности системи внешнего дыхания у
представителей разных видов спорта аэробной направлености . Показаны
особенности функционирования системы внешнего дыхания у представителей цикличных
видов спорта аэробной направленности, которые имеют жесткую регламентацию
дыхания относительно фаз двигательной активности в покое и при физической нагрузке.

Ключевые слова: внешнее дыхание, водные виды спорта.
Annotation. Grechuha S. The peculiarities of the external respiration system among

the various representatives of aerobic direction sports. The peculiarities of functioning
external respiration system among the representatives of the cyclic sports with aerobic direction
having  strict  respiration  regulation  according  to  the  phases  of  motive  activity  at  rest  and  with
physical loading were shown.

Key words: external respiration, aquatic sports.

Постановка проблеми. Визначення індивідуальних особливостей
функціонування системи зовнішнього дихання у різних видах спорту
аеробної спрямованості є актуальним завданням для підвищення
ефективності тренувального процесу та результативності змагальної
діяльності. Вирішення цих питань може суттєво вдосконалити методичні
основи підготовки спортсменів [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Встановлено, що у
чоловіків з різним типом дихання в стані спокою є вісокодостовірні
відмінності між показниками варіабельності дихального ритму [1]. У
дослідженнях на плавцях і легкоатлетах встановлено, що спортивне
тренування на витривалість супроводжується функціональною
економізацією кардіореспіраторної системи [3], при чому ці реакції на
фізичне навантаження різної потужності будуть відрізнятися. Так, при
адекватних стимулах спостерігається зниження чутливості реакцій, а при
навантаженнях близьких до максимальних включається висока мобілізація
системи дихання [2].

Система зовнішнього дихання є однією з систем, що лімітують
працездатність спортсмена, деякі показники якої є генетично детерміновані,
інші залежать від умов зовнішнього середовища [2, 4]. Фізична
працездатність в циклічних видах спорту, також залежить від біомеханіки
апарату зовнішнього дихання, особливо в тих видах спорту де є чітка
регламентація дихання відносно фаз рухової діяльності [2].

Втім, які особливості функціонування зовнішнього дихання у
представників видів спорту аеробної спрямованості, які мають жорстку її
регламентацію відповідно до фаз рухової діяльності – веслування та
плавання не досліджувалось.

Тому метою даної роботи було з’ясувати особливості функціонування
системи зовнішнього дихання у представників різних циклічних видів
спорту аеробної спрямованості у спокої та під час фізичних навантажень.

Організація дослідження. В обстеженні взяли участь 34 спортсмени
високої кваліфікації (КМС, МС, МСМК), які мають спеціалізацію академічне
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веслування та на байдарках і каное (група І; n=12), бігуни на середні і довгі
дистанції (група ІІ; n=12) та плавання (група ІІІ; n=10).

Перед виконанням завдань всі спортсмени були поінформовані
відносно мети та завдань дослідження, послідовності і змісту тестових
навантажень.

Вимірювання здійснювались з 8-00 до 11-00 ранку в лютому-березні
2009 року в одному і тому ж приміщенні віддаленому від учбових аудиторій.
Температура повітря підтримувалась на рівні 20-22ºС.

Процедура вимірювань для всіх осіб була стандартною. Спочатку
проводився інструктаж 5-10 хвилин. Для реєстрації параметрів системи
зовнішнього дихання використовували комп’ютерну спірографічну систему
SpiroCom (ХАІ-медіка, Харків), яка є автоматизованим робочим місцем
дослідника на базі персонального комп’ютера і призначена для визначення
функції зовнішнього дихання людини. Обстежуваного садили в крісло де він
відпочивав 10-15 хвилин. Реєстрацію параметрів зовнішнього дихання
(проба „спокойное дыхание”) проводили після другої хвилини
п’ятихвилинних записів у спокої та при дозованому фізичному навантаженні
потужністю 1 Вт на кг ваги тіла на велоергометрі ТХ-1 (HKS, Germany).
Кожна реєстрація тривала 30-90 с в залежності від частоти дихання
спортсмена (не менше 6 спіроциклів).

Досліджувались наступні показники: частота дихання (ЧД, цикл/хв),
дихальний об’єм (ДО, л), хвилинний об’єм дихання (ХОД, л/хв), тривалість
вдиху (ТР вд, с), тривалість видиху (ТР вид, с), відношення між тривалістю
вдиху і видиху (ВІДН, у.о.).

Всі об’ємні показники приводили до умов ВТРS (Body Temperature and
Pressure Saturated).

Статистичний аналіз показників здійснювали в електронних таблицях
Exel-97. Вірогідність різниць між показниками визначали за
непараметричним критерієм Mann-Whitney у програмі Statistica for Windows
5.0.

Результати дослідження і їх обговорення. У табл. 1 представлені
параметри системи зовнішнього дихання представників різних циклічних
видів спорту аеробної спрямованості.

У спокої спортсмени І і ІІ груп мали вірогідно нижчу ЧД відносно
спортсменів ІІІ групи. Спортсмени І групи характеризувались вірогідно
вищими значеннями ДО і ХОД відносно інших досліджуваних груп,
причому спортсмени ІІІ групи мали найнижчі значення ДО. ХОД у
спортсменів ІІ і ІІІ груп був практично однаковий. ТР вд у всіх
досліджуваних групах був практично однаковий, на відміну від ТР вид, де
спортсмени І і ІІ груп мали вірогідно вищі показники від спортсменів ІІІ
групи. По ВІДН між тривалістю вдиху і видиху спостерігалась наступна
тенденція. Якщо у спортсменів ІІІ групи ВІДН наближалось до одиниці, то у
спортсменів І групи воно було вірогідно нижчим і найнижчим у спортсменів
ІІ групи,  що вказує на переважання ТР вд над ТР вид у спортсменів І і ІІ
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груп.
Таблиця 1

Показники зовнішнього дихання у спокої
та під час фізичного навантаження у спортсменів різних циклічних видів

спорту аеробної спрямованості
Спортивна спеціалізація

Показник Веслування (І)
N=12

Біг (ІІ)
N=12

Плавання (ІІІ)
N=10

Спокій, сидячи
ЧД 14,05 [7,66;15,72] & 13,88 [11,86;14,82] # 17,8 [17,53;21]
ДО 1,66 [1,5;2,29] * & 1,14 [1,04;1,51] # 0,67 [0,63;0,68]
ХОД 20,2 [18,32;20,78] * & 14,17 [12,72;17,32] 13,48 [12,82;14,44]
ТР вд 1,72 [1,58;3,37] 1,71 [1,62;1,94] 1,7 [1,48;1,77]
ТР вид 2,82 [2,48;4,84] & 2,85 [2,73;3,39] # 1,53 [1,24;1,59]
ВІДН 0,74 [0,63;0,81] * & 0,55 [0,5;0,59] # 0,98 [0,98;1,44]

Фізичне навантаження, 1 Вт/кг маси тіла
ЧД 11,72 [7,95;11,76] * & 14,98 [12,43;15,57] # 19,21 [19,07;21,33]
ДО 2,55 [2,36;3,02] * & 1,82 [1,78;1,9] # 1,4 [1,37;1,43]
ХОД 31,48 [28,59;32,54] 27,6 [23,13;30,52] 27,68 [26,65;28,11]
ТР вд 2,24 [2,14;3,18] * & 1,49 [1,49;2,18] # 1,44 [1,21;1,47]
ТР вид 2,71 [2,48;3,36] & 2,53 [2,37;2,77] # 1,68 [1,55;1,71]
ВІДН 0,79 [0,74;0,8] 0,71 [0,69;0,77] 0,76 [0,75;0,86]

Примітки: р<0,05 * між спортсменами І і ІІ групи; & між
спортсменами І і ІІІ групи; # між спортсменами ІІ і ІІІ групи

При дозованому фізичному навантаженні 1 Вт на кг маси тіла
виявлено наступне. У спортсменів ІІ і ІІІ групи ЧД збільшувалась, то у
спортсменів І групи вона навпаки зменшувалась і мала вірогідно найнижчі
показники, відповідно 11,72 [7,95;11,76], 14,98 [12,43;15,57],
19,21 [19,07;21,33]. У спортсменів всіх груп спостерігається збільшення ДО,
вірогідно вищі показники, знову ж таки, мають спортсмени І групи. Слід
також зауважити, що збільшення ХОД у спортсменів ІІ і ІІІ груп
відбувається за рахунок збільшення ЧД і ДО, а спортсменів І групи, лише за
рахунок ДО. Скоріш за все, це пояснюється формуванням особливих
пристосувальних механізмів до роботи низької потужності, величина якої
для спортсменів І групи знаходиться нижче їх фонового рівня.

У спортсменів І групи ТР вд суттєво зростає (р<0,05) при відносно
стабільному ТР вид, тоді, як у спортсменів ІІ групи відбувається зниження
даних показників. У спортсменів ІІІ групи спостерігається скорочення ТР вд
при збільшення ТР вид, причому ВІДН у всіх групах знаходилось приблизно
на однаковому рівні.

Цікавим, залишається дослідження реактивності показників
зовнішнього дихання на фізичне навантаження 1 Вт/кг маси тіла (табл. 2).

Так, ЧД у спортсменів І групи при дозованому фізичному
навантаженні зменшується відносно спортсменів ІІ і ІІІ групи, але вірогідних
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відмінностей у реактивності по даному показнику нами не було помічено.
Таблиця 2

Реактивність показників зовнішнього дихання
на фізичне навантаження 1 Вт/кг маси тіла у спортсменів, які займаються

циклічними видами спорту
Спортивна спеціалізація

Показник Веслування (І)
N=12

Біг (ІІ)
N=12

Плавання (ІІІ)
N=10

ЧД -12,29 [-22,6;10,07] 11,71 [3;31,97] 8,89 [-13,12;17,24]
ДО 56,69 [33,24;81,7] * 67,15 [-1,75;77,05] # 103,04 [96,27;173,6]
ХОД 56,27 [33,95;61,65] * 94,49 [29,22;107,5] 106,48 [86,6;129,11]
ТР вд 24,31 [-12,33;29,97] * -6,67 [-11,83;8,2] # -18,15 [-21,26;-12,12]
ТР вид -1,65 [-23,03;12,49] -13,96 [-34,4;-6,34] # 7,07 [5,19;64,63]
ВІДН 11,09 [4,13;39,45] * 24,87 [3,58;39,67] # -22,38 [-48,79;-8,67]

Примітки: р<0,05 * між спортсменами І і ІІІ групи; # між
спортсменами ІІ і ІІІ групи

Спостерігається вірогідне збільшення ДО і ХОД у спортсменів ІІІ
групи більш ніж у 2 рази, причому ТР вд у них вірогідно зменшувалась при
незначному збільшенні ТР вид. У спортсменів ІІ групи ТР вид вірогідно
зменшувалась, що свідчать про активізацію експіраторних дихальних м’язів,
а у спортсменів І і ІІІ груп залишалась майже не змінною. Це, на нашу
думку, пов’язано з більшою силою експіраторних м’язів, що зумовлено
специфікою даних видів спорту. У спортсменів І групи кожен веслувальний
цикл завершується натужуванням при швидкому видиху, а у спортсменів ІІІ
групи тренування експіраторних м’язів відбувається за рахунок опору
зумовленому видихом у воду.

Висновки
1. У спортсменів циклічних видів спорту різних спеціалізацій

встанослені особливості функціонування системи зовнішнього дихання в
залежності від специфіки тренувальної і змагальної діяльності.

2. У веслярів при фізичному навантажені 1 Вт на кг маси тіла
спостерігається зниження частоти дихання при збільшенні дихального
об’єму, на відміну від плавців для яких характерним є збільшення частоти
дихання при незначних змінах дихального об’єму.

3. При дозованому фізичному навантаженні у веслярів і плавців
виявлена економізація функції експіраторних м’язів у порівнянні з
легкоатлетами.
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Дем’янчук О. Н.
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У

ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ЕСТЕТИЧНОГО ТА
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотація. У статті висвітлені педагогічні умови ефективного формування умінь
самовдосконалення студентів у позааудиторній діяльності з естетичного і фізичного
виховання. Формування умінь самовдосконалення студентів у позааудиторній діяльності
з фізичного виховання успішно відбувається на аксіологічних підставах, а саме,
ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту.

Аннотация. Демьянчук А. Н. Формирование умений самосовершенствования
студентов во внеаудиторной деятельности по эстетическому и физическому
воспитанию. В статье освещены педагогические условия эффективного формирования
умений самосовершенствования студентов во внеаудиторной деятельности по
эстетическому и физическому воспитанию. Формирование умений
самосовершенствования студентов во внеаудиторной деятельности по физическому
воспитанию успешно происходит на аксиологических основаниях, а именно, ценностного
отношения к физической культуре и спорту.

Dem’yanchuk O. N. The formation of abilities of self-perfection of students during
after-class activity in aesthetic and physical training. The article deals with the pedagogical
terms of the effective formation of self-perfection abilities students during after-class activity in
aesthetic and physical training. Formation of self-perfection abilities of students during after-class
activity aesthetic and physical training successfully takes place on the axiological bases, to be
exact.

Постановка проблеми. Естетичне та фізичне виховання, фізичний
розвиток особистості на сучасному етапі, утвердження демократичного
суспільства потребують особливої уваги з боку всіх соціальних інституцій –
сім’ї, школи, громадських організацій тощо. Це зумовлюється цілим
комплексом об’єктивних і суб’єктивних причин: надзвичайно
несприятливою екологічною ситуацією в Україні, що позначилася на
погіршені здоров’я нації; зниження життєвого рівня значної частини
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населення держави внаслідок економічних негараздів; неповним
використанням навчальними закладами шляхів та засобів зміцнення здоров’я
учнівської молоді; незацікавленістю проблемами естетичного та фізичного
виховання дітей у сім’ї, відсутністю стереотипів, котрі б репрезентували
здоровий спосіб життя української молоді.

Таким чином, у сучасних умовах актуалізується потреба суспільства у
формуванні вмінь самовдосконалення особистості в самостійній діяльності з
естетичного та фізичного виховання. Ці актуальні проблеми суспільства
знайшли відображення в державних документах: Державній національній
програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національній доктрині розвитку
освіти, Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Концепції
національної системи фізичного виховання дітей, учнівської та студентської
молоді України.

Невирішені раніше аспекти загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття, обумовлені цілою сукупністю факторів:
екологічним (наслідки Чорнобильської катастрофи, масштабні техногенні
впливи), економічним (зниження рівня життя громадян України внаслідок
соціально-економічної кризи), соціальним (поява в суспільстві нових
соціальних еталонів, стандартів, потреб, пріоритетів і цінностей). Не
останню роль відіграє і зниження можливостей держави в оздоровленні
громадян: скорочення рекреаційних, культурних програм. За цих умов центр
тяжіння державної політики зміщується щодо питання профілактики,
самовдосконалення особистості, що викликає зміни в естетико-педагогічній
системі вищої школи.

Безумовно, така тенденція у сфері навчання і виховання піднімає роль
естетичної та фізичної культури, яка сьогодні розглядається як важливий
засіб профілактики не лише різного роду захворювань, а й розповсюдження
шкідливих схильностей та звичок серед молоді (наркоманія, алкоголізм),
конструктивного заповнення вільного часу з метою перешкодам
антиправовим  діям підлітків та юнацтва. Такий підхід збільшує та
ускладнює завдання, що покладаються на відповідний навчальний предмет у
вищих навчальних закладах. Аналіз діючих у вищих педагогічних
навчальних закладах навчальних планів та програм з фізичного виховання
доводить, що зростання об’єктивної потреби суспільства у формуванні
фізично активного покоління майбутніх вчителів знайшло в них своє
відображення. У базову навчальну програму для вищих навчальних закладів
освіти України ІІІ та ІV рівня акредитації включено складний комплекс
завдань щодо сприяння різнобічного розвитку майбутніх фахівців.

Разом з тим досвід показує, що результативність цього предмета у
структурі професійної підготовки залишається досить низькою і має
тенденцію до подальшого зниження. Сьогодні молодь менше має
можливостей займатись фізичною культурою за інтересами (скорочення
спортивних секцій, гуртків, перехід тих, що залишаються на платну основу),
до того ж студенти часто не тільки вчаться, а ще й працюють у вільний час.
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Крім того, в суспільстві з’являються нові типи навчальних закладів
(наприклад, ті, що забезпечують навчання на дистанційній основі), де
предмет фізичного виховання взагалі не викладається.

Як показує світовий досвід, основним фактором орієнтації суспільства
та окремих громадян щодо активного способу життя є формування
відповідних аксіологічних основ, актуалізація окремих ціннісних складових.
Успіх будь-якої програми (оздоровчої, виховної, розвиваючої) буде
досягнуто лише тоді, коли зовнішні стимули перейдуть у внутрішню
мотивацію, коли у студентів будуть сформовані вміння самовдосконалення у
процесі самостійної діяльності.

Аналіз досліджень і публікацій дав можливість констатувати, що
проблема самовдосконалення особистості з естетичного та фізичного
виховання молоді привертала увагу багатьох науковців і практиків. До
окремих аспектів її зверталися: М. Боришевський (про значущість фізичної
культури як складової загальної культури особистості), К. Абульханова-
Славська, І. Бех, О. Дубасенюк, Т. Люріна, Б. Кобзар, В. Семиченко (про
структуру та співвідношення об’єктивних та суб’єктивних чинників
людської активності, мотиваційні основи самовдосконалення особистості в
позанавчальній діяльності), В. Ареф’єв, М. Віленський, О. Дубогай,
О. Дубовик, М. Зубалій, В. Сафін, Б. Шиян та ін.

Здійснений нами теоретичний аналіз свідчить, що проблема формування
вмінь самовдосконалення студентів в самостійній позааудиторній діяльності з
фізичного виховання як значущих компонентів життєдіяльності у структурі
професійної підготовки розроблена явно недостатньо.

Метою статті є висвітлення педагогічних умов формування вмінь
самовдосконалення в позааудиторній діяльності з естетичного і фізичного
виховання та ціннісного ставлення до фізичної культури в процесі професійної
підготовки студентської молоді.

Витоки актуальності проблеми формування вмінь самовдосконалення
студентів в позааудиторній діяльності з фізичного виховання на основі
загальнолюдських цінностей у педагогічному процесі полягають насамперед у
поєднанні суто педагогічних поглядів і завдань з психологічними (теорія
особистісного розвитку), філософськими (теорія цінностей) підходами.
Ставлення студентів до фізичної культури є складним полімотивованим
утворенням, що містить як загальне визнання цінності фізичної культури в
життєдіяльності людини, так і ставлення до відповідного навчального предмету.
Характер сформованості вмінь самовдосконалення студентів та ціннісного
ставлення їх до фізичної культури залежить від соціально-педагогічних умов
позааудиторної діяльності з естетичного та фізичного виховання.

Для даного дослідження методологічно важливою є думка
М. Й. Боришевського щодо змісту духовних цінностей. Учений відносить до
складу духовних цінностей моральні, громадянські, світоглядні, екологічні,
естетичні, інтелектуальні й валеологічні цінності. З його точки зору,
валеологічні цінності виявляються в серйозному, відповідальному ставленні
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особистості до свого фізичного і психічного здоров’я. Людина - найвище
творіння природи й суспільства, її фізичні та психічні можливості майже
безмежні. Однак, сповна реалізувати ці можливості під силу лише тим, хто
привчає себе до здорового способу життя, хто надає належного значення
фізичній культурі, хто, зрештою, усвідомлює, що турбота про здоров’я це не
тільки його особиста справа, а й вияв відповідальності перед суспільством,
державою.

Ми вважаємо, що валеологічні цінності мають тісний зв’язок з усіма
іншими духовними цінностями. Неважко переконатися в тому, що дуже часто
високою валеологічною культурою відзначаються люди, в котрих чітко
визначені життєві плани, реалізація яких вимагає значного фізичного і
психічного напруження, волі, наполегливого долання в собі певних вад,
постійного фізичного і духовного самовдосконалення. Аксіологічна вагомість
охарактеризованих цінностей зростає в міру посилення їх взаємозв’язку в
єдиній системі духовності, яка й визначає сутність особистості взагалі та її
громадянську сутність зокрема [1: 25].

Отже, звернення до проблеми формування вмінь самовдосконалення
студентів у позааудиторній діяльності з фізичного виховання на основі
ціннісного ставлення їх до фізичної культури не є частковим аспектом
організації навчального процесу. Це важливий напрям виховної роботи щодо
оптимізації структури вдосконалення студентів з фізичної культури як
результату фізичного виховання майбутніх фахівців на основі ціннісних
орієнтацій. Оскільки цінності часто розглядають як різновид установки (Д. М.
Узнадзе, І. С. Кон), є всі підстави розглянути їх структуру як єдність трьох
складових: когнітивної - цінність як знання про значущість об’єкта чи явища
для суспільства в цілому, а звідси її потенційну значущість для окремих осіб як
членів цього суспільства; мотиваційної - цінність як пристрасність, наявність у
людини переживань (переважно позитивної модальності) з приводу даного
об’єкта чи явища, що викликана його здатністю задовольнити певні потреби;
регуляційної - активне, пріоритетне реагування на даний об’єкт чи предмет,
підпорядкування йому інших дій і вчинків.

Отже, ціннісно-мотиваційну сферу студентів розкривають О. О. Реан,
Т. В. Андрєєва, Н. М. Карєєва, М. Л. Москвічова [5].

З цього приводу дослідники відмічають, що сьогодні в теорії і  практиці з
естетичного та фізичного виховання має прояв ряд суперечностей: між
соціальним замовленням на формування та розвиток фізичної культури
громадян України і недосконалістю теоретико-методичної бази її забезпечення;
між потребою в підвищенні ефективності функціонування системи фізичного
виховання в Україні й недосконалістю її окремих елементів [7]. На наш погляд,
цей перелік можна продовжити. Серед суперечностей сьогодення можна
назвати також: зростання необхідності в оздоровчих заходах у зв’язку зі станом
гіподинамії багатьох верств населення і водночас зниження можливостей щодо
їх проведення внаслідок економічних негараздів та зниження реальної мотивації
занять фізичною культурою; згортання національних програм підтримки
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масового спорту та фізичної культури і згасання інтересу в населення не лише
до спортивних заходів, а й взагалі до активного відпочинку; поширення серед
молоді малорухомих видів занять (комп’ютер, телебачення), що збігається із
змінами у режимах харчування, і девальвацією ідеалів фізичної активності,
духовного наповнення.

Як підкреслює Б. М. Шиян, "існує значний розрив між теорією фізичного
виховання і методикою, дослідження якої обмежується переважно вивченням
впливу занять фізичними вправами на біологічні функції організму, а
проблемам створення дидактичних основ фізичного виховання і спорту
приділяється значно менше уваги" [8: 16].

Ми поділяємо думку Б. М. Шияна, котрий вважає, що вихід із сучасної
кризи фізичної культури повинен ґрунтуватись на наукових концептуальних
положеннях, які є основою процесу створення національної системи фізичного
виховання.

Фізична культура, що є певною цінністю для кожного конкретного учня
(студента) і забезпечує його соціалізацію на основі оволодіння специфічним
змістом фізичної освіти як частини загальної культури нації, в якій
моделюються і віддзеркалюються людські взаємини, є засобом формування
особистості, її свідомості і культури, розвитку психічних процесів, які керують
емоційною та руховою сферами людини і вдосконалюють їх.

Національна система естетичного та фізичного виховання базується на
перевіреному історичному досвіді спортивно-масової і фізкультурно-
оздоровчої, інноваційної діяльності, спрямованої на розвиток фізичних
можливостей особистості, які реалізуються на всіх етапах довічної
фізкультурної освіти людини. Використання в процесі фізичного виховання
специфічних засобів, методів і форм створює сприятливі умови для
інтелектуального, морального, естетичного та інших напрямів
самовдосконалення особистості, формуванню вмінь "цілеспрямовано
використовувати цю діяльність для власного духовного та фізичного
вдосконалення, зміцнення та збереження здоров’я, задоволення потреб у
підготовці до активної творчої життєдіяльності" [8: 16-18].

Вирішення складних завдань формування вмінь самовдосконалення
студентської молоді в позааудиторній діяльності з фізичного виховання не може
бути вирішено лише за рахунок (навіть найвищого) професіоналізму викладача,
який є фактично носієм духовних цінностей, що сприяє формуванню у
студентів естетичного ставлення до фізичної культури, спонукає та організовує
їх фізичну активність, особливо в позакласній роботі (спортивні змагання,
відвідування спортивних секцій, туристичні походи, спортивні ігри у вільний
час).

Особливу проблему складає формування механізмів, що забезпечують
пролонговану активність студентів у фізичному вихованні, самовихованні,
самовдосконаленні. Серед таких механізмів основне місце займає формування
ціннісного ставлення студентів до фізичної культури як важливої складової
загальної культури особистості, засобу особистісного розвитку, і, виходячи з
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цього, підвищення позитивного ставлення до відповідного навчального
предмету, його впливу на процеси особистісного розвитку оскільки "не можна
змусити людину берегти та зміцнювати своє здоров’я - потрібно створити
умови, щоб вона сама захотіла про них дбати" [3: 198].

Найважливішими складовими формування і розвитку фізичної культури в
персоніфікованій формі стають світогляд, система цінностей, потребово-
мотиваційна сфера особистості, широта, глибина знань, здатність реалізовувати
в професійній і особистій діяльності цінності фізичної культури. В основі
різноманітних видів активності лежить діяльність, пов’язана з удосконаленням
рухової функції, розвитком здатності продуктивно використовувати свій
фізичний потенціал. Тому фізична культура виступає школою виховання
активності, яка має прояв у інших видах діяльності - пізнавальної, професійної
та іншої - перш за все як сфера рухової активності людини [4].

Таким чином, професійно-прикладна фізична підготовка забезпечує
фізичну і психологічну готовність до виконання конкретної професійної
діяльності. Відомо, що професійно важливі якості людини у процесі
трудової діяльності певною мірою вдосконалюються самі собою. Але
ефективність цього процесу значною мірою можна підвищити, якщо
необхідні якості розвивати цілеспрямовано, використовуючи для цього
засоби і методи фізичної підготовки у період перебування у вищому
навчальному закладі. Крім того, слід сформувати у студентів розуміння
необхідності і навички виконання обумовлених особливостями їх професії
фізичних вправ перед початком, у процесі й після трудового дня, що
забезпечує плавне входження людини в робочий ритм і підтримку
необхідної працездатності під час роботи, а після її закінчення - зняття
фізичної втоми і емоційної напруги.

Отже, важливим є не лише ознайомлення студентів з відповідними
теоретичними знаннями, а й виховання в процесі практичної роботи з ними
усвідомленої стійкої потреби в самостійних заняттях фізичними вправами,
навички саморегуляції і самоконтролю, відповідального ставлення до свого
здоров’я та здоров’я навколишніх, навички здорового способу життя.
Методика проведення професійно-прикладної фізичної підготовки "повинна
враховувати стать, вік, фізичний розвиток, ступінь підготовленості, вольові і
психічні якості, тип вищої нервової системи, стан здоров’я" [2: 192].

Тому сьогодні актуальним завданням викладачів предмету "Фізичне
виховання" у вищих навчальних закладах є формування вмінь
самовдосконалення студентів у позааудиторній діяльності з фізичного
виховання, ціннісного ставлення їх до фізичної культури й спорту, що охоплює
весь спектр потенційних можливостей цих видів діяльності.

Це вимагає врахування в навчальному процесі таких напрямів впливу
відповідного предмету на людину: особистісного (формування адекватної
самооцінки, позитивної Я-концепції, розвиток гуманістичної спрямованості
студента), професійного (оволодіння елементами професійної техніки),
профілактичного (оволодіння прийомами і засобами попередження
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професійних захворювань), активізуючого (підвищення тонусу організму,
працездатності), релаксуючого (засвоєння прийомів релаксації, подолання
м’язових бар’єрів), соціального (засвоєння навичок міжособистісної взаємодії,
вмінь роботи в командах), тощо. А для цього треба, по-перше, мати уявлення
про ті чинники, які на сьогодні визначають ставлення студентів до
навчального предмету "Фізичне виховання", по-друге, орієнтуватись у системі
тих детермінант, що обумовлюють ставлення студентів до фізичної культури і
спорту в їх особистісному, соціальному і професійному ракурсі, по-третє,
визначити відповідний зміст і методичні прийоми, що сприяють формуванню
вмінь самовдосконалення студентів у позааудиторній діяльності з
естетичного та фізичного виховання.

Висновки
1. Потенціал основних освітніх парадигм (академічної, технологічної,

особистісної і рефлексивної) дозволяє вирішити питання формування вмінь
самовдосконалення студентів в позааудиторній діяльності з фізичного
виховання за умов коректного об’єднання їх позитивних надбань з
врахуванням реальних можливостей навчально-виховного процесу та
окремих осіб (викладачів і студентів).

2. Один з представлених у змісті вищої освіти та структурі професійної
підготовки навчальних предметів - "Фізичне виховання" на сьогодні не
використовує повністю закладених у нього потенційних можливостей щодо
особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців. Незважаючи на
декларування відповідних позицій у базових освітніх документах, реальна
ефективність фізичної підготовки залишається, за думкою багатьох
дослідників, явно недостатньою.

3. Важливим шляхом підвищення результативності означеного процесу
є формування у студентів вмінь самовдосконалення в позааудиторній
діяльності з фізичного виховання, формування їх ціннісного ставлення до
фізичної культури і спорту в їх особистісному, соціальному і професійному
ракурсах. А це може бути можливим лише за умов врахування в навчально-
виховному процесі відповідного методичного забезпечення основних
напрямів впливу цього предмету щодо майбутнього фахівця: особистісного,
професійного, профілактичного, активізуючого, релаксуючого, соціального
тощо.
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Іщук С. В., Подолян М. В.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ПАЦІЄНТІВ

ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,
Тернопільський обласний комунальний клінічний онкологічний диспансер

Анотація. Підвищення уваги до соціальних проблем пацієнтів лікувальних
закладів зумовлює необхідність залучення до оздоровчо-реабілітаційної діяльності
медичних установ поряд з лікарями і медичними психологами, також фахівців із
соціальної роботи. Технології соціального супроводу пацієнтів лікувальних закладів
виступають особливою формою соціально-медичної допомоги. У статті обґрунтовано
необхідність здійснення соціального супроводу пацієнтів лікувальних закладів,
охарактеризовано загальні особливості цього процесу, узагальнено результати апробації
окремих елементів технології соціального супроводу пацієнтів лікувальних закладів.

Ключові слова: соціальна робота, технологія соціального супроводу, пацієнти
лікувальних закладів.

Аннотация. Ищук С. В. Технологии социального сопровождения пациентов
лечебных заведений. Повышение внимания к социальным проблемам пациентов
лечебных заведений предопределяет необходимость привлечения к оздоровительно-
реабилитационной деятельности медицинских учреждений рядом с врачами и
медицинскими психологами, также специалистов по социальной работе. Технологии
социального сопровождения пациентов лечебных заведений выступают особенной
формой социально медицинской помощи. В статье обоснованно необходимость
осуществления социального сопровождения пациентов лечебных заведений,
охарактеризованы общие особенности этого процесса, обобщенно результаты апробации
отдельных элементов технологии социального сопровождения пациентов лечебных
заведений.

Ключевые слова: социальная работа, технология социального сопровождения,
пациенты лечебных заведений.
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Abstract. S. Ischuk. Technologies of social accompaniment of patients of medical
establishments. The increase of attention to the social problems of patients of medical
establishments predetermines the necessity of bringing in to health-improvement-rehabilitation
activity of medical establishments next to doctors and medical psychologists, also specialists on
social work. Technologies of social accompaniment of patients of medical establishments come
forward the special form of socially medicare. In the article grounded necessity of realization of
social accompaniment of patients of medical establishments, the general features of this process
are described, generalized results of approbation of separate elements of technology of social
accompaniment of patients of medical establishments.

Key words: social work, technology of social accompaniment, patients of medical
establishments.

Підвищення уваги до соціальних проблем пацієнтів лікувальних
закладів зумовлює необхідність залучення до оздоровчо-реабілітаційної
діяльності медичних установ поряд з лікарями і медичними психологами,
також фахівців із соціальної роботи. Їх активна участь у лікувально-
реабілітаційному процесі із специфічними технологіями соціального
супроводу і адаптації окремих осіб, сімей і соціальних груп передбачає
встановлення впливу соціальних чинників на виникнення і розвиток
захворювання, створення соціальних умов для ефективного лікування,
включаючи забезпечення основних потреб пацієнта і його сім’ї, оптимізацію
співпраці і соціальної взаємодії фахівців різного профілю.

В Україні реалізовуються програми соціального супроводу
неблагополучних та прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,
ВІЛ-інфікованих осіб, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі.

Соціальний супровід як складову соціальної і соціально-педагогічної
роботи розглядали Г. М. Бевз, Л. В. Долинська, А. Й. Капська,
Г. М. Лактіонова, І. М. Трубавіна. Особливості соціального супроводу
прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу досліджували
С. П. Архипова і І. В. Ченбай, Г. М. Бевз, Л. С. Волинець, Н. М. Комарова,
Ж. В. Петрочко, І. В. Пєша, О. О. Яременко. Соціальний супровід осіб, які
повернулися з місць позбавлення волі, аналізував О. І. Пилипенко. У 2008
році розроблено галузевий стандарт, методичні рекомендації надання
мінімальних соціальних послуг у процесі соціального супроводу ВІЛ-
інфікованих осіб.

Необхідність здійснення соціального супроводу пацієнтів лікувальних
закладів, особливості, технології і методи його реалізації у нашій країні не
досліджувалися.

Мета нашої статті – проаналізувати технології соціального супроводу
пацієнтів лікувальних закладів як особливу форму соціально-медичної
допомоги.

Для реалізації поставленої мети визначено наступні завдання:
обґрунтувати необхідність здійснення соціального супроводу пацієнтів
лікувальних закладів; охарактеризувати загальні особливості соціального
супроводу осіб, які перебувають на лікуванні; узагальнити результати



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

87

апробації окремих елементів технології соціального супроводу.
Поставлені завдання реалізовувалися шляхом використання

теоретичних і емпіричних методів дослідження: аналіз, синтез, узагальнення,
спостереження, бесіди, порівняння, якісна обробка емпіричних даних.

Надання соціальної допомоги особам, які перебувають на лікуванні
або проходять процес реабілітації, впроваджується у багатьох країнах світу –
США, Голландії, Великобританії, Італії, Канади, Польщі, Чехії, Бельгії, Росії
тощо. Форми підтримки різні за спрямованістю і змістом, але усі
ґрунтуються на принципах мультидисциплінарного підходу, що забезпечує
комплексність організації та здійснення соціального супроводу. На
сьогоднішній день така комплексна допомога в Україні не здійснюється,
тому виникає об’єктивна необхідність теоретичного обґрунтування
створення нових соціальних технологій, які забезпечать можливість надання
комплексних соціальних послуг пацієнтам лікувальних закладів.

Соціальний супровід пацієнта лікувального закладу – це
цілеспрямована діяльність соціального працівника (або групи соціальних
працівників) з метою створення необхідних соціально-психологічних умов
для оздоровлення, реабілітації і адаптації осіб, які перебувають на лікуванні,
шляхом застосування моделі комплексної медичної, соціальної, юридичної
та психолого-педагогічної допомоги пацієнту і його сім’ї.

Соціальний супровід повинен спрямовуватися на вирішення основних
проблем, які є у пацієнта лікувального закладу і його сім’ї: прийняття діагнозу і
процесу лікування, побічні наслідки лікування і адаптація до них; екзистенційні
переживання; хвилювання з приводу рецидиву захворювання; тривожність щодо
власного здоров’я, появи певних фізичних вад, інвалідності, особливостей
реабілітації; психічні переживання, депресивні і стресові стани, емоційні
розлади, пов’язані із захворюванням; втрата соціального статусу, зміни звичних
стереотипів поведінки, системи цінностей хворого; адаптація до життя у нових
умовах, реструктуризація відносин і поведінки; отримання гарантованих пільг і
допомог; конфіденційності, соціального, правового захисту тощо [1, с. 233; 2, с.
482].

Технологія соціального супроводу пацієнтів лікувальних закладів
передбачає комплексне надання послуг у процесі реалізації індивідуальної
програми.

Процес комплексного соціального супроводу грунтується на
принципах соціального партнерства і організаційно-технологічного
поєднання програм медичної, психологічної та соціальної допомоги.
Впровадження соціального супроводу пацієнтів лікувальних закладів і їх
сімей потребує системи активного залучення й співпраці різних фахівців на
засадах діяльності мультидисциплінарної команди.

Розроблена нами технологія соціального супроводу передбачає
здійснення діагностики проблем клієнта, оцінку потреб, визначення шляхів
вирішення проблем, планування процесу і реалізацію індивідуальної
програми соціального супроводу.
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На етапі комплексної діагностики медичними і соціальними
працівниками, психологами, соціальними педагогами визначається стан
проблеми і потреби хворого, що дозволяє здійснити оцінку ситуації. Кожен з
видів діагностики реалізується специфічними методами й засобами і має на
меті виявлення стану, причин і можливих шляхів вирішення індивідуальної
проблеми.

На основі отриманої інформації спеціалісти спільно з пацієнтом і
членами його сім’ї з’ясовують основні потреби у процесі лікування і
реабілітації, що оформляється у відповідній формі «Оцінки потреб клієнта» і
зберігається у його особовій справі. Оцінка потреб дозволяє визначити
основний комплекс медичних, психологічних, педагогічних, соціальних
шляхів вирішення проблеми і спланувати процес здійснення соціального
супроводу.

План соціального супроводу складається для кожного клієнта індиві-
дуально і періодично коригується. Це програма спільної діяльності фахівців,
які надають послуги, спрямовані на створення необхідних умов для
оптимального функціонування пацієнта і його сім’ї. Вона розробляється
соціальним працівником, разом із членами мультидисциплінарної команди і
сім’єю пацієнта. Якщо дозволяє вік і стан, то особа, яка перебуває на
лікуванні або проходить реабілітацію, також залучається до цього процесу.
У ході складання плану беруть участь соціальні і медичні працівники, які
працюють за місцем проживання пацієнта.

На основі вивчення оцінки потреб клієнта і планування діяльності
відбувається визначення методів, форм, засобів, інструментарію, а також
особливостей організації контролю та соціального інспектування
індивідуальної програми соціального супроводу.

На етапі реалізації індивідуальної програми соціального супроводу
визначаються спеціалісти, які будуть безпосередньо працювати з клієнтом,
залучені організації, характер і обсяг послуг, що надаватимуться,
здійснюється безпосередня робота з хворим.

Протягом усього періоду реалізації індивідуальної програми
здійснюється соціальне інспектування з метою оцінки ефективності
соціального супроводу. Воно проводиться соціальним працівником, разом з
іншими фахівцями, які залучаються до реалізації програми, а також
пацієнтом лікувального закладу і членами його сім’ї.

Соціальний працівник повинен здійснювати періодичний контроль за
тим, чи спостерігаються позитивні зміни у подоланні або зменшенні наявних
особистісних і соціальних проблем у процесі надання соціальних послуг і
при необхідності, вносити зміни чи доповнення до діяльності. Аналіз
результатів дозволяє соціальному працівнику разом із іншими членами
мультидисциплінарної команди зробити висновок про ефективність
реалізації індивідуальної програми соціального супроводу.

На завершальному етапі відбувається переведення соціального
супроводу в межі соціального обслуговування.
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Соціальний супровід пацієнтів лікувальних закладів, згідно з
розробленою нами технологією, передбачає надання у процесі реалізації
індивідуальної програми таких основних видів послуг: медичні і соціально-
медичні, соціальні, соціально-педагогічні, психологічні.

Особливою специфікою характеризується група соціальних послуг.
Вона, на нашу думку, повинна включати надання соціально-побутових,
соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг тощо.

Реалізація технології соціального супроводу передбачає роботу з
членами сім’ї хворого, його друзями, колегами за місцем навчання чи роботи
та залучення їх до оздоровчо-реабілітаційного процесу. Надзвичайно
важливим є формування у оточення пацієнта лікувального закладу
позитивного ставлення до соціального супроводу. Залучені фахівці повинні
допомогти родичам, колегам, друзям хворого зрозуміти і усвідомити
необхідність серйозної тривалої роботи, ролі їх активності, відповідальність
за допомогу людині у цій складній ситуації. Перші етапи соціального
супроводу для пацієнта і його сім’ї є доволі складними, але саме у ці
моменти вирішуються основні завдання підтримки.

Окремі операції технології соціального супроводу повинні
здійснюватися спеціалістами відповідного фаху – лікарями, соціальними
працівниками, психологами, юристами, соціальними педагогами. Таким
чином формується мультидисциплінарна команда фахівців, обізнаних з
проблемами і потребами конкретного пацієнта лікувального закладу і його
сім’ї. Кожен фахівець у процесі надання послуг соціального супроводу
спільно з клієнтом і учасниками програми визначають можливі шляхи і
варіанти надання допомоги та вибирають найефективніші методи і засоби
для досягнення успіху, враховуючи специфіку та індивідуальні особливості
особистості і її проблем.

Організація процесу соціального супроводу ставить певні вимоги до
особистості і діяльності кожного фахівця мультидисциплінарної команди. Їх
завдання полягають не лише у допомозі у вирішенні проблем пацієнта
лікувального закладу і його сім’ї, але й у організації діалогу та
співробітництва мікросередовища у нових обставинах життя людини,
співучасті, підтримці, сприянні їм, створенні ситуацій успіху, умов для
набуття нового досвіду, пробудження особистості до самоорганізації та
самостійності, особистісної самореалізації.

Особливе місце у діяльності мультидисциплінарної команди належить
соціальному працівнику. Він розглядається нами як організатор процесу
соціального супроводу, який очолює, координує і здійснює. Його діяльність
є посередницькою, оскільки фахівець вивчає і оцінює разом з клієнтом
варіанти вибору допомоги і суб’єктів підтримки, встановлює з ними контакт
і здійснює контроль за вирішенням завдань соціального супроводу.
Соціальний працівник виконує фукції диференціації і організації діяльності
залучених до процесу спеціалістів.

Апробація розробленої нами технології соціального супроводу
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здійснювалася протягом 2007 – 2009 рр. шляхом впровадження окремих її
елементів у роботу з пацієнтами хірургічного відділення Тернопільського
обласного клінічного онкологічного диспансеру та дитячого і підліткового
відділень Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної
лікарні.

У організації соціального супроводу зазначених категорій
використовувалися методи індивідуального менеджменту, індивідуальних
психологічних, педагогічних і юридичних консультацій, арт-терапії, терапії
зайнятістю, фізичної терапії, тренінги соціальних навичок, заняття
лікувальною фізкультурою тощо.

Як свідчать результати нашої роботи, використання елементів
соціального супроводу жінок із онкозахворюваннями молочної залози, які
перебували на лікуванні у Тернопільському обласному клінічному
онкологічному диспансері, засвідчило позитивні зміни у пацієнток –
покращилося загальне самопочуття, реструктуризувалося ставлення до
захворювання, з’явилася більша впевненість, підвищились оптимістичні і
знизились депресивні настрої, збільшилось коло спілкування тощо.

Впровадження комплексу методів соціального супроводу дітей із
затримкою психічного розвитку, які були пацієнтами Тернопільської
обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, теж сприяло
покращенню показників соматичного здоров’я (зниження гостроти
захворюваності, поліпшення показників функціонального стану окремих
систем організму, рівня розумової підготовленості), розвитку прагнення до
здорового способу життя, поліпшенню режиму і умов навчання тощо.
Використання соціально-терапевтичного середовища знизило загальне
напруження дітей і підлітків, сприяло створенню умов для прийняття себе і
нормалізації відносин з оточуючими. Покращилося і соціальне
функціонування – почали формуватися адекватна самооцінка, нові інтереси,
збільшилося коло занять, з’явилися навики успішної взаємодії, почав
реалізовуватися творчий потенціал.

На основі отриманих результатів апробації окремих елементів
технології соціального супроводу пацієнтів лікувальних закладів можемо
зробити висновок щодо їх ефективності.

Таким чином, розробка і реалізація технологій соціального супроводу
пацієнтів лікувальних закладів повинна здійснюватися шляхом надання
комплексної допомоги медичного, психологічного, педагогічного,
юридичного характеру і спрямовуватися на вирішення основних проблем
клієнта і його сім’ї, забезпечення ефективного процесу перебудови
функціональних систем організму і психіки пацієнта для його ресоціалізації,
а також створення необхідних соціально-психологічних умов розвитку і
функціонування особистості, її оздоровлення і реабілітації.

Проведене нами дослідження охопило далеко не всі аспекти даної
проблеми. Подальші наукові пошуки можуть спрямовуватися на розробку
конкретних технологій соціального супроводу, вивчення особливостей
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надання окремих видів послуг, аналіз можливостей застосування окремих
технологій, методів і форм соціальної роботи з пацієнтами лікувальних
закладів, формування готовності фахівців мультидисциплінарної команди до
роботи з пацієнтами медичних закладів і реалізації технологій соціального
супроводу.
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СИСТЕМИ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РИТМУ СЕРЦЯ У
СПОРТСМЕНІВ
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НДІ спортивної та оздоровчої медицини НУФВСУ

*Білоцерківський національний аграрний університет

Аннотация. Коробейников Г.В., Дудник О.К.*, Коробейникова Л.Г. Изучение
особенностей функциональных состояний системы автономной регуляции ритма
сердца у спортсменов. Изучались особенности оценки функциональных состояний
организма спортсмена в условиях ортостатической пробы. Обследовано 27 спортсменов
высокой квалификации, членов сборной команды Украины по греко-римской борьбе.
Автономная регуляция ритма сердца исследовалась с помощью системы "Polar" в
динамике ортостатической пробы. Применяли спектральный анализ кардиоинтервалов и
скатерограмму, как непараметрический метод анализа в условиях нестационарных
переходных процессов системы регуляции ритма сердца. Проведенный анализ
свидетельствует о том, что характер реакции ритма сердца на ортостатическую нагрузку
определяется степенью напряжения регуляторных систем организма. Исследование
спектрального анализа ритма сердца указывает на преобладание низкочастотного спектра
ритма сердца у лиц с оптимальной реакцией на ортостатическую нагрузку. У спортсменов
с умеренным напряжением регуляции ритма сердца также преобладает низкочастотный
спектр колебаний сердечного ритма. Это указывает на активацию симпатичного тонуса
автономной нервной системы. У лиц с реакцией перенапряжения на ортостатическую
нагрузку выявлено преобладание низкочастотных компонентов за счет симпатического
влияния на синусовый узел сердца. Это отражает влияние центральных механизмов
енергометаболического обмена. Выявлено, что периодические колебания более
выраженные у лиц с оптимальным и умеренным типами реакций на ортостатическую
нагрузку. Это указывает на совершенство механизмов автономной регуляции ритма
сердца у спортсменов, не смотря на разные типы реакций на ортостатическую нагрузку.

Abstrakt. Korobeynikov G. V., Dudnik А. К., Korobeynikova L. G. The study
peculiarities of functional states o system of automatic regulation of heart rate of
sportsmen. The peculiarities of functional states estimate of organisms of athletes for
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orthostatic test were studied. The 27 athletes of higher qualification members of Ukrainian
national team of Greco-Roman wrestling were examined. The automatic regulation of heart rate
was  examined  by  "Polar"  system  during  orthostatic  test  dynamics.  The  spectral  analysis  of
cardio intervals and Poincare Plot as non parametric method analysis for transitional process of
heart rate regulation were used. The analysis is showed that character of reaction of heart rate on
orthostatic test is determined of level of tension of regulatory systems of organisms. The study
of spectral analysis is showed of prevailed of lower frequency of heart rate in athletes with
optimal reactions on the orthostatic test. In athletes with average tension of heart rate regulation
is prevalence of low frequency spectrum. This shows of activation of sympathetic tonus of
automatic of nervous system. In athletes with higher tension of heart rate regulation on
orthostatic test are shows the prevalence of prevalence of low frequency spectrum for
sympathetic influence to heart rate. This shows of central influence of energo-methabolisms
mechanisms. The study is showed that periodic frequency more increasing in athletes with
optimal and average types of reaction to orthostatic test. These circumstance higher mechanisms
of automatic regulation of heart rate have in the athletes with reactions to orthostatic test.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Стан - це сукупність основних параметрів і характеристик будь-якого
об’єкта, явища або процесу в певний момент (або інтервал) часу [1; 2]. Стани
людини можна класифікувати за різними ознаками. Відповідні стани
характеризуються за рівнями: генетичним, морфологічним, фізіологічним,
психофізіологічним, психічним, соціальним [3]. Визначення сутності
поняття «стан людини» є досить складним, адже різні автори спираються на
різні рівні функціонування людини, якщо деякі розглядають фізіологічний
рівень [4], інші – психологічний [5], а решта – обидва підходи разом [6].

Якщо розглядати стани людини як сукупність окремих елементів
функціональних систем, можна зазначити, що функціональному стану
людини завжди притаманна як психічна, так і фізіологічна складові [7].

Поняття «функціональний стан» із загально біологічних позицій нині
розглядається як певна сукупність процесів, які відбуваються в організмі
людини, а також як ступінь розвитку та цілісності її біологічних структур.

Коли мова йде про функціональні стани, під цим розуміється рівень
функціонування людини в цілому або її окремих функціональних систем
(сенсорної, інтелектуальної, моторної).

Одним з ключових компонентів функціонального стану людини в
умовах напруженої м’язової діяльності є система автономної регуляції ритму
серця. Існує багато різних підходів щодо виявлення характеру реагування
системи регуляції кардіоінтервалів на відповідні навантаження. Однак, в
умовах поточного контролю за станом спортсмена найбільш поширеним
залишаються тести із стандартними навантаженнями [8].

Для вирішення завдання вивчення особливостей автономної регуляції
ритму серця в динаміці, що дає інформацію про функціональний стан
організму спортсмена в цілому, використовується активна ортостатична
проба.

Аналіз реакції системи регуляції ритму серця на ортостатичне
навантаження відображає саме функціональний стан організму спортсмена в



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

93

умовах спортивної діяльності. Однак, цей аналіз може бути більш чи менш
інформативним, в залежності від методу.

Метою роботи було вивчення особливостей функціональних станів
системи автономної регуляції ритму серця спортсмена в умовах
ортостатичного навантаження.

Методи й організація досліджень. Обстежено 27 спортсменів високої
кваліфікації, членів збірної команди України з греко-римської боротьби.

Схему дослідження було схвалено Комісією з біоетики НДІ спортивної
та оздоровчої медицини Національного університету фізичного виховання і
спорту України.

Для вирішення завдання вивчення особливостей автономної регуляції
ритму серця в динаміці, що дає інформацію про функціональний стан
організму людини в цілому, використовується активна ортостатична проба
[9]. Головною метою проведення ортостатичної проби – з’ясування реакції
автономної системи на зовнішні подразники.

Нами було застосовано реєстрацію кардіоінтервалів за допомогою
системи «Polar», яка дозволяє не тільки реєструвати ЕКГ в динаміці
ортопроби, але й робити спектральний аналіз серцевого ритму.

Методика проведення активної ортостатичної проби
характеризується наступним. Після попереднього інструктажу спортсмен
проводив 10-15 хвилин в горизонтальному положенні. У цей же час
проводилась реєстрація кардіоінтервалів. Після цього, за командою
спортсмен швидко, без затримок, приймав вертикальне положення та ставав
спокійно у горизонтальному положенні, але без напруження протягом 5-7
хвилин.

При аналізі нестаціонарних перехідних процесів системи регуляції
ритму серця в умовах ортостатичного навантаження застосовували
скатерограму, як непараметричний метод аналізу [10]. Визначали
параметри SD1 (відображення аперіодичних коливань серцевого ритму)
та SD2 (характеристика повільних коливань ритму серця).

Результати дослідження та їх обговорення. За попереднім аналізом
системи варіабельності ритму серця нами було запропоновано шкалу, за
якою виділялися відповідні реакції на ортостатичне навантаження:
оптимальна, помірне напруження, перенапруження (табл.1).

Таблиця 1
Класифікація реакції системи автономної регуляції ритму серця на

ортостатичне навантаження

Тип реакції регуляції ритму серця Середнє квадратичне відхилення RR-
інтервалів, с

Оптимальна > 0,075
Помірне напруження 0,053

Перенапруження < 0,022
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Основним критерієм, покладеним у відповідну класифікацію реакцій
регуляції ритму, було визначено середнє квадратичне відхилення RR-
інтервалів. За даними ряду авторів, середнє квадратичне відхилення RR-
інтервалів в стані спокою та при проведенні ортостатичної проби відображає
ступінь напруження регуляції ритму серця, як сумарного впливу обох
відділів автономної регуляції на синусовий вузол серця [11; 12].

Аналіз виявив 34% спортсменів, які мали оптимальний тип реакції
регуляції ритму серця на ортостатичне навантаження, 52% спортсменів -
помірне напруження регуляції ритму серця, 14% - перенапруження регуляції
(рис. 1).
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Рис. 1. Відсоток спортсменів із різними типами реакції автономної
регуляції ритму серця на ортостатичне навантаження

В табл. 2 наведено середні значення параметрів автономної регуляції
ритму серця у спортсменів з різною реакцією на ортостатичне навантаження
в горизонтальному стані.

Аналіз табл. 2 свідчить, що характер реакції ритму серця на
ортостатичне навантаження визначається ступенем напруження
регуляторних систем у горизонтальному стані. Спектральний аналіз свідчить
про переважання низькочастотного спектру кардіоритму в горизонтальному
стані у осіб з оптимальною реакцією на ортостатичне навантаження. У
спортсменів із помірним напруженням регуляції ритму серця також
переважає низькочастотний спектр коливань серцевого ритму. Це вказує на
більшу активацію симпатичного тонусу автономної нервової системи.
Однак, у осіб із помірним напруженням регуляції ритму серця виявляється
також більший внесок активації симпатичної ланки автономної нервової
системи.

У осіб з реакцією перенапруження на ортостатичне навантаження
виявляється переважання низькочастотних компонентів за рахунок
симпатичного впливу на синусовий вузол серця (табл. 2).

Це відображає вплив центральних механізмів енергометаболічного
обміну у вертикальному стані. Проведений аналіз засвідчив, що
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спостерігається тенденція до зниження абсолютних значень SD1 та SD2 у
горизонтальному стані в залежності від погіршання реакції ритму серця на
ортостатичне навантаження (табл. 2).

Таблиця 2
Значення параметрів автономної регуляції ритму серця у спортсменів з

різною реакцією на ортостатичне навантаження в горизонтальному стані
(n=27) (Медіана, верхній і нижній квартиль)

Тип реакції регуляції ритму серця
Показники Оптимальна Помірне

напруження Перенапруження

Середня тривалість
RR- інтервалів, с

0,92
0,89; 1,130

0,91400
0,80000; 0,9530

0,75***
0,61; 0,89

Середнє
квадратичне

відхилення RR-
інтервалів, с

0,070
0,063; 0,074

0,058*
0,041; 0,084

0,030***
0,022; 0,048

Над
низькочастотний
спектр, мс2 (VLF)

22,00
5,00; 37,00

8,00*
3,00; 21,00

8,00*
1,00; 16,50

Низькочастотний
спектр, мс2 (LF)

43,50
14,00; 62,00

13,00*
9,00; 34,00

8,00***
4,50; 19,50

Високочастотний
спектр, мс2 (HF)

35,00
31,00; 52,00

7,00*
3,00; 17,00

2,00***
0,50; 7,50

Відношення LF/HF 1,08
0,71; 1,34

2,04
1,03; 2,77

4,28*
2,10; 8,73

SD1, мс2 56,40
55,20; 60,30

33,00*
15,20; 48,10

16,35**
9,15; 31,25

SD2, мс2 113,90
73,00; 115,20

79,40*
65,00; 104,30

54,00***
50,70; 70,30

Примітки:
1. *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з оптимальною реакцією регуляції ритму
серця;
2. **-p<0,05, порівняно із групою спортсменів реакцією з помірним напруженням
регуляції ритму серця.

Виявлено, що періодичні коливання переважають у осіб із
оптимальним і помірним типами реакцій на ортостатичне навантаження. Це
вказує на той факт, що у горизонтальному стані недостатньо виявляється
відповідна фізіологічна реакція.

В табл. 3 наведено середні значення параметрів автономної регуляції
ритму серця у спортсменів з різною реакцією на ортостатичне навантаження
у перехідному стані.

Аналіз табл. 3 свідчить також, що характер реакції ритму серця на
ортостатичне навантаження визначається ступенем напруження
регуляторних систем у перехідному стані. Це виявляється у зв’язку між
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типом реакції та значенням середнього квадратичного відхилення
кардіоінтервалів.

Таблиця 3
Значення параметрів автономної регуляції ритму серця у спортсменів з

різною реакцією на ортостатичне навантаження у перехідному стані (n=27)
(Медіана, верхній і нижній квартиль)

Тип реакції регуляції ритму серця
Показники Оптимальна Помірне

напруження Перенапруження

Середня
тривалість RR-

інтервалів, с

0,67
0,64; 0,87

0,69
0,62; 0,91

0,74
0,60; 0,91

Середнє квадратичне
відхилення RR-

інтервалів, с

0,09
0,08; 0,11

0,05*
0,04; 0,07

0,01***
0,04; 0,26

SD1, мс2 37,30
33,70; 56,60

19,40*
11,20; 33,00

15,05**
8,40; 17,90

SD2, мс2 149,80
127,00; 167,20

98,60*
79,40; 109,30

67,00***
53,20; 82,70

Примітки:
1. *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з оптимальною реакцією регуляції ритму
серця;
2. **-p<0,05, порівняно із групою спортсменів реакцією з помірним напруженням
регуляції ритму серця.

Враховуючи, що перехідний стан при зміні положення тіла відображає
нестаціонарний процес, спектральний аналіз серцевого ритму у цьому стані
не проводився.

Аналіз табл. 3 вказує на попередню тенденцію до зниження
абсолютних значень SD1 та SD2 у перехідному стані в залежності від
погіршання реакції ритму серця на ортостатичне навантаження. У
перехідному стані періодичні коливання переважають у осіб із оптимальним
та помірним типами реакцій на ортостатичне навантаження. Це вказує на
досконалість механізмів автономної регуляції ритму серця у спортсменів, не
дивлячись на різні типи реакцій на ортостатичне навантаження.

В табл. 4 наведено середні значення параметрів автономної регуляції
ритму серця у спортсменів з різною реакцією на ортостатичне навантаження
в вертикальному стані.

Аналіз табл. 4 засвідчив, що достовірна різниця за середньою
тривалістю та середньо квадратичним відхиленням кардіоінтервалів
спостерігається лише між особами з оптимальною реакцією на ортостатичне
навантаження та перенапруженням. Виявлено переважання
низькочастотного спектру ритму серця в вертикальному стані у осіб з
оптимальною реакцією на ортостатичне навантаження. Однак,
простежується також зростання потужності високочастного спектру ритму
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серця. Це вказує на активацію симпатичного тонусу автономної нервової
системи.

Таблиця 4
Значення параметрів автономної регуляції ритму серця у спортсменів з
різною реакцією на ортостатичне навантаження в вертикальному стані

(n=27) (Медіана, верхній і нижній квартиль)
Тип реакції регуляції ритму серця

Показники Оптимальна Помірне
напруження Перенапруження

Середня тривалість
RR- інтервалів, с

0,79
0,72; 0,84

0,72
0,64; 0,86

0,69*
0,62; 0,90

Середнє квадратичне
відхилення RR-

інтервалів, с

0,05
0,05; 0,07

0,04
0,02; 0,05

0,02*
0,02; 0,04

Над
низькочастотний
спектр, мс2 (VLF)

4,00
1,00; 13,00

1,00*
2,00; 22,00

0,50*
2,00; 3,00

Низькочастотний
спектр, мс2 (LF)

9,00
2,00; 12,00

9,00
2,00; 41,00

1,50***
1,00; 12,00

Високочастотний
спектр, мс2 (HF)

2,50
2,00; 3,00

1,00
1,00; 5,00

1,00
1,00; 3,50

Відношення LF/HF 3,87
1,27; 5,46

8,43*
4,56; 9,83

1,35**
0,74; 2,64

SD1, мс2 32,65
23,50;37,40

19,60*
14,20; 24,90

10,50***
7,60; 21,60

SD2, мс2 100,45
82,60; 149,50

64,70*
55,60; 72,10

38,30***
36,40; 60,20

Примітки:
1. *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з оптимальною реакцією регуляції ритму
серця;
2. **-p<0,05, порівняно із групою спортсменів реакцією з помірним напруженням
регуляції ритму серця.

У спортсменів із помірним напруженням регуляції ритму серця також
переважає активація низькочастотного спектру коливань серцевого ритму в
вертикальному стані (табл. 4). Це вказує на більшу активацію симпатичного
тонусу автономної нервової системи. У осіб з реакцією перенапруження на
ортостатичне навантаження виявляється переважання низькочастотних
компонентів за рахунок симпатичного впливу на синусовий вузол серця
(табл. 4).

Аналіз скатерограми показує динаміку зниження абсолютних значень
SD1 та SD2 у вертикальному стані в залежності від погіршання реакції ритму
серця на ортостатичне навантаження. У вертикальному стані, так само, як і у
перехідному стані, періодичні коливання спостерігаються у осіб із
оптимальним та помірним типами реакцій на ортостатичне навантаження.
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Висновки
Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що характер реакції ритму

серця на ортостатичне навантаження визначається ступенем напруження
регуляторних систем організму.

Дослідження спектрального аналізу ритму серця вказує на
переважання низькочастотного спектру ритму серця у осіб з оптимальною
реакцією на ортостатичне навантаження. У спортсменів із помірним
напруженням регуляції ритму серця також переважає низькочастотний
спектр коливань серцевого ритму. Це вказує на більшу активацію
симпатичного тонусу автономної нервової системи.

Однак, у осіб із помірним напруженням регуляції ритму серця
виявляється також більший внесок активації симпатичної ланки автономної
нервової системи.

У осіб з реакцією перенапруження на ортостатичне навантаження
виявляється переважання низькочастотних компонентів за рахунок
симпатичного впливу на синусів вузол серця. Це відображає вплив
центральних механізмів енергометаболічного обміну.

Виявлено тенденцію до зниження абсолютних значень SD1 та SD2 під
час проведення ортостатичного навантаження в залежності від погіршання
реакції ритму серця на ортостатичне навантаження. Виявлено, що періодичні
коливання більш виражені у осіб із оптимальним та помірним типами
реакцій на ортостатичне навантаження. Це вказує на досконалість механізмів
автономної регуляції ритму серця у спортсменів, не дивлячись на різні типи
реакцій на ортостатичне навантаження.
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Анотація. У статті висвітлено питання особливостей фізичного та моторного
розвитку старших дошкільнят та показано вплив оптимізації фізичного виховання на
морфо-функціональний стан організму дошкільнят на етапі підготовки їх до школи.

Ключові слова: старші дошкільнята, фізичний розвиток, моторний розвиток,
здоров’я, адаптація, фізичне виховання.

Аннотация. Коцур Н. И. Физическое развитие старших дошкольников в
условиях оптимизации физического воспитания. В статье отражен вопрос
особенностей физического и моторное развития старших дошкольников и показано
влияние оптимизации физического воспитания на морфо-функциональный состояние
организма дошкольников на этапе подготовки их к школе.

Ключевые слова: старшие дошкольники, физическое развитие, проворное
развитие, здоровье, адаптация, физическое воспитание.

Abstract. Kotsur N. I. Physical development of senior preschool children in the
optimization of physical education. In the article the question of features of physical and agile
development of senior under-fives is reflected and influence of optimization of physical
education  is  rotined  on  morfo-functional  the  state  of  organism  of  under-fives  on  the  stage  of
preparation of them to school.

Keywords: senior under-fives, physical development, agile development, health,
adaptation, physical education.

Актуальність проблеми. У сучасних умовах реформування освіти
відмічається погіршення стану здоров’я дітей і підлітків. Особливо
актуальною в умовах інтенсифікації навчального процесу сучасної школи є
проблема адаптації до навчання шестирічних першокласників. Адже вступ
дитини до школи змінює соціальну ситуацію, в якій перебуває дитина: ритм
її життя, види діяльності. Він ускладнюється ще й тим, що збігається з
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черговою віковою кризою розвитку, яка припадає на шостий рік життя. Вже
з перших днів навчання школа ставить перед дитиною цілий ряд завдань.
Дитині потрібно засвоювати шкільні норми поведінки, пристосовуватися до
нових умов розумової праці та режиму, звикати до нового класного
колективу.

Початок шкільного навчання - закономірний етап на життєвому шляху
дитини. Наскільки успішним буде початок шкільного навчання залежить
успішність учня в подальшому, а також його відношення до навчання, до
школи. За дослідженнями науковців труднощі при вступі до школи мають
всі діти. Проте частина дітей їх успішно долає, а деякі мають проблеми
пов’язані з формуванням шкільної дезадаптації. На думку деяких
дослідників (С. М. Громбах, В. В. Ковальова, Р. В. Овчарова) дана ситуація є
результатом недостатнього рівня фізичного, психічного та соціального
розвитку дитини, що лежить в основі поняття “ готовність дитини до
школи’’. Визначальним показником шкільної готовності є розвиток
функціональних систем організму дитини та стан її здоров’я.

Дослідження відомих гігієністів (С. М. Громбах, Г. Н. Сердюковська,
А. Г. Сухарєв) виявили відхилення здоров’я у 52 – 65 % дітей, знижену
резистентність до хвороб у 30 %, відхилення у фізичному розвитку в 12 – 25
% учнів з 1-го по 11-й клас загальноосвітніх шкіл [4].

У дошкільному та молодшому шкільному віці закладаються основи
довголіття, здоров’я та гармонійного фізичного розвитку. І хоч більшість
шестиліток починають своє шкільне життя в умовах дитячого садка, все
одно цілий ряд шкільних вимог потребують зміни звичного динамічного
стереотипу. Аналізуючи зміни, які відбуваються в житті дитини, що
вступила до школи, Л. І. Божович робить висновок, що «перехід від
дошкільного дитинства до шкільного характеризується зміною місця дитини
в системі доступних їй соціальних взаємин і всього її способу життя [2].
Інтенсифікація навчального процесу, модернізація навчальних програм,
застосування інноваційних технологій та різноманітних технічних засобів
навчання з одного боку, а, з іншого – збільшення тривалості перегляду
телепередач, користування комп’ютером призводить до обмеження рухової
активності школярів. Водночас м’язові рухи дозволяють встановити
реальний зв’язок дитини з оточуючим світом, завдяки чому відбувається
його перетворення та задоволення потреб особистості. Взаємозв’язок макро-
та мікрорухів у тілесному просторі має важливе значення для активації
розумової діяльності як в дошкільному віці, так і в молодшому шкільному
віці. Оскільки розумова діяльність при вступі до школи є провідною, то це
висуває перед учнями засвоєння певної суми знань, що потребує достатнього
рівня інтелектуального розвитку дитини. Невідповідність розумових
можливостей дитини обсягу інформації створює для неї великі труднощі, що
ускладнює адаптацію і гальмує психічний розвиток.

За даними С. М. Громбаха, на початковому етапі пристосування до
нового шкільного життя всі шестилітки переживають труднощі адаптації.
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При вступі до школи 6-7-річні діти неоднаково успішно адаптуються до
нових умов життєдіяльності. Це пов’язане з готовністю дитини до школи [4].

Готовність дитини до школи включає психологічну, педагогічну та
фізіологічну складову. Розвиток основних функціональних систем організму
дитини і стан здоров’я (фізіологічна готовність) складає основу шкільної
готовності. Відомо, що в період адаптації до навчальної діяльності
шестирічні учні особливо болісно переживають перехід до статичної пози-
сидіння, яке домінує в традиційній школі. В системі викладання навчальних
завдань, спрямованих на формування навичок письма, читання та лічби,
переважна роль надається мікрорухам. Макрорухи ж автоматично
виключаються з пізнавального процесу, стаючи прерогативою фізичного
виховання, а відтак втрачається наступність із дошкільним періодом
дитинства. Однією з причин такого розриву є недостатнє використання знань
про психомоторику дитини в практиці початкової школи [4; 9].

Водночас руховий компонент психомоторики макрорух – набуває
значення не тільки як складова фізичного, а й розумового розвитку, а
психомоторні вправи стають основою регулятивного ефекту навчальної
діяльності. Разом з тим багаточисленні дослідження показують, що
формування навичок в життєво-важливих рухах найбільш ефективно
відбувається в дошкільний період. Рівень розвитку локомоторних функцій як
один з показників «шкільної зрілості» в свою чергу визначає рівень розвитку
основних енергозабезпечуючих систем, які безпосередньо впливають на
процес адаптації дітей до школи [1].

Моторний розвиток дітей характеризується наявністю певного об’єму
рухових навичок та вмінь, ступенем розвитку фізичних якостей, рівнем
рухової зрілості. Шестирічні діти вже в достатній мірі володіють навичками
рухів, елементами найпростіших спортивних та рухливих ігор [3, 8]. Чим
ширший діапазон рухів перед вступом до школи, тим міцніша база для
успішного оволодіння більш складними рухами, розширення
функціональних можливостей організму на етапі початкового навчання у
школі. На думку С. Д. Максименка, продуктивність розумових дій залежить
від активної орієнтації в матеріалі, що сприймається, використанні
достатньої кількості рухових дій, автоматизмів у різних видах діяльності. За
рахунок активного нагромадження індивідуального досвіду відбувається
мислительна переробка змісту розумових та моторних дій і визначення
словесних понять [7].

Таким чином, у системі розумової діяльності можна відстежувати
діапазон моторних компонентів психомоторної дії у взаємозв’язку макро- та
мікрорухів.

Зважаючи на те, що морфо-функціональний стан організму дитини
впливає на своєчасну адаптацію до школи, нами була проведене дослідження
по визначенню фізичного розвитку дошкільнят в умовах оптимізації
фізичного виховання.

Мета дослідження - визначення рівня фізичного та моторного розвитку
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старших дошкільнят в умовах оптимізації фізичного виховання.
Відповідно до мети дослідження було поставлено наступні завдання:

· визначення та оцінка рівня фізичного розвитку шестирічних дітей;
· визначення моторного розвитку шестирічних дітей;
· впровадження особистісно-орієнтованого фізичного виховання на етапі

підготовки шестирічних дітей до навчання в школи
Результати дослідження. Дослідження проводилися на базі дошкільних

закладів “Сонечко” та “Любава” м. Переяслав – Хмельницького.
Обстеженню підлягали діти шостого року життя, які були розділені на дві
групи. В першу групу входили діти, паспортний вік яких складав 6 років, у
другу групу – діти , паспортний вік яких - 6 років 6 місяців. Всього
обстеженню підлягало 55 дітей старшого дошкільного віку. В процесі
дослідження визначали рівень моторного розвитку та фізичний розвиток
старших дошкільнят. Оцінку фізичного розвитку дітей та її гармонійність
проводили за комплексною методикою В. І. Кардашенко,
В. Б. Властовського, Е. П. Стромської (1974).

Аналіз фізичного розвитку дошкільнят показав, що більшість дітей
відносяться до групи дітей з середнім фізичним розвитком, що становить:
72%  дітей 6  років та 80%  -  дітей 6  років 6  місяців.  Проте звертає на себе
увагу, що 20 % дітей віднесені до групи з низьким та нижче середнього
рівнем фізичного розвитку, які мають паспортний вік 6,5 років. Отримані
результати вказують на відсутність достовірної різниці за рівнем фізичного
розвитку між дітьми шести років та шести років шести місяців. При
визначені гармонійності фізичного розвитку також звертає на себе увагу
наявність 8 дітей - шестирічок (32 %) з дисгармонійним фізичним розвитком
та 10 дошкільнят (33,3%) у групі дітей шести з половиною років.

Як показали наші дослідження, дисгармонійність фізичного розвитку
за морфологічними ознаками була пов’язана із низькою масою тіла.
Дисгармонійність за функціональними ознаками пов’язана з низькими
показниками життєвої ємкості легень у дітей.

Проведені дослідження показали, що серед дітей шестирічного віку у
40% дітей моторний розвиток не відповідає віку, а відстає від нього. Серед
дітей 6 років 6 місяців відсоток зменшується, але також залишається
високим - 26,7 %. Вірогідно, що шестирічний вік входить в зону
інтенсивного витягування і це є ймовірною ознакою зниження фізичних
можливостей організму. Проте одним з факторів, що впливає на рівень
моторного розвитку є обмеження рухової активності. Результати обстеження
моторного розвитку наведені у таблиці 1.

Таким чином, проведені обстеження вказують на значний відсоток
дітей, які мають недостатній рівень моторного розвитку. Необхідно зважати
на те, що рівень моторного розвитку школярів залежить від несприятливого
раннього анамнезу, частих захворювань в дитячому віці, хронічних
захворювань, дисгармонійності фізичного розвитку.

Водночас оптимальне педагогічне забезпечення розвитку
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локомоторної функції забезпечує достатній ступінь накопичення швидкісно -
силових, координаційних якостей. Вагомим фактором впливу на морфо-
функціональний стан організму є фізичне виховання.

Таблиця 1
Рівень моторного розвитку дітей

відповідає віку випереджає відстаєВік
абсолютне

число
% абсолютне

число
% абсолютне

число
%

6 років 13 52 2 8 10 40
6,5

років
20 66,6 2 6,7 8 26,7

Нами було запроваджено особистісно-орієнтовний виховний процес у
фізичному вихованні.

Упровадження системи особистісно-орієнтованого фізичного
виховання вже після першого навчального року проявилося позитивною
динамікою показників щодо підвищення рівня моторного розвитку. Це в
свою чергу забезпечує і позитивні зрушення у функціональних показниках
організму. Дані наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
 Рівень моторного розвитку дітей в умовах упровадження особистісно-

орієнтованого фізичного виховання
відповідає віку випереджає відстаєВік

абсолютне
число

% абсолютне
число

% абсолютне
число

%

6 років 19 76 2 8 4 16

6,6
років

25 79,9 2 6,7 4 13,3

Таким чином, визначення фізичного розвитку дитини та діагностика
ступеню накопичення рухових якостей і навичок дає можливість інтегрально
оцінювати рівень педагогічного забезпечення з одного боку, а, з іншого –
процес росту та розвитку організму. За результатами дослідження можна
зробити наступні висновки:
· визначення фізичного розвитку дітей дозволяє виявити дітей групи

ризику за морфо-функціональними ознаками;
· впровадження особистісно-орієнтованого фізичного виховання позитивно

впливає на динаміку фізичного розвитку та фізичну підготовленість дітей
старшого дошкільного віку, що має важливе значення для процесу
адаптації їх до навчання в школі.

Водночас слід звернути увагу на те, що визначення морфо-
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функціонального стану організму дітей старшого дошкільного віку
необхідно проводити у за рік до школи для своєчасного впровадження
оздоровчих і корекційних заходів і полегшення адаптації до навчання.
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Лань Давей, Сан Женьцян, Булашев О. Я.
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ КИТАЮ
ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті представлені матеріали по фізичній географії Китаю.
Розглядаються питання по максимальному використанню основних компонентів
природного середовища для розвитку активного відпочинку і, перш за все спортивно-
оздоровчого туризму як простій, доступної форми оздоровлення і зміцнення здоров’я
населення Китаю.

Ключові слова: оздоровлення і зміцнення здоров’я, активний відпочинок,
спортивно-оздоровчий туризм, водні ресурси, рельєф, клімат, природний потенціал,
туристські полігони.

Аннотация. Лань Давей, Сан Женьцян, Булашев А. Я. Физико-
географическая характеристика территории китая для целей развития спортивно-
оздоровительного туризма. В статье представлены материалы по физической географии
Китая. Рассматриваются вопросы по максимальному использованию основных
компонентов природной среды для развития активного отдыха и, прежде всего,
спортивно-оздоровительного туризма в качестве простой, доступной формы
оздоровления и укрепления здоровья населения Китая. Физика

Ключевые слова: оздоровление и укрепление здоровья, активный отдых,
спортивно-оздоровительный туризм, водные ресурсы, рельеф, климат, природный
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потенциал, туристские полигоны.
Annotation. Lan Davey, San Zhen’tsyan, Bulashev. Physic-geographical description

of territory of china for the aims of development of sporting-health tourism. A.In the article
materials are presented on physical geography of China. Questions are examined on the
maximal  use  of  basic  components  of  natural  environment  for  development  of  active  rest  and,
foremost, sporting-health tourism as an outage, accessible form of making healthy and
strengthening of health of population of China.

Keywords: making healthy and strengthening of health, active rest, sporting-health
tourism, resources of waters, relief, climate, natural potential, tourist grounds.

Постановка проблеми і аналіз останніх публікацій. Для реалізації
Програми Уряду Китаю по загальному оздоровленню і зміцненню здоров’я
населення країни слід використовувати широкий діапазон методичних
прийомів і можливостей. Разом із створенням могутньої фізкультурно-
оздоровчої бази необхідно максимально використовувати для активного
відпочинку і спорту багатющі і різноманітні природні ресурси, по
насиченості якими Китай займає провідне місце в світі.

Для впровадження в життя і побут китайських громадян і, перш за все
молоді, активного відпочинку і туризму необхідно, провести комплекс
організаційних заходів: широка пропаганда і агітація активного відпочинку,
туризму і спорту, створення на місцях в організаціях, установах, школах,
вузах, містах і селищах, в сільській місцевості туристських кружків, секцій,
клубів, проведення масштабної підготовки керівників туристської роботи,
інструкторів, гідів-провідників, розробка маршрутів вихідного дня і тривалі
маршрути. На базі існуючих клубів-магазинів туристського інвентарю і
спорядження організувати прокатні пункти. Розробити оздоровчі туристські
маршрути в районах, повітах і провінціях відповідно до умов регіону.
Класифікувати їх, перш за все по доступності для широких мас населення і
по технічній складності для спортсменів.

В даний час в Китаї успішно і інтенсивно на державному рівні
розвивається екскурсійний туризм, оскільки туристський потік
переміщається з Європейських регіонів до Південно-східної Азії і, перш за
все до Китаю. Країна з кожним роком отримує все більше прибутків,
екскурсійний туризм стає відчутною статтею доходу. За рахунок в’їзного,
іноземного туризму соціальний ефект невеликий. В той же час спортивно-
оздоровчий туризм – цей вид активного відпочинку і спорту, на початковому
етапі його розвитку не приносить економічного ефекту, але соціальне його
значення величезне (здоров’я населення – це найбільше багатство країни),
результат, проте, може виявитися через роки і десятиліття. Крім того, маючи
добре розвинену матеріально-технічну базу і підготовлений туристський
склад, можна отримувати і прибуток від активно-спортивного екскурсійного
туризму.

Проведений опит і анкетування в школах і вузах провінції Хебей і
Аньхой показав, що молодь хоче краще і більше знати свою країну, її
історію, її унікальні природні пам’ятники і визначні пам’ятки і готова взяти
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участь в подорожах [1,3, 4].
Мета і завдання дослідження.  На підставі вивчення і аналізу фізико-

географічних компонентів природного середовища Китаю дати пропозиції
по використанню природних ресурсів країни для оздоровлення і зміцнення
здоров’я населення Китаю.

Завданням дослідження є розробка комплексу основних заходів для
регіонального розвитку існуючих видів спортивно-оздоровчого туризму і
демонстрація його пріоритетної ролі в соціальному аспекті.

Китайська народна республіка (КНР) розташована в східній частині
Азіатського материка на західному березі Тихого океану. Площа її території,
що становить 9,6 млн. кв. км., включає континентальну частину країни і
острови, розташовані в прилеглій до неї морській акваторії. За своїми
розмірами КНР займає 3-є місце в світі, поступаючись лише Російській
федерації і Канаді. Протяжність країни в широтному напрямі складає 5,2 тис.
км від місця злиття річок Хейлуцзян і Уссурі на сході до Памірського нагір’я
на заході, в меридіональному – близько 5 тис. км. Межа Китаю ділиться на
морську (12 тис. км) і сухопутну (22,8 тис. км), країна граничить з 15
державами.

Побережжя континентальної частини Китаю омивається трьома
напівзамкненими морями Тихого океану – Жовтим (417 тис. кв. км), Східно-
Китайським (752 тис. кв. км) і Південно-Китайським (2140 тис. кв. км).
Уздовж побережжя Китаю налічується близько 3500 островів, найбільш
великі з них –  о.  Тайвань (36  тис.  кв.  км)  і о.  Хайнань (34  тис.  кв.  км).
Унаслідок великої протяжності з півночі на південь, різній віддаленості від
морських акваторій і значної різниці в абсолютних висотах над рівнем моря
Китай різко ділиться на східну і західну частини. Перша зайнята
приморськими рівнинами, найбільша з них – Північно-Східна
(Маньчжурська) і Північно-Китайська, з середньо-висотними Південно-
Китайськими горами, що примикають до них, і плато; друга – високими
плоскогіррями і обширними западинами, розділеними високими горами:
Сичуанські гори, Куень-Лунь, Памір, Тянь-Шань і Алтай.

Рівнини східної частини Китаю з родючими наносними грунтами
практично повністю розорані. У гірських районах збереглися листяні ліси
(на півдні – вічнозелені, на півночі – листяні). Рослинний покрив Західної
частини Китаю дуже мізерний. Ліси зростають тільки на схилах гір (Тянь-
Шань, Нань-Шань, Монгольський Алтай) і в долинах річок. Решта території
– напівпустелі і пустелі (Гобі, Такла-Макан, Бей-Шань, Алтин-Таг, більша
частина нагір’я Тибету).

Різноманітність геологічної будови Китаю обумовлена його
величезними розмірами. Рельєф країни переважно гористий: 2/3 території
розташовані вище 1000 м над рівнем моря і лише 1/6 території – рівнини.

Континентальна частина. Зі сходу на захід вся територія країни
представляється у вигляді 3-х ступенів, що піднімаються в західному
напрямі. Перший ступінь – найнижчий, де переважають степи і горби з
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висотою до 500 м над рівнем моря, найбільш великий за площею горбистий
район Дуньнань. Потім розташовані найкрупніші рівнини Китаю: Північна,
Східна і рівнина в межах середньої і нижньої течії р. Янцзи. Другий ступінь
(від 1000 до 2000 м) представлений найбільш крупними западинами
(Сичуаньськая, Таримськая, Дждігарська і Цайдамська), а також
найбільшими плато (плато Внутрішньої Монголії, Лесове і Юньгуйське).
Третій ступінь – Цинхай-Тібетське нагір’я середньою висотою більше 4000
м, деякі ланцюги гір досягають висоти 5000-6000 м над рівнем моря. Тут
розташовані найвищі вершини Земної кулі: все 14 вісьмитисячников,
зокрема Джомолунгма (Еверест) – 8848 м і друга вершина миру Чогорі (К-2)
– 8611 м, а також близько 70 вершин, що досягають 7000 м і вище [2; 6].

У Китаї можна виділити п’ять кліматичних поясів: екваторіально-
тропічний; субтропічний; помірно-теплий; помірний; помірно-холодний.

Річні амплітуди температур підвищуються з півночі на південь (Харбін
– 15,5ºC; Тайюань – 26,1ºC; Ханьхоу – 32,7ºC; Гуаньчжоу – 42,8ºC). У
східній частині особливості клімату визначаються зміною літніх і зимових
мусонів. Взимку область високого тиску розповсюджується з Сибіру в
західну частину Китаю. Область низького тиску знаходиться в цей час в
районах Полінезії і Філіппін. В результаті такого розподілу тиску виникає
сильний вітер, що дме з материка до океану, – холодний сухий зимовий
мусон. На півночі він дме з північного заходу на південь. Зміна мусонів
відбувається з квітні і вересні.

У літній період східні райони Китаю піддаються дії тропічних
циклонів-тайфунів, що приходять в основному з Філіппін, максимум – в
серпні-вересні. Взимку на температуру впливає близькість сибірського
полюса холоду, особливо холодні зими в Північно-Східному Китаї. Низькі
температури при украй малому сніжному покриві в північних частинах
країни сприяють глибокому промерзанню грунту, вічна мерзлота в окремих
місцях властива Великому Хингану і іншим приамурським горам. Клімат
західної частини Китаю відрізняється різкою континентальністю,
винятковою сухістю. У Гобійськой частини зима холодна, з антициклонним
режимом, з температурами в межах 20-25ºC нижче за нуль. Літо жарке,
середня температура коливається в межах 22-33ºC вище за нуль.
Максимальна температура може досягати +48ºC.

На нагір’ї Тибету клімат суворий – в літні дні температура всього
лише 10-15ºC вище за нуль, вночі, навіть в липні, звичайні заморозки.
Взимку температура нерідко знижується до - 35ºC. Звичайні сильні вітри,
перехідні в бурі.

Сумарний об’єм опадів в Китаї досягає 6 трлн. куб. м (майже 5%
річних опадів, випадних на планеті). Середньорічна їх кількість – 630 мм.
Цей показник коливається в межах 50-2000 мм, зменшуючись в напрямі з
північного сходу на південний захід.

По кількості опадів вся країна розділена на 4 зони: вологу,
напіввологу, полуарідну і арідну. Характерними для Китаю є весняні вітри,
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що висушують грунти і зухвалі запорошені бурі.
Китай займає перше місце в світі по ввідних ресурсах. Головні річки

беруть початок в Цинхай-Тібетському нагір’ї, що зумовлює в їх течії вельми
значний перепад. За винятком декількох річок південно-західного Китаю,
поточних з півночі на південь, більшість з них тече із заходу на схід і впадає
в Тихий океан. Загальна довжина річок – 220 тис. км. Річний стік річок
Китаю складає більше 2711,5 млрд. куб.м або 6,6% світового стоку річок.
Річки Китаю утворюють внутрішні і зовнішні системи. Басейни річок, що
впадають в моря і океани, складає 64% загальній площі суші країни.
Найбільша річка Янцзи (протяжність 6300 км., площа басейну 1, 809 млн.
кв.км), починаючись в горах Тибету і впадаючи в Східно-Китайське море,
зрошує увесь Центральний Китай. Вона займає третє місце в світі після Нила
в Африці і Амазонки в Південній Америці. Річка судноплавна для
океанських судів впродовж 2,5 тис. км. Річка Хуанхе (довжина 5464 км.,
площа басейну 752 тис. кв. км) на всьому її протязі украй непостійна, велика
її частина мілковода і прохідна для судів лише на окремих ділянках.

У східній частині Китаю багато каналів. Тільки у південній частині
дельти Янцзи є до 35 тис. км каналів. Від Пекіна до Ханчжоу тягнеться
Великий канал завдовжки 1801 км, побудований в V столітті до нашої ери і
використовуваний до теперішнього часу.

Річка Хейлуцзян (Амур) – 4350 км., з них 3101 км знаходиться на
китайській території. Річка Чжуцзян – 2214 км, річка Ялуцангпо – 2057 км,
що бере початок з Цинхай-Тібетського нагір’я, впадає в Індійський океан, на
річці знаходиться найкрупніший каньйон Цангпо з унікальною глибиною
6000 м. Річка Тарім в Синьцзяні – щонайдовша з внутрішніх річок в Китаї, її
протяжність 2179 км.

Територія Китаю розділена на 23 провінції і 5 автономних територій і
3 міста центрального підпорядкування. Населення Кита я в даний час
складає 1,3 млрд. чоловік (за даними перепису 2006 р.), виводячи його на
перше місце серед самих густонаселених країн [5; 6; 8].

Висновки
1. Увесь природний різноманітний потенціал Китаю можна з

успіхом використовувати в оздоровчо-спортивних цілях з соціально-
економічним позитивом і в екскурсійний-пізнавальному аспекті у в’їзному
іноземному туризмі, отримавши при цьому значний економічний ефект.

2. У північно-східних регіонах (пров. Хейлуцзян і АР Внутрішня
Монголія) з успіхом можна проводити піші, лижні (взимку), велосипедні
походи будь-якої категорії складності; у центральному і південному регіонах
– пішохідні, велосипедні, водні, автомото, спелео (подорож в печерах),
парусні (крупні озера, морські акваторії). Північний захід країни
представляється прекрасним полігоном для розвитку пішого, гірського,
водного, велосипедного і автомототуризму.

3. У всіх регіонах країни і для всіх видів спортивно-оздоровчого
туризму в країні можна знайти прекрасні полігони, що відповідають вимогам
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по клімато-географічних і технічних параметрах будь-якої категорії
складності для туристів, що починають, і досвідчених мандрівників.

Особливо перспективними видами спортивно-оздоровчого туризму
можуть бути:

1. Велосипедний туризм – може претендувати по масовості і
популярності на провідне місце в спортивно-оздоровчому русі, оскільки їзда
на велосипеді – національна особливість населення Китаю.

2. Гірський туризм – великі території в країні зайняті гірськими
масивами, хребтами і плато, де можна знайти і прості перевали і вершини і
дуже складні.

3. Пішохідний туризм – може розвиватися повсюдно і завжди можна
знайти маршрути від простих до найскладніших.

4. Водний туризм – річкова мережа павутиною покриває значну
територію країни, а це тисячі водних маршрутів будь-якої технічної
складності.
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ І СПОРТОМ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ В 20-х РОКАХ ХХ ст.
Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди

Анотація. В роботі на основі наукового аналізу теоретичної і методичної
літератури періоду, що досліджується узагальнені політичні, економічні і соціальні
передумови активізації розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури в школах
України в 20-х роках ХХ ст.

Ключові слова: фізичне виховання, матеріально-технічна база, фінансування шкіл
України, бюджет.

Аннотация. Пивень А. Ф., Гордиенко А. И. Материально-техническое
обеспечение занятий физической культуры и спортом в школах украины в 20-х
годах хх ст. В работе на основании научного анализа теоретической и методической
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литературы исследуемого периода обобщены политические, экономические и социальные
предпосылки активизации развития материально-технической базы физической культуры
в школах Украины в 20-х годах ХХ ст.

Ключевые слова: физическое воспитание, материально-техническая база,
финансирование школ Украины, бюджет.

Annotation. Piven O. P., Gordienko O. I. Logistics lessons of physical culture and
sports in schools in ukraine 20 years of the twentieth century. On  the  basis  of  scientific
analysis of theoretical and methodological literature of the period studied generalized political,
economic and social conditions fostering logistics of physical culture in schools in Ukraine 20
years of the twentieth century.

Keywords: Physical education, logistics base, funding schools in Ukraine, budget.

Постановка проблеми. Стан здоров’я українців зумовлює
необхідність детального вивчення та узагальнення кращого вітчизняного
досвіду фізичного виховання. Певна система була створена в Україні за
радянських часів. Вивчення процесу її становлення і розвитку, використання
даного досвіду дозволить вплинути на наукові розробки в галузі фізичного
виховання.

Важливим з цієї точки зору є звернення до педагогіки 20-х рр. ХХ ст.,
оскільки саме в цей період накопичено чимало наукових знань щодо
розвитку фізичної культури. Проведення своєрідних паралелей наукових
дослідженнь у перші десятирічки ХХ століття, їх порівняльна
характеристика допоможе розглянути роль та особливості змісту фізичного
виховання у сучасній школі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну історико-
педагогічну цінність становлять дослідження окресленого періоду, які
відображені у працях Л. Березівської, М. Гриценка, М. Грищенка, М. Євтуха,
М. Левківського, В. Майбороди, І. Пухи, О. Сухомлинської, С. Філоненка,
М. Ярмаченка.

Теоетичні й педагогічні аспекти фізичного виховання учнів
загальноосвітніх шкіл досліджуються М.Зубалієм, М.Козленком, М.Круком,
Е.Вільчковським, а історико-педагогічні – Б. Шияном, Е. Чернегою,
А. Цьосем та ін. Аналіз наукових праць дозволяє константувати, що цілісна
картина становлення та розвику матеріально-технічної бази фізичної
культури в школах України в 20-х роках ХХ ст. залишається повністю не
розкритою.

Мета дослідження полягає у виявленні основних тенденцій та
суперечностей розвику матеріально-технічного забезпечення фізичної
культури в школах України в 20-х роках ХХ ст.

Завдання дослідження:
1) визначити основні суперечності процесу розвику матеріально-

технічної бази фізичної культури в школах України в 20-х роках ХХ ст.
2) розкрити тенденції матеріально-технічної бази забезпечення занять

фізичної культури в школах України в 20-х роках ХХ ст.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

111

використовувались такі методи дослідження: загальнонаукові (аналіз,
синтез, узагальнення, систематизація тощо), хронологічний (у дослідженні
процесу теорії і практики вітчизняного фізичного виховання), історичний
(історико-системний – у розгляді історичних передумов і динаміки розвитку
системи фізичного виховання в Україні, історико-типологічний, історико-
компаративістський) контез-аналіз матеріалів періодичної преси, документів
закладів освіти, позашкільних закладів тощо.

Результати дослідження та їх обговорення. Покращення спортивної
роботи в закладах освіти України на початку 20-х років ХХ ст. потребувало
значного розширення матеріальної бази. Україна в силу своєї загальної
бідності не мала можливості виділяти необхідні засоби на ці цілі.

Однією з причин незадовільного стану матеріальної бази фізичного
виховання молоді була фінансова скрута в країні, що позначалося на
відсутності достатньої кількості стадіонів, будинків фізкультури,
майданчиків, приміщень для занять взимку, стрілецьких тирів, басейнів і
інших споруд.

Іншою причиною, що стримувала розвиток фізкультурного руху стала
нестача спортивно-гімнастичного інвентаря і інших спортприладь. Перші
майстерні з його виготовлення створено лише в 1922-1923 рр. (фабрики в
містах Києві, Москві, Самарі, Вятці). Але у зв’язку з нестачею відповідного
устаткування і фінансів вони згорнули своє виробництво.

Систематичне виробництво спортивного інвентаря почалося з
відкриття спеціалізованої фабрики “Динамо” і спеціалізованих майстерень
того ж відомства у 1927 р.

Матеріальна база фізичного виховання у закладах освіти потребувала
значного покращення в той час. Велика увага приділялась джерелам
фінансування та витрат на освіту, що показано в таблиці 1. [1, 31; 2, 78].

Табл. 1. показує дві тенденції у розвитку бюджетних витрат на освіту.
По-перше, зростання бюджетних витрат на освіту відбувалось протягом
всього періоду, що вивчається, які збільшились у 12 разів і склали у 1929
році 176 млн. крб. По-друге, поступове переміщення бюджетного
фінансування з центру до округ і районів. Якщо у 1922/23 навчальному році
витрати з центрального бюджету майже вдвічі перевищували витрати
місцевих бюджетів, то в 1929 р. кошти на освіту з місцевих бюджетів майже
у 4 рази були більшими за асигнування з центру. За межами таблиці
залишилась ще одна тенденція. В листі Наркомосу від 20 серпня 1926 р.
зазначалось, що темпи зростання бюджету Наркомосу значно випереджали
темпи зростання як загального, так і військового бюджету. Чистка бюджету
Наркомосу щорічно складала в загальному бюджеті України 19-23%. В
сумарному виразі витрати на освіту з усіх джерел фінансування у 1927/28
навчальному році склали 207,2 млн. крб., а у 1928/29 – 250 млн. крб. [9, 79].

Отже, в системі фінансування у 20-і роки можна виділити два етапи.
На першому (1920-1922 рр.) фінансування мережі навчальних закладів
здійснювалось стихійно, шляхом щомісячного виділення коштів в
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основному із центрального бюджету. На другому (1923-1929 рр.)
фінансування здійснювалось на основі попереднього бюджетного
планування, коли основний фінансовий тягар було перенесено з
центрального на місцеві бюджети. На другому етапі, поряд з бюджетним
фінансуванням, Наркомос активно залучав широке коло додаткових
надходжень, що дозволило забезпечити поступове розширення мережі і
структури навчальних закладів. Проте, незважаючи на постійне зростання
бюждетного фінансування на другому етапі, загальний обсяг фінансування
закладів освіти тільки в кінці періоду, що вивчається, наблизився до
дореволюційного рівня.

Таблиця 1
Витрати на освіту (в крб.)

Навчальні роки З центрального
бюджету

З місцевого
бюджету

Разом

1922/23 9 313 973 5 425 806 14 739 779
1923/24 13 888 950 25 077 135 38 966 085
1924/25 20 437 889 38 713 750 59 151 639
1925/26 28 297 732 60 101 000 88 398 732
1926/27 32 052 592 80 156 000 112 208 592
1927/28 9 846 000 85 156 000 95 002 000

1929 45 200 100 131 099 900 176 300 000

Розвиток мережі навчальних закладів, спортивних споруд був тісно
пов’язаний зі станом матеріально-технічної бази. В той час, багато
приміщень закладів освіти було зруйновано або знаходилось в аварійному
стані і потребувало капітального ремонту. В 1920 р. за даними Наркомосу
приблизно 20 тис. шкільних приміщень та інших дитячих установ
потребували невідкладного ремонту [3, 105]. В зв’язку з цим Наркомос
звернувся до ЦК КП(б)У і РНК УСРР з проханням про надання коштів на
ремонт шкіл.

Ремонт навчальних закладів перебував у центрі уваги місцевих Рад,
господарських органів, профспілкових і партійних комітетів, комітетів
незаможних селян. 9 жовтня 1920 р. у доповіді Президії ВУЦВК
Г. І. Петровський відзначав, що “селяни самі ремонтують школи, хоча і
зустрічаються труднощі у зв’язку з відсутністю лісу” [4, 100].

Профспілкові і партійні органи надавали допомогу у ремонті шкіл
учнівства і професійних шкіл, спортивних залів і майданчиків,. В 1921-1922
роках на партійних зборах Київських головних залізничних майстерень, на
профспілкових зборах залізничників станції Миколаїв і Олександрівськ
розглядались питання ремонту професійних закладів освіти. Задля цього на
залізниці щорічно проводились двотижневики. У ході цих двотижневиків
партійні і профспілкові комітети проводили суботники у школах учнівства,
ремонтували приміщення, спортивні зали, встановлювали постійне шефство



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

113

над спорідненими відділеннями у закріплених професійних школах,
надавали їм кошти [5].

Отже, на початку 20-х років зусиллями державних, господарських,
партійних і профспілкових органів, комітетів незаможних селян та інших
структур значною мірою вдалося відновити, відремонтувати і обладнати
матеріально-спортивну і матеріально-технічну базу шкіл України.

У другій половині 20-х років стан матеріально-технічної бази шкіл
України залишався край тяжким. В Сталінській окрузі у 1926 р. 75% шкіл
потребували термінового капітального ремонту, 20% були зовсім непридатні
для навчання і тільки 5% вимагали дрібного ремонту. Проведені
Наркомосом у 1925/26 навчальному році первірки показали, що більшість
шкіл були перегружені, непристосовані шкільні приміщення, спортивні
споруди були занедбані, або спортивна база була взагалі відсутня [6, 32].

У зв’язку з цим комісія фізичної культури ДНМК на своєму засіданні
20 грудня 1927 р. затвердила положення про зали фізкультури при школах,
про майданчики фізкультури при школах, про районні шкільні зали та
майданчики фізкультури [7, 73-74].

У затверджених положеннях вказувалося, що районні зали та
майданчики фізкультури утворюються з метою належного забезпечення
фізичним вихованням дітей, в тих шкільних закладах де немає окремих залів
та майданчиків фізкультури, і яким не під силу окремо їх організувати.
Кожний зал і майданчик фізкультури устатковується на кошти всіх
зацікавлених шкіл пропорційно кількості годин, що визначаються загальним
розкладом для кожної школи. Загальні санітарно-гігієнічні норми, що їх
встановлюють для шкільних закладів фізкультури, приймаються й для
районних залів фізкультури.

Майданчики фізкультури при школах повинні функціонувати увесь
рік. Його розмір встановлюється з розрахунку на кожну дитину в 10 м2.
Такий майданчик повинен бути захищений від вітру, диму й пилу. Інструкція
визначала і зміст роботи цього майданчика. Це – польове містечко, в якому
були лопати, жердини, драбини, бут, приладдя для спортігор (волейбольна
сітка та м’яч, баскетбольні щити, гандбольні ворота та м’яч, городки), гумові
м’ячі різного розміру.

Гімнастичні зали при школах повинні будуватися із розрахунку числа
осіб, що займаються гімнастикою, при чому на кожну особу необхідно 2 м2

площі підлоги не рахуючи 1,5 м. від стін залу. Мінімальний розмір залу
встановлювався 18х12 м., висотою до 6 м., підлога залу повинна бути
дерев’яною, температура під час занять повинна бути не меншою100-120, при
залі повинна бути роздягальня і ін.[7, 89-90, 122-123].

Розробка санітарно-гігієнічних вимог окремих типів фізкультурних
споруд мала велике значення, впровадження їх у проектування, а потім
спорудження створювало умови для покращення занять з фізкультури.

На підставі рішень ХV з’їзду ВКП(б) про п’ятирічний план розвитку
народного господарства України ІІ з’їзду Рад Харківщини в листопаді 1929
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р. доручив Окружним виконавчим Комітетам, Райвиконкомам та Сільрадам
звернути увагу на фінансування фізкульт-споруд в установах освіти [8, 100].

В ході цього планування зверталася увага, перш за все, на виконання
цього доручення. Розглянемо його на прикладі м. Харкова, що подається у
нижче наведеній таблиці 2. [8, 109].

Таким чином, за роки першої п’ятирічки у м. Харкові планувалося
зростання сітки шкіл соцвиху, ФЗУ та профтехшкіл, збільшення кількості
закритих спортзалів, спортивних майданчиків, лижних станцій та льодових
ковзанок. Це свідчило, що зміцнення матеріальної бази фізкультури і спорту
було поставлено на планову основу і являлося проявом державної політики в
цій галузі.

 Таблиця 2
Стан фізкультурних споруд освіти по м. Харкову в 1928-1929 р.р.

 і проект на 1932-1933 р.р.
Стан на 1928-1929 р.р.

Назва установи загальна
кількість

мають закриті
спортзали

мають
спорт

майданчики

мають лижні
станції

Школи соцвиху 63 34 46

Профшколи
23 12 18

Школи ФЗУ 24 13 18

Обслугову-
ються

центром
лижстанцією

Харкова

Передбачається на 1932-1933 р.р.

Назваустанови загальна
кількість

закриті спорт
помешкання

спортивні
майданчики

лижні станції
ковзанки

Школи соцвиху 70 50

Профшколи 25 15

Школи ФЗУ 25 15

Дитячих
спеціальних
майданчикі
в у всіх
районах

шкільних
лижних

станцій та
льодових
ковзанок

Висновки. Отже, на початку досліджуваного періоду матеріально-
технічна база навчальних закладів спиралась на базу, яка склалась у
дореволюційні часи і яка підтримувалась за допомогою косметичних
ремонтів та переобладнань протягом періоду, що вивчається. Головною
причиною, що стримувала зростання матеріальної бази закладів освіти, було
недостатнє фінансування мережі навчальних закладів. Особливу гостроту
проблема нерозвиненості матеріально-технічної бази навчальних закладів
набула на початку процесу індустріалізації, коли були зроблені перші
реальні кроки на шляху її вирішення. Проте сам процес реалізації цих
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завдань залишився за межами нашого дослідження.
Таким чином, матеріально-технічна база і система фінансування

навчальних закладів розвивалась і удосконалювалась протягом періоду, що
вивчається. У 20-і роки спостерігався загальний зріст мережі, а також
відбувались її диференціація і перебудова згідно з концепцією та моделлю
освіти в УСРР. У підсумку цієї роботи були створені нові типи навчальних
закладів, що значно розширило можливості населення України в оволодінні
загальною і спеціальною (професійною) освітою. Зріст, диференціація, а
також перебудова мережі і стуктури навчальних закладів здійснювались на
основі постійно зростаючого бюджетного фінансування і залучення
широкого кола додаткових джерел надходження коштів. Проте, здійснити
завдання щодо повного забезпечення молоді матеріально-технічною базою
фізичного виховання, вдалося тільки в окремих розвинутих промислових
округах і містах (Харків, Київ, Донбас). Незважаючи на її постійне зростання
це не дало змоги до кінця 20-х років остаточно вирішити проблему
матеріально-технічної бази фізичного виховання закладів освіти.
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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО РОБОТИ В ЦЕНТРАХ ІНВАСПОРТУ,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотація. В статті розглядаються проблеми та основні аспекти підготовки
майбутніх спеціалістів з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах
інваспорту, а також проаналізовано стан і сплановано перспективу вивчення існуючих
проблем в адаптивному фізичному вихованні на сучасному етапі розвитку суспільства.
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Аннотация. Томащук Е. Г. Подготовка будущих специалистов по

адаптивному физическому воспитанию к работе в центрах инваспорта, проблемы и
перспективы. В статье рассматриваются проблемы и основные аспекты подготовки
будущих специалистов по адаптивному физическому воспитанию к работе в центрах
инваспорта, а также проанализировано состояние и намечено перспективу изучения
существующих проблем в адаптивном физическом воспитании на современном этапе
развития общества.

Ключевые слова: подготовка, специалисты, центры инваспорта, инвалиды.
Abstrakt. Tomashchuk E. Preparing future professionals in adaptive physical

education to work in invalid sports centers, problems and prospects.The article examines
the challenges and key aspects of the training of future specialists in adaptive physical education
to work in invalid sports centers and analyzed state and planned future study of existing
problems in adaptive physical education at the present stage of development of society.

Keywords: training, specialists, in invalid sports centers, people with disabilities.

Постановка проблеми. В Україні проживає понад два мільйони
людей з вадами розвитку, які вимагають постійної уваги й підтримки.
Донедавна існуванню цієї групи людей, їх проблемам і потребам, не
надавалось належної уваги. Одним із значних досягнень ХХ століття є
усвідомлення та наукове обґрунтування вирішальної ролі рухової активності
для реабілітації людей з особливими потребами. Зусилля державних органів,
науковців та практиків, спрямовані на пошук шляхів оптимального
використання засобів фізичної культури та спорту для зміцнення здоров’я,
досягнення необхідного рівня працездатності та адаптації неповносправних
осіб у суспільстві [4].

Нині галузь фізичного виховання та спорту переживає нелегкі часи, і
це позначається на системі професійної освіти, оскільки вищим закладам
освіти та випускникам доводиться адаптуватися і функціонувати за складних
сучасних умов переходу до ринкової економіки. Протягом останніх років в
Україні склалась принципово нова політична, економічна та соціальна
ситуація, що значною мірою обумовлює підвищені вимоги до фахівців. У
зв’язку з цим, завдання навчальних закладів – забезпечити підготовку нового
покоління кадрів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності у
галузі фізичного виховання та спорту, в тому числі, і в адаптивній фізичній
культурі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки з’явились
роботи, в яких безпосередньо чи у зв’язку із вивченням інших проблем
досліджуються окремі питання підготовки фахівців з адаптивної фізичної
культури. Зокрема, Ю. А. Бріскін (2001, 2006) розглядає історичні аспекти
розвитку спорту інвалідів та досліджує особливості функціонування
основних складових Олімпійського руху інвалідів, Р. П. Карпюк (2007)
аналізує проблеми підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного
виховання в Україні, І. Когут (2003) висвітлює роль держави у розвитку
фізичної культури та спорту осіб з особливими потребами, С. Матвєєв,
І. Когут, Л. Шульга (2006) з’ясовують проблеми та перспективи розвитку
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адаптивного спорту в світі й Україні, Р. В. Чудна (2002) характеризує стан і
актуальні питання галузі фізичного виховання неповносправних в Україні і
т.д. Однак, питання підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури до
роботи в центрах інваспорту вивчено недостатньо.

Метою статті є з’ясування основних проблем та перспектив
підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи
в ценрах інваспорту.

Методи дослідження. Аналіз літератури, документальних джерел;
синтез і узагальнення; педагогічне спостереження.

Результати дослідження та їх обговорення. На тлі існуючих проблем
підготовки фахівців високої кваліфікації з фізичного виховання та спорту за
умов нових соціально-економічних реалій постає проблема підготовки
фахівців з адаптивного фізичного виховання, адже одним з важливих
напрямів соціальної політики держави стосовно неповносправних є
забезпечення та реалізація прав на заняття ними фізичною культурою і
спортом, досягнення вищих спортивних результатів.

У ст. 13 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» зазначено, що
держава спрямовує зусилля на організацію занять фізичною культурою і
спортом у системі безперервної реабілітації неповносправних, включаючи й
дітей з фізичними порушеннями [6]. Держава стимулює цей процес через
державні та громадські організації: комітети, комісії, асоціації інвалідів.

У 1993 році рішенням Уряду України було створено Український
центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». До розгалуженої
інфраструктури системи «Інваспорт» в Україні за останній рік входило 27
регіональних центрів, 114 їх відділень в АР Крим, обласних та місцевих
центрах, 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, 169 фізкультурно-
оздоровчих клубів. Одним з основних напрямків роботи Українського та
регіональних центрів «Інваспорт» є реабілітація та соціалізація осіб з
обмеженими фізичними можливостями засобами фізичної культури і спорту.
Різними формами фізкультурно-реабілітаційної роботи було охоплено
більше 52 тисяч інвалідів з вадами слуху, зору, ураженнями опорно-рухового
апарату, наслідками ДЦП, вадами розумового і фізичного розвитку, серед
яких культивується 30 видів спорту, в тому числі серед інвалідів з вадами
слуху – 26, вадами зору – 17, ураженнями опорно-рухового апарату – 26,
вадами розумового і фізичного розвитку – 20. З 21477 інвалідів, що
займаються в спортивних секціях і ДЮСШІ, більше 7145 – з вадами слуху,
біля 3363 – з вадами зору, 6714 – з ураженнями опорно-рухового апарату і
наслідками ДЦП та 4255 – з вадами розумового і фізичного розвитку.
Популярним видом спорту є легка атлетика, якою займається 3900 інвалідів,
серед яких 2491 – школярі, футболом займаються 2570 інвалідів (1294 –
школярі); настільним тенісом – 2407 (1320 – школярі); шахами – 1868 (610 –
школярі); плаванням – 1714 інвалідів (822 – школярі). Протягом 2008 року
регіональними центрами «Інваспорт» було проведено 960 масових
фізкультурно-спортивних та реабілітаційно-оздоровчих заходів, в яких взяло
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участь 45,3 тис. інвалідів усіх нозологій [7]. Міжнародним олімпійським
комітетом визнано такі Всесвітні комплексні змагання інвалідів, як
Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри та Ігри Спеціальних Олімпіад [1].

Проте, за даними «Інваспорт», менше 2 % інвалідів нашої країни
залучені до фізкультурно-оздоровчої діяльності, в той час як більше ніж
98 % такої можливості не мають [5].

Разом з тим, як показує практика, окрім позитивного впливу
спортивного руху інвалідів, на жаль, спостерігається зміщення акцентів з
адаптивної спрямованості на досягнення рекордів. Основою для вирішення
завдань адаптивної фізичної культури і спорту має бути зміцнення здоров’я
неповносправних, поліпшення емоційної стійкості до стресових умов життя
й опірності організму до факторів зовнішнього середовища, стимулювання
резервних можливостей організму, підвищення комунікативної активності,
компенсація фізичних, психічних змін особистості, підготовка до
професійної діяльності, нормалізація соціального статусу, формування
мотивів і усвідомленого ставлення до виконання фізичних вправ,
формування розуміння права вибору, бажань і соціальних умов життя.

Регіональні центри «Інваспорт» постійно вдосконалюють та
запроваджують нові форми організації фізкультурно-спортивної та
реабілітаційно-оздоровчої роботи серед осіб з обмеженими можливостями.

Конструктивними шляхами вирішення рекреаційних завдань є надання
можливості всім бажаючим брати участь у заняттях спортом. Спорт інвалідів
в Україні – відносно новий розділ у теорії і практиці спортивного тренування
і змагальної діяльності, котрий потребує уваги і вивчення. Ще недостатньо
досліджено можливості застосування організованих форм заняття спортом,
що дозволило б продовжувати регулярні заняття після закінчення лікування
у лікувальних і санаторних закладах. Для організації позареабілітаційних
закладів необхідно створювати широку мережу груп, секцій, фізкультурно-
оздоровчих і спортивних клубів інвалідів за місцем проживання, а також
надавати можливість інвалідам брати участь в організації і проведенні
змагань з доступних видів спорту [1].

У зв’язку з цим звертає на себе увагу недостатнє науково-методичне та
кадрове забезпечення, яке стримує стрімкий розвиток галузі діяльності.
Зокрема нічим не виправдана відсутність у Державному класифікаторі ДК
003 – 95 «Класифікатор професій» спеціальності, яка відповідала б фізичній
культурі та спорту людей з психофізичними порушеннями. Внаслідок цього
фактично існуюча галузь діяльності не має державного статусу і
відповідного кадрового забезпечення [8].

В сучасній Україні проблема забезпечення галузі фізичного виховання,
фізичної культури і спорту людей з психофізичними порушеннями
спеціалістами вирішується за рахунок таких спеціальностей – викладач
фізичного виховання, тренер із виду спорту, спеціаліст фізичної реабілітації.
Однак, зміст їх фахової підготовки недостатньо передбачає формування
спеціальних вмінь та навичок з адаптивної фізичної культури та спорту.
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Питання оптимізації професійної підготовки фахівців з адаптивної фізичної
культури в Україні, які органічно поєднують високий рівень теоретико-
методичної, психолого-педагогічної, медико-біологічної, гуманітарної та
спеціалізованої практичної підготовки розглянуто недостатньо. Наприклад у
Концепції державного стандарту спеціальної освіти зазначено такі
специфічні знання та вміння, що необхідні у виховній роботі з
неповносправними дітьми: розуміння особистості дитини з урахуванням
закономірностей її розвитку; визначення ступеня компенсаторно-
корекційного впливу на розвиток дитини залежно від характеру та глибини
ураження (сенсорного, фізичного чи інтелектуального) в умовах
спеціального навчання; проектування віддалених цілей та результатів
навчання і виховання з відповідним змістовим, технологічним та
матеріальним забезпеченням [3].

Отже, «…реалізувати завдання спеціальної педагогіки, – за вимогами
Концепції держстандартів спеціальної освіти, – повинні педагогічні кадри,
які повинні мати спеціальну освіту або підкріплену сертифікатом спеціальну
підготовку відповідно до вимог, завдань і змісту освітнього стандарту для
спеціальних закладів»[3].

Р. В. Чудна зазначає, що «сучасна підготовка кваліфікованого
спеціального педагога-дефектолога включає такі дисципліни: основи
генетики, загальну патологію, анатомію, фізіологію і патологію органів зору,
слуху та мови, психопатологію дитячого віку, основи невропатології, клініку
розумової відсталості, загальну педагогіку, загальну психологію, спеціальну
психологію розумово відсталих дітей, дітей з порушеннями слуху, зору та
мови. Але зміст Концепції підготовки спеціалістів фізичної культури в
Україні та учбових планів ряду вищих навчальних закладів з фізичної
культури і спорту свідчить про те, що названі предмети не входять у
підготовку спеціаліста з фізичної культури»[8].

У пошуках вирішення проблеми відповідності кваліфікації кадрів
об’єктивним вимогам галузі фізичного виховання неповносправних у 1996
році у Львівському державному інституті фізичної культури вперше у
практиці спортивної освіти почалося викладання дисципліни «Теоретичні
основи інваспорту», логічним продовженням котрої стали дисципліни
«Паралімпійський спорт» та «Адаптивний спорт». У Національному
університеті фізичного виховання і спорту України викладається навчальна
дисципліна «Спорт інвалідів», у Запорізькому державному університеті –
«Інвалідний спорт», у Луцькому інституті розвитку людини Університету
«Україна» – «Адаптивна фізична культура» та «Теорія і методика
фізкультурно-оздоровчої роботи в центрах інваспорту». У 2004 році в
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова в
навчальний план підготовки спеціалістів за напрямом «Фізичне виховання і
спорт» в рамках спеціальності «Фізична реабілітація» було введено
спеціалізацію «Адаптивне фізичне виховання та паралімпійський спорт», що
планується здійснити у 2010 році в Луцькому інституті розвитку людини
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Університету «Україна».
Р. П. Карпюк зазначає, що наукова значущість спеціалізації з

адаптивного фізичного виховання полягає: в створенні методології
комплексної адаптації різних категорій інвалідів і осіб з обмеженими
функціональними можливостями за допомогою фізичних вправ; в створенні
нової дисципліни «Теорія і методика адаптивної фізичної культури» для не
достатньо охопленого фізичною освітою контингенту; в розробці
професійно-освітньої програми, яка є новою галуззю знань, що синтезує
знання з теорії і методики фізичної культури, гуманістичної психології,
дефектології, медицини, патології, протезування.

Практична значущість спеціалізації з адаптивного фізичного
виховання визначається діапазоном можливостей професійної діяльності
випускника. Його педагогічна діяльність може здійснюватися з інвалідами: у
сфері фізичного виховання, фізичної рекреації, оздоровчого і елітного
спорту, фізичної реабілітації; з людьми будь-якого віку, різних груп і
категорій інвалідності, з вадами слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового
апарату, внутрішніх органів; в різних ланках фізкультурного руху інвалідів:
у дошкільних установах, спеціальних школах-інтернатах, лікувальних
установах, спортивних клубах, збірних командах з видів спорту [2].

Висновок. Процес підготовки майбутніх фахівців з адаптивного
фізичного виховання ускладнюється тим, що адаптивна фізична культура є
відносно новим поняттям у вітчизняній системі освіти та науки. Підготовка
майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах
інваспорту є досить актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку,
тому що сьогодні в суспільстві все більше зростає інтерес до профілактики
інвалідизації засобами адаптивної фізичної культури, яка є універсальним
механізмом для самореалізації людини з особливими потребами, для її
самовираження і розвитку, адже має великий педагогічний потенціал для
здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи з неповносправними.

Наше подальше дослідження буде спрямовано на вивчення
педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного
фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту; розробку складових
підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури до роботи в центрах
інваспорту у вищих навчальних закладах.
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Постановка проблеми. Пролапс внутрішніх статевих органів у жінок
та супутні йому різні урогенітальні та сексуальні розлади (УГР), остеопороз,
як і раніше, залишаються актуальними на сьогодні і тісно пов’язаними між
собою прогресуючим віковим дефіцитом естрогенів та інших статевих
гормонів в менопаузі.

У гінекологічній практиці, у комплексі з гормональною терапією
естрогенами сьогодні широко застосовуються, частіше в запущених
випадках пролапса, сучасні методи хірургічної відновної корекції, фізичні,
фізіотерапевтичні, психологічні й інші методи реабілітації, особливо в
умовах санаторно-курортного лікування [5; 6; 8; 9; 10].

Вікові зміни в статевих органах у жінок в менопаузі, пов’язані з
недостатністю естрогенів, прогресуюче "урогенітальне старіння", ведуть до
недостатності підтримуючих і підвішуючих м’язово-фасціальних структур і
жировій дисплазії сполучно-тканих фасцій. Усе це поступово веде до
неспроможності як підтримуючих так і підвішуючих анатомічних сполучно-
тканинних структур, внутрішніх геніталій, м’язів тазового дна і промежини,
що у свою чергу призводить до опущення спочатку стінок піхви, потім
шийки матки, матки і сечового міхура та ведуть за собою до повного
випадіння матки (мал. 1).

Сьогодні важко зустріти жінку старше 50 років, що ніколи не
відчувала будь-яких симптомів урогінекологічних розладів і сексуальної
дисфункції. Виникаючі вікові зміни, пов’язані з дефіцитом естрогенів в
урогенітальному тракті - "урогенітальне старіння", у цьому віці починаються
легкими, але зі збільшенням тривалості менопаузи поступово зростають і не
тільки їхня частота, але і важкість.

Рис. 1. Повне випадіння матки
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У чверті випадків УГР здобувають тривалий і нерідко важкий перебіг:
виникає біль при статевому акті, сверблячка і печіння у піхві, прискорене
сечовипускання, різні форми нетримання сечі. Розвивається поллакіурія -
прискорене сечовипускання, цисталгія і ніктурія - прискорене і хворобливе
сечовипускання особливо у нічний час, диспареунія та інші симптоми
жіночої сексуальної дисфункції.

Актуальність проблеми. В останні роки гінекологами, урологами,
сексопатологами приділяється належна увага проблемам пролапса геніталій
в менопаузі, остеопорозу й урогенітальним розладам (УГР).

Насамперед , це обумовлено, очевидно, вираженим негативним
впливом пролапса внутрішніх геніталій, остеопорозу й урогенітальних
розладів на якість сексуального життя жінок в менопаузі. При вивченні даної
проблеми насторожують повідомлення що, у найближчі роки передбачається
подвоєння популяції жінок, які живуть у менопаузі і страждають цими
розладами. Так, наприклад, є повідомлення, що до 2030 року очікується
можливе чотириразове збільшення популяції 80-літніх жінок, що приведе
неминуче до збільшення перерахованих проблем, тільки їм добре відомим
ускладненням здоров’я [1; 2; 3; 5].

Очевидно, в зв’язку з цим наприкінці 2008 року в м. Києві, з ініціативи
головного акушера-гінеколога МО3 України професора В. В. Камінського і
Президента Асоціації акушерів-гінекологів Б. М. Венцковського, провідних
спеціалістів в області гінекології, урології, ендокринології, представників
відомої фармацевтичної компанії Scherіng Plough відбувся науково-
практичний форум, присвячений проблемам урогенітальних розладів у жінок
в постменопаузі: "Жінка після 50-ти. 3адзеркалля інтимних проблем". На
зустрічі відбулося активне обговорення підходів до профілактики,
діагностики, лікування урогенітальних розладів (УГР) і жіночої сексуальної
дисфункції (ЖСД) у жінок в постменопаузі, відзначена актуальність даної
проблеми у жінок України.

У резолюції було рекомендовано лікарям акушерам-гінекологам,
урологам, сексопатологам продовжити вивчення вторинних ускладнень,
пов’язаних з розвитком атрофічних і дистрофічних вікових процесів у
статевих органах у жінок після 50 років. У тому числі, у структурах нижньої
третини сечового тракту - сечовому міхурі, уретрі, піхві, зв’язковому апараті
органів малого таза, м’язах тазового дна, піхви унаслідок вікового дефіциту
естрогенів.

На форумі так само було підтверджено, що основні прояви УГР,
пролапса геніталій, обумовлені віковим дефіцитом естрогенів, що знижує
якість життя жінок в менопаузі.

Патогенетично обґрунтованим лікуванням і профілактикою УГР у
жінок визнана своєчасна хірургічна корекція, гормональна терапія, фізична,
психологічна, фізіотерапевтична реабілітація [6; 7; 8; 9; 10].

Однак, у нечисленних поки ще публікаціях, проведена хірургічна
корекція генітального пролапса й урогенітальних розладів не часто
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приводить до бажаних результатів. Для відновлення порушеної м’язової
архитектоніки малого тазу та промежини, авторами визнається більш
комплексний підхід до відновного лікування генітального пролапсу,
урогенітальних розладів і остеопорозу. Так, наприклад, опущення і
випадіння статевих органів, урогенітальні розлади, остеопороз, вважалися
раніше ускладненням переважно у жінок похилого віку, то в даний час
середній вік таких хворих складає 50 років. При цьому питома вага
пацієнток молодше 40 років досягає 26 - 30%. Це вимагає більш сучасного і
комплексного підходу у вивченні даної проблеми.

Серед усіх гінекологічних хворих, що звертаються сьогодні за
медичною допомогою в жіночі консультації, більш 20% складають пацієнтки
зі скаргами на опущення і випадіння шийки матки, матки, стінок піхви,
ускладнений остеопороз і різні урогенітальні розлади. При цьому, на жаль,
зустрічаються досить часто запущені форми захворювання. Очевидно, це
пов’язано з недостатньої інформованістю, як хворих, так і лікарів, у тому
числі і фахівців реабілітологів, як про саме захворювання, його
профілактику, лікування, так і про причини його виникнення.

Основними причинами виникнення пролапса тазових органів та
виникнення урогенітальних розладів у жінок фахівці вважають тривале і
надмірне підвищення внутрішньочеревного тиску у випадках багаторазово
перенесених вагітностей і пологів, особливо через природні родові шляхи.
Анатомо-функціональні порушення м’язів тазового дна та зв’язкового
апарату матки пов’язані з віком жінок і раніше перенесеними
багаторазовими пологами. Окремі автори у своїх роботах указують на
неспроможність м’язів тазового дна й анатомічних м’язово-фасціальних
структур, що підтримують матку в результаті вікового жирового заміщення і
переродження, розвитку генералізованої жирової дисплазії сполучної
тканини та травматичних ушкоджень її в пологах [3; 4; 5].

Усе-таки велике значення надається ушкодженням підтримуючих
опорних структур тазового дна в процесі перенесених пологів через
природні родові шляхи. Крім травми, важливе значення в розвитку
опущення і випадіння статевих органів надається таким акушерським
причинам як: вузький таз, пологи великим плодом, затяжні і багаторазові
пологи з застосуванням сучасних акушерських пологодопоміжних
операційних втручань.

Відомо так само, що у половини пацієнток у віці 60 років і більше, які
знаходяться у стані менопаузи, маються глибоко виражені гормональні
порушення, унаслідок дефіциту естрогенів і інших гормонів, остеопороз,
симптоми атрофії сечостатевої системи, скарги на нетримання сечі
(поллакіурія, ніктурія, цисталгія), опущення і випадіння стінок піхви,
сечового міхура, шийки матки, сухість піхви, диспареунія й інші сексуальні
розлади, ЖСД.

Формування мети дослідження. У роботі здійснено клініко-
анатомічні і фізіологічні обґрунтування застосування сучасних методів
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відновної фізичної, фізіотерапевтичної і психологічної реабілітації та
хірургічної корекції при неправильних положеннях матки, опущеннях і її
випадіннях, сечового міхура і розвитку УГР. Дослідження проводилися в
умовах роботи жіночої консультації, гінекологічної клініки, кабінетів
фізіотерапії, лікувальної фізкультури і гінекологічного масажу, санаторно-
курортного лікування.

Однак на сьогоднішній день багато аспектів цієї проблеми як і раніше,
залишаються не вирішеними.

Мета дослідження. Розробити і впровадити сучасні методи і засоби
фізичної, хірургічної, гормональної і фізіотерапевтичної профілактики і
відновної реабілітації, що дозволяють попереджати й усувати пролапс
геніталій.

Науково обґрунтувати і рекомендувати проведення відбудовних
хірургічних, фізичних заходів. Вивчити патогенез генітального пролапсу й
УГР, використовуючи методику акупрессури й акупунктури, масаж.

Однак, без достатніх знань фахівцем реабілітологом анатомії жіночих
внутрішніх статевих органів, клініко-анатомічної будови і топографії м’язів
тазового дна, зон впливу що рекомендуються при використанні приладу
"Шубоши", показання до застосування й очікуваний ефект, лікарю,
масажисту важко скласти і виконати програму фізичної реабілітації та
відновних фізичних вправ, реабілітацію й оздоровлення жінок з УГР.

Прилад "Shuboshі" - сучасний технічний пристрій, що одержав
загальне світове визнання як фізіотерапевтичний засіб для застосування при
багатьох вікових захворюваннях. Шляхом впливу слабкими
низькочастотними і високочастотними електричними імпульсами
спеціальної форми, що імітують процес впливу ручного масажу,
акупунктури, акупрессури, та викликають значні енергетичні зміни в
організмі, прилад "Шубоши" використовують при різних формах
нетриманнях сечі, УГР, особливо в жінок у менопаузі (точка VG 4, Мін-
мень), ефективне застосування апарата при багатьох хворобах сечостатевої
сфери (RP6 - Сань-гень, цзясь). При хронічних хворобливих станах у жінок в
менопаузі доцільно поєднати використання приладу "Шубоши" з іншими
методами фізичної і психологічної реабілітації.

Ми дозволили собі коротко нагадати фахівцю реабілітологу клінічну
анатомію і топографію жіночих внутрішніх статевих органів, підтримуючий
і підвішуючий апарат матки і придатків, топографічне розташування м’язів
тазового дна та промежини (мал. 2, 3, 4).

Сечостатева діафрагма - це фасціально-м’язова пластинка,
розташована в передній частині дна малого тазу між нижніми гілками
лобкових і сідничних кісток. До складу цієї пластинки входять верхня і
нижня фасції сечостатевої діафрагми. Обидві фасції зростаються з кожної
сторони з окістям нижніх гілок лобкових кісток і окістям сідничних кісток.

М’язи тазового дна являють собою м’язово-фасціальну діафрагму таза
і разом з підтримуючими (крижово-матковими широкими зв’язками),
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підвішуючим апаратом матки (круглими зв’язками матки, власними і
підтримуючими зв’язками яєчників, міхурцево-матковою складкою), при
спорожненому сечовому міхурі і спорожненій прямій кишці, утримують
матку в центрі малого тазу, утворюючи між маткою і шийкою матки і піхвою
тупий кут, відкритий до переду. Таке положення матки вважається
фізіологічним - антеверзія (антефлексія).

Мал. 2. Жіночі статеві органи, organa genіtalіa mulіebrіa; ліворуч (2/3)
Сагитально-срединний розпіл; права сторона (по Р. Д. Синельникову)

1 – orificium vaginae; 2 – labium majus pudendi; 3 - labium minus pudendi; 4 – glans clitoridis; 5 –
corpus clitoridis; 6 – urethra; 7 – vagina; 8 – symphysis ossium pubis; 9 – vesica urinaria; 10 – labium
anterius uteri; 11 – labium posterius uteri; 12 – execavatio vesico-uterina; 13 – endometrium; 14 – lig.
teres uteri; 15 - myometrium; 16 – perimetrium; 17 – tub auterina; 18 – m. psoas major (рельеф); 19 –
vasa iliaca externa; 20 – ovarium; 21 – lig. suspensorium ovarii; 22 – fimbriae tubae; 23 –
promontorium; 24 – ureter (рельеф); 25 – cavum uteri; 26 – orificium internum uteri; 27 – cervis uteri;
28  –  plica  rectouterina;  29  –  intestinum rectum;  30  –  excavatio  rectouterina;  31  –  ampulla  recti;  32  –
plica transversalis; 33 – fornix vaginae anterior; 34 – orificium externum uteri; 35 – fornix vaginae
posterior; 36 – diaphragma pelvis (m. rectococcygeus); 37 – sphincter ani externus; 38 - sphincter ani
internus; 39 – anus;

Зсув матки до заду, так звана гіперретрофлексія може бути фіксованою
(фіксована ретрофлексія), внаслідок утворення грубих спайок (шварт) між
маткою і тазовою очеревиною в задньому своді з кишечником, сальником; і
нефіксованою, обмежено рухливою, що піддається виведенню матки з
заднього своду, при проведенні гінекологічного масажу.

У відбудовній фізичній і фізіотерапевтичній реабілітації, фіксованих
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зсувів матки і сечового міхура головна роль належить комплексу
спеціальних відновних фізичних вправ лікувальної фізкультури і прийомам
проведення гінекологічного масажу, якому при даній патології належить
головна роль. Особливе місце в таких, випадках приділяється методам
фізіотерапії, масажу за допомогою приладу "Шубоши", в умовах
гінекологічних стаціонарів і санаторіїв (грязьове лікування, застосування
озокериту, бальнеотерапія, фізіотерапевтичні процедури). Під їхнім впливом
поліпшуються процеси мікроциркуляції репродуктивних органів,
стимулюється крово- і лімфовідтік, окислювально-відновні процеси,
підвищується тонус м’язів промежини, піхви, сечового міхура і тазового дна
[2; 4; 5]. В Україні відновне лікування і реабілітація хворих із пролапсом
геніталій, УГР, успішно проводиться в санаторіях - курортах м. Слов’янська,
Святогорська, Бердянська, Сак, Куяльника й ін.

Мал. 3. М’язи тазового дна
1. - седаліщно-пещеристий м’яз; 2 - луковично-пещеристий м’яз; 3 - внутрішній запирательний
м’яз; 4 - зовнішній м’яз, що стискає заднєпрохідний отвір; 5 - заднєпрохідно-куприково
зв’язування; 6 - м’яз, що піднімає заднєпрохідний отвір; 7 - клітор; 8 - зовнішній отвір сечівника ;
9 - бартолінова заліза; 10 - заднєпрохідний отвір; 11 -отвір незайманої пліви; 12 - сухожильний
центр піхва; 13 - поверхневий поперечний м’яз піхви;

Фахівець-реабілітолог, орієнтуючись у початкових стадіях опущення і
випадіння внутрішніх статевих органів, (фіксованої ретрофлексії матки), а
також клінічної анатомії органів малого таза жінки, зобов’язанний вміти
скласти спеціальний комплекс і програму відновних фізичних вправ для
жінок з даною патологією.

Реабілітаційні заняття з ними проводяться в умовах жіночої
консультації (спеціалізованому кабінеті ЛФК), бальнеологічному відділенні
чи санаторії, спеціалізованому гінекологічному центрі.
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Мал. 4. Матка, маткова труба, яєчник і частина піхви в розрізі позаду
(4/5) (по Р. Д. Синельникову)

1 -  соlumnа rugarum anterior;  2  -  rugae vaginales;  3-  plicae palmatae;  4  -  саnаlis  cervicis;  5  -
cervix uteri; 6 - endometrium; 7 - myometrium; 8 - lig. latum uteri (передний листок); 9 - lig, latum
uteri (задний листок); 10 - lig. teres uteri; 11 - tuba uterina; 12 - mesovarium; 13 - ovarium sinistrum;
14 - mesоsаlрinх; 15 - lig. ovari1 proprium; 16 - mеsоmеtгium; 17 - регimеtгium; 18 - fundus uteri:19 –
corpus uteri; 20 - оstium uterinum; 21 - isthmus tubae uterinae; 22 - plicae isthmiсае; 23 - гаmus
tubarius; 24 - ramus ovarii; 25 - ероорhогоn (ductus longitudinalis); 26 -ероорhоrоn (ductuli transversi);
27 - plicae ampullares; 28 - аmpulla tubaе; 29 – infundihulum tubae(ostium аbdominalе tubae); 30 -
fimbriae tubae; 31 - folliculus оорhоrus vesiculosus; 32 - stroma ovarii; 33 - соrpus lutеum; 34 - lig.
teres uteri; 35 - а. uterina; 36 - саvum uteri; 37 - огifiсium internum uteri; 38 - огificium exter num uteri;
39 - tunica muscularis vaginae; 40 - tunica mucosa vaginae.

У результаті успішно проведеного реабілітологом спеціального
відновного комплексу фізичних вправ, гінекологічного масажу, у тому числі
масажу за допомогою приладу "Шубоши", різноманітних інших
фізіотерапевтичних процедур, як правило удається вивести матку в
правильне положення, особливо в тих випадках, коли немає ще фіксованої
ретрофлексії.

Важливо обрати таке положення тіла, при якому матка буде
утримуватися в приданому їй положенні - антефлексії.

Попередньо варто ознайомити пацієнтку зі спеціальним комплексом
фізичних вправ при неправильному положенні матки, диханням при
виконанні цих вправ (діафрагмальне, за Стрельніковой, за Бутейко) і тільки
після цього можна приступати до здійснення занять.

Важливо показати і навчити пацієнтку оптимальним вихідним
положенням при виконанні цих вправ. До них відносяться: колінно-кистьове,
колінно-грудне, підошвено-локтьове і підошвено-грудне.
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Анатомо-топографічні особливості будови малого тазу, спільність
кровопостачання, іннервації, тісні функціональні зв’язки дозволяють
розглядати таз жінки як єдину багатокомпонентну систему, де будь-які зміни
спричиняють дисфункцію й анатомічні порушення в сусідньому органі, у
тому числі сечовому міхурі, різні урогенітальні і сексуальні розлади. Тому
для жінок групи ризику термін пролапс тазових органів, є більш широким за
змістом і патогенетично кращим образом відповідає тому стану, що
відбувається при випаданні стінок піхви, матки і сечового міхура. Особливо
тяжким проявом даної патології в жінок є функціональні порушення у
сечовипускному каналі уретри, сечовому міхурі, нетримання газів, особливо
важких у випадках при ушкодженні прямої кишки. Усі ці порушення різко
знижують загальне фізичне здоров’я і якість життя жінок в менопаузі.

Гінекологи розрізняють 3 ступеня опущення і пролапсу тазових
органів:

І ступінь - шийка матки опускається не більш, ніж до входу в піхву;
ІІ ступінь -  шейка матки з’являється за межами входу в піхву,  а тіло

матки розташовується вище;
ІІІ ступінь - коли вся матка перебуває за межами входу в піхву (мал. 1).
Стосовно патогенетичних аспектів виникнення опущення і випадіння

матки, стінок піхви, варто сказати, що у наш час запропоновано багато
сучасних теорій, що пояснюють етіологію і патогенез опущення геніталій,
але, жодна з них поки не може цілком пояснити всіх причин даного
захворювання.

Однак підвищення внутрішньочеревного тиску, віковий дефіцит
естрогенів і жирова дисплазія сполучної тканини, є одним з основних
компонентів у патогенезі розвитку пролапса геніталій [3; 4; 5; 6].

На підвищення внутрішньочеревного тиску впливає також хронічні
захворювання органів дихання (бронхіт, астма), захворювання травної
системи, поєднані в поняття «синдром роздратованого кишечнику».

Однак, опорним апаратом, що забезпечує нормальне функціонування
органів малого тазу і маючим істотне значення в підтримці
внутрішньочеревного тиску, є тазове дно.

В останні роки в літературі обговорюється думка, що неспроможність
тазового дна й анатомічних структур, підтримуючих матку, піхву і сечовий
міхур, виникає в результаті розвитку диспластичних змін у сполучній
тканині, що наступили внаслідок гострої вікової недостатності естрогенів в
менопаузі, у тому числі і травматичних ушкодженнях м’язів тазового дна і
промежини в родах, або сполучення даних причин [3; 4; 5].

Серед факторів, що призводять до розвитку диспластичних процесів у
сполучній тканині частіше вказується старечий вік і прогресуюча
недостатність естрогенів, заміщення диспластичних сполучних фасцій
жировою тканиною, аліментарне виснаження, особливо в жінок які
знаходяться у тривалій менопаузі.

Атрофічні жирові і диспластичні зміни у всіх елементах сполучної
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тканини і м’язах тазового дна поступово з віком зростають, особливо
прогресуючи у жінок після 60 років. При цьому сполучно-ткані структури
фасцій та зв’язок, що підтримують матку, сечовий міхур, поступово
заміщаються жировою клітковиною, слабшають і призводять до розвитку
недостатності сполучної і м’язової тканини, опорних структур малого тазу
[3; 4; 5].

У зв’язку з цим, статевим гормонам, зокрема естрогенам, у підтримці
тонусу і трофіки м’язів тазового дна і функції сечового міхура придається
важливе патогенетичне значення. Таким чином, прогресуюча естрогенна
недостатність веде до розвитку опущення і випадіння внутрішніх статевих
органів, появі різних урогенітальних і сексуальних розладів у жінок в
менопаузі, про що можна судити в прогресуванні даного захворювання після
настання клімаксу [1; 2; 3].

Так на сьогодні розглядається патогенез розвитку генітального
пролапсу й урогенітальних розладів у жінок в постменопаузі, що займає
друге місце після перенесених пологів через природні родові шляхи.

Таким чином, застосовані сучасні методи та засоби фізичної,
фізіотерапевтичної реабілітації, гінекологічний масаж, методи хірургічної
корекції пролапса й урогінекологічних розладів на сьогоднішній день, є
основними в профілактиці і лікуванні. Однак варто підкреслити, що
консервативні методи відновної фізичної реабілітації і гінекологічний масаж,
у тому числі апаратом "Шубоши" застосовуються, головним чином, на
ранніх етапах і стадіях розвитку і попередження пролапса геніталій.

Незважаючи на величезну кількість сучасних методів оперативного
лікування, і хірургічної корекції які застосовуються при даному
захворюванні, віддалені наслідки результатів лікування пролапса й
урогенітальних розладів, на жаль, нерідко залишаються незадовільними.

Виникненню рецидивів сприяє ряд об’єктивних і суб’єктивних
факторів. До числа об’єктивних причин відноситься розвиток жировий
дисплазії сполучної тканини, обумовленої її системною недостатністю,
посттравматичними або віковими дистрофічними змінами. До числа
суб’єктивних - велика кількість запущених форм захворювання, пов’язана з
недостатньої інформованістю, як хворих, так і лікарів про саме
захворювання і можливості його фізичної і хірургічної корекції [4; 5].

Важливим аспектом успіху хірургічної корекції і лікування пролапса
тазових органів є ведення післяопераційного періоду хворих з застосуванням
сучасних методів фізичної і фізіотерапевтичної реабілітації. З появою нових
шовних матеріалів, усе частіше висловлюється фахівцями думка про
необхідність і доцільність раннього призначення комплексу методів фізичної
і фізіотерапевтичної реабілітації, застосування акупрессури й акупунктури,
масажу, дихальної гімнастики (Стрельниковой, Бутейко). Проведення
методів фізіотерапевтичного лікування при частих сечовипусканнях, нічного
нетримання сечі, у випадках прояву УГР при патологічному клімаксі,
доцільним є ранній підйом з метою попередження можливих тяжких
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випадків тромбемболічних ускладнень (ТЕЛА).
Наші дослідження, проведені на великому клінічному матеріалі,

свідчать, що рання хірургічна корекція, фізична і фізіотерапевтична відновна
післяопераційна реабілітація визначають успіхи в профілактиці і лікуванні
пролапса і появі різних урогенітальних і сексуальних розладів у жінок в
менопаузі. [2; 3; 5]

Застосування сучасних спеціальних методів фізичної реабілітації та
комплексів лікувальної фізкультури, гормональної терапії естрогенами,
дозволяє усувати, у тому числі прояву сфінктерної недостатності прямої
кишки і сечового міхура в 50% випадків.

Одним з основних методів фізіотерапії при стресовому нетриманні сечі
є електростимуляція промежини і м’язів тазового дна. Широке застосування
у відновному лікуванні післяпологових тазових порушеннях, УГР знайшли й
інші фізіотерапевтичні методи: УВЧ, лазеротерапія, лікарський
електрофорез, ультразвукова терапія, магнітотерапія, акупрессура й
акупунктура з використанням приладу "Шубоши" і ін.

Матеріал і методи дослідження. Основну групу обстежених нами
гінекологічних хворих склали 291 жінки, оперовані з приводу пролапса
тазових органів і різних урогенітальних розладах за період з 2000 по 2006 р.

Найбільший відсоток жінок з даною патологією приходився на вікову
групу від 35 до 45 років, жінки репродуктивного віку представляли майже
третю частину загальної кількості хворих. Кількість хворих, що знаходилися
в працездатному віці, склало 140 осіб чи 48,1 %. Тривалість захворювання
коливалася від 1 до 42 років, і склала в середньому 8,81±0,44 роки. Середня
тривалість захворювання в різних вікових групах істотно не розрізнялися і
коливалися від 7,64 до 10,56 років. У групі жінок репродуктивного віку до 36
років вона склала 4,29 роки.

З приводу постгістеректомічного пролапса тазових органів і
урогенітальних розладів надійшло 19 хворих (6,4%). У 12 з них
захворювання виникло після абдомінального видалення матки в зв’язку з
доброякісними пухлинами геніталій. При цьому після тотальної
гістеректомії було 3 жінки, субтотальній - 9. 7 жінок мали рецидивний
постгістеректомічний пролапс у зв’язку з неефективністю його первинної
хірургічної корекції.

Розриви м’яких тканин родових шляхів різного ступеня і ваги були
відзначені в 29 породілей (16,48 ± 3,88%), у 42 жінок (23,86 ± 4,96) у
другому періоді пологів з початком прорізування голівки плоду була
зроблена медіолатеральна епізіотомія.

Розподіл хворих по стадіях пролапса проводилося на підставі позиції
найбільш нижчестоячої точки (передньої, задньої стінки піхви, шийки матки
чи купола піхви).

З метою вивчення балансу гормонів, що беруть участь у регуляції
репродуктивної функції, нами вивчалася концентрація в сироватці крові
пролактину, фоллікулостимулюючого, лютеінізуючого гормонів,
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тестостерону, кортизолу, естрадіолу і прогестерону.
Робота виконана разом із планами НІР Донецького національного

медичного університету ім. М. Горького і Горлівського регіонального
інституту університету "Україна".

Обговорення отриманих результатів. Запропонована нами методика
транспозиції підвішуючих зв’язок матки, є ефективним засобом корекції
порушень дефектів апікального відділу, альтернативним екстирпації матки,
що дозволяє зберегти менструальну функцію й уникнути негативних
наслідків гістеректомії у жінок репродуктивного віку.

Розроблена патогенетична профілактика і комплексна фізична
реабілітація пролапса геніталій і урогенітальних розладів, а так само
запропонована методика хірургічної корекції з використанням проленового
шматка є принципово відмінної від існуючих і сприяє зниженню кількості
післяопераційних рецидивів. В операціях широко використовувалися
синтетичні трансплантанти - спеціальні матеріали MESH - сітки з протилену,
що дозволяють закривати дефекти з’єднано-тканих структур. Використання
пропіленової сітки дозволяло нам проводити органозберігаючі операції і
фіксацію піхви чи збереженої матки найбільш проксимально - транспозицію
зв’язок підвішуючих, і фіксацію матки до кукс зв’язок.

Надалі нами була запропонована операція МЕSН-пластика дна
сечового міхура, де синтетична сітка дублювала піхво-міхурову фасцію.
Крім того, застосовувалася апоневрична фіксація піхвового зводу чи
збереженої матки до передньої черевної стінки з використанням
пропіленової сітки. Смужка із сітки фіксувалася до піхвового зводу після
видалення матки, або до основи шийки матки лапароскопічно, по обидва
боки проводилася екстраперитонеально на передню черевну стінку і тут
фіксувалася над апоневрозом (доктор мед. наук Є. Д. Мирович, 2008).

Запропонована нами хірургічна корекція і сучасні методи фізичної і
фізіотерапевтичної реабілітації проведено у 61,7% хворих, з позитивним
результатом.

Практичні рекомендації, що випливають з нашої роботи, впроваджені
в ряді відділень оперативної гінекології міста Донецька й у навчальному
процесі зі студентами кафедри фізичної реабілітації Горлівського
регіонального інституту університету "Україна"

Запропоновані способи хірургічної корекції і післяпологової відновної
фізичної і фізіотерапевтичної реабілітації функцій м’язів тазового дна у
даного контингенту жінок упроваджені нами в навчальному процесі зі
студентами на кафедрі фізичної реабілітації Горлівського регіонального
інституту університету "Україна" при вивченні методів фізичної реабілітації
в акушерстві та гінекології.

Таким чином, проведені зусиллями двох кафедр дослідження на
великому клінічному матеріалі, присвячені патогенетичній профілактиці і
хірургічній корекції в комплексі із сучасною фізичною, психологічною і
фізіотерапевтичною реабілітацією пролапса геніталій та урогенітальних
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розладів у жінок в менопаузі. Однак, дана проблема залишається не сьогодні
остаточно не вирішеної і, як і раніше, залишається актуальною. Варто
звернути увагу на те, що пролапс геніталій і урогенітальні розлади не
відносяться до патології, яка безпосередньо загрожує життю жінок. Проте,
дана проблема, широко розповсюджена в гінекології й урології, особливо в
менопаузі, робить негативний вплив на психіку, працездатність,
менструальну, репродуктивну і сексуальну функцію, різко знижує якість
життя жінок [6; 8; 9; 10].

Висновки
1. Генітальний пролапс у жінок в менопаузі, та супроводжуючі його

урогенітальні і сексуальні розлади широко розповсюджене захворювання у
віці після 50 років і більше. Дана патологія коливається за останні 5-6 років
від 13% - до 28,7 - 35 % , при цьому частіше у жінок в пізній менопаузі і
постменопаузі.

2. Пролапсу геніталій і супутнім урогенітальним розладам сьогодні не
приділяється належної уваги фахівцями акушерами-гінекологами,
урологами, психоневрологами і сексопатологами. Про це свідчать дані
середньої тривалості "виношування" пролапса геніталій жінками, що
направляються в стаціонар для хірургічного лікування і корекції, що складає
8-10 років.

3. Перераховані порушення частіше відбуваються внаслідок
генералізованної дисплазії сполучних анатомічних структур внутрішніх
статевих органів, зв’язаних з гормональними змінами і травматичними
порушеннями м’язів тазового дна і промежини в процесі перенесених
пологів через природні пологові шляхи.

4. Застосування гормональної, хірургічної корекції, віддновної
фізичної, фізіотерапевтичної реабілітації у жінок з випаданнями внутрішніх
статевих органів і супутніми їм урологічними розладами поліпшує їх
загальний фізичний стан, усуває УГР і дозволяє зберегти втрачену жінкою
якість життя.
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Анотація. В роботі розглянуті клініко-фізіологічні і психологічні обґрунтування
застосування методів фізичної реабілітації при варикозному розширенні вен у вагітних;
особливості патогенезу, зв’язок з анатомо-фізіологічною будовою вен нижніх кінцівок.
Показано, яку роль відіграє реабілітолог в профілактиці вірогідних ускладнень у разі
вагітності, пологів та післяпологовому періоді.

Ключові слова: вагітність, варикозне розширення, вени, нижні кінцівки, фізична,
психологічна, реабілітація, пологи.

Аннотация. Митюков В. А., Князева Н. В., Москаленко Н. И., Кириллов А. Н.,
Чернов И. В. Клинико-физиологическое обоснование применение методов
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physiological substantiations and use of physical rehabilitation methods at varicose veins of the
pregnant women, feature of varicose pathogeny, connection with an anatomic and physiological
structure of veins. In work is shown the role of the rehabilitator in prevention of possible
complications of pregnancy, birth and the postnatal period.

Keywords: pregnancy, varicose, veins, lower extremities, physical, psychological,
rehabilitation, birth.

Постановка проблеми. Проектом Закону «Про репродуктивне
здоров’я населення України 2001-2005» велике значення приділяється
репродуктивному здоров’ю жінки, стану її повного фізіологічного,
психологічного та соціального благополуччя у всіх сферах, які стосуються
репродуктивної системи, її функцій і процесів. Ця програма повинна була
забезпечити у вагітної повний гармонійний фізичній і духовний розвиток,
усунення факторів, що шкідливо впливають на репродуктивне здоров’я,
подолання демографічної кризи та подальшого скорочення чисельності
населення і збереження генофонду.

Сучасна ситуація щодо стану репродуктивного здоров’я населення в
Україні вимагає втручання значно більш ефективних шляхів для вирішення
цієї проблеми та збереження генофонду. Такий стан справ вимагає
необхідності подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на
поліпшення репродуктивного, фізичного, психологічного, соціального та
духовного рівня здоров’я жінки [2].

Тривале перебування вагітної жінки у стані відносного фізичного
спокою не може не впливати на фізичні та фізіологічні процеси,
психологічний стан і важливі функції, які відбуваються в цей відповідальний
період в її організмі.

В цьому зв’язку використання різнобічних засобів і методів фізичної і
психологічної реабілітації жінки під час вагітності та підготовки її до
майбутніх пологів на сьогодні розглядається лікарями акушерами,
психологами та спеціалістами реабілітологами загальноприйнятим і
актуальним.

Формування цілей роботи. Мета дослідження. Розробити сучасні
методи та засоби фізичної реабілітації вагітних жінок при варикозному
розширенні вен, профілактику виникнення можливих акушерських
ускладнень в пологах і післяпологовому періоді, дати клініко-фізіологічне
обґрунтування необхідності втручання методів фізичної та психологічної
реабілітації у кожному триместрі вагітності, пологах і післяпологовому
періоді.

Спеціаліст реабілітолог жіночої консультації відразу після
встановлення вагітності і постановці жінки на диспансерний облік по
вагітності та пологам (в І триместрі - до 16-17 тижнів) одноразово з лікарем
акушером-гінекологом повинні скласти програму сучасних методів та
засобів фізичної реабілітації і фізичних вправ, які обов’язково повинні
відповідати фізіологічним змінам, які розвиваються в організмі жінки під час
вагітності у кожному триместрі. Фізичні вправи (ЛФК) та методи і засоби
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фізичної і психологічної реабілітації повинні бути грамотно обґрунтовані
спеціалістами відповідно фізіологічним змінам, які відбуваються як у всьому
організму вагітної, так і всієї репродуктивної системи. Програма фізичної і
психологічної реабілітації, засоби і методи її застосування повинні суворо
контролюватися лікарем акушером і спеціалістом реабілітологом,
відповідати тим змінам, які відбуваються також при розвитку
внутрішньоутробного плоду, при цьому бути клініко-фізіологічно
обґрунтованими до використання їх, особливо в І триместрі вагітності [3; 4].

На початку І-го триместра вагітності ми не рекомендуємо застосування
інтенсивних фізичних вправ, підвищені психологічні та сексуальні
навантаження на репродуктивну систему жінки. Це може порушити ще не
міцний зв’язок між материнським організмом і ембріоном. Тому заняття
відносно підвищеного навантаження, спеціальної гімнастики, бажано
починати після установлення нормального, фізіологічного перебігу
вагітності, встановлення можливих протипоказань, які існують, і
формування плаценти з підвищеним виділенням в кров гормону
прогестерону.

Слід вважати фізіологічно обґрунтованим в цьому строку розвитку
вагітності, навчити жінку вправам на дихання (грудне, черевне та змішане
дихання), при цьому найкраще заняття проводити в умовах басейна
(аквааеробіка). Правильне дихання у воді дозволяє вагітній зняти нервово–
психічне навантаження. Слід пам’ятати, що після 9-10 тижнів вагітності
підвищення збудженість і скорочення матки значно знижується, але до
повного формування і утворення плаценти (приблизно до 14-16 тижнів
вагітності) гормональний фон (прогестероновий) недостатній і ще плід не
зв’язаний міцно з пуповиною матері. В цьому терміні ще залишається
підвищеною загроза появи викидня. Значно зростає потреба тканин вагітної
в кисні (до 16-го тижня приблизно в 2,5 рази). Тому їй рекомендуються
прогулянки на свіжому повітрі вранці і в вечорі.

В І триместрі за допомогою нескладних фізичних вправ спеціалістом
реабілітологом можуть бути вирішені такі завдання: навчити вагітну жінку
правильному диханню (К. С. Стрельникової, К. П. Бутейко,
діафрагмальному); активізувати роботу серцево-судинної і дихальної систем;
підвищити загальний життєвий тонус, покращити психоемоційний стан. В
перші 12 тижнів вагітній слід дотримуватись суворого контролю за станом
свого здоров’я. Психологія вагітних жінок в І триместрі вагітності
змінюється. За даними сучасних психологічних досліджень почуття
підвищеної тривожності відчувають біля 15% вагітних жінок, яким потрібна
буде психологічна і психотерапевтична допомога.

Встановлено, що більш 35% майбутніх молодих матерів
характеризуються слабким психічним і фізичним здоров’ям, близько 30% -
мають різні межові нервово-психічні розлади (МНПР). Швидка психічна
втома і висока нервово-психічна напруга розвиваються особливо з приводу
незапланованої вагітності. Особливо у І триместрі за недостатністю фізичної
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рухливості, організацією праці і відпочинку вагітної жінки,
гіперінформацією, труднощами процесу фізичної та психічної адаптації,
жінка може захворіти на синдром хронічної психологічної втоми (СХВ).
Частина цих захворювань пов’язана з принципово новими фізіологічними
умовами і вони стають причиною нездатності вагітної жінки висловлювати
власні емоції, хронічного стресу, дезадаптації, почуттям безпомічності,
безнадійності, схильності до депресії, образи на близьких,замкнутість,
надмірної самокритичності, інколи негативної життєвої установки. У таких
випадках ми рекомендуємо вагітним жінкам у І триместрі змінити свій
спосіб життя, рекомендуємо реабілітологу підібрати та розробити
індивідуальний комплекс фізичних вправ середньої інтенсивності, які будуть
відволікати жінку від повсякденних психологічних розладів.

З цією метою ми пропонуємо особисто орієнтовану модель фізичної
реабілітації с використанням компетентносних рефлексивних підходів,
націлених на виховання у пацієнток усвідомлюваних потреб систематично
бувати на свіжому повітрі та займатися доступними фізичними вправами,
аеробіка, аквааеробіка, з використанням методів дихання за Стрельніковою,
Бутейко, як одними з дійсних засобів здорового способу життя та
профілактики появи синдрому хронічної втоми (СХВ).

Починаючи з ІІ семестру вагітності (з 17 тижня) вже можливо
проводити вправи з метою навчання вагітних координаційних рухів,
досконалості рухових функцій, вмінню сполучати дихання з рухами,
виконанню вправ на формування спеціальних навичок (фітнес, аеробіка,
аквааеробіка, стретчінг). Слід починати формувати у вагітних жінок навички
у виконанні вправ в тих вихідних положеннях тіла, які будуть прийматися в
родах. Строк вагітності 20-30 тижнів вважається найбільш «напруженим»,
тому як для вагітної жінки це період можливих максимальних навантажень
на жіночий організм. До 20 тижням вагітності у майбутньої матері вже є не
два (як у всіх людей), а три кола кровообігу. Третій круг кровообігу – «мати
– плід», і серцю і сосудам матері вже необхідно виконувати значне
додаткове фізичне навантаження. На цьому терміну вагітності
спостерігається зниження в’язкості крові, підвищується проникнення
судинної стінки, особливо капілярів, може виникнути загроза крововиливу,
передчасне відшарування плаценти, які представляють значну небезпеку для
матері. Нирки працюють за обох, кількість сечі підвищується, а об’єм
сечового міхура зменшується.

Усі залози внутрішньої секреції випробують підвищене навантаження.
В ІІ триместрі вагітності з’являється ще одна залоза внутрішньої секреції,
яка сформувалася до 18-20 тижнів вагітності – плацента. Плацента при
цьому додаткова виробляє значну кількість жіночих статевих гормонів –
естрогенів та особливо прогестерону, що дуже важливо для росту матки і
молочних залоз. Плацента регулює матково-плацентарний кровообіг, а
також виробляє релаксин, який впливає на опорно-руховий апарат вагітної
[8].
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Завдання фізичних вправ в ІІ триместрі більш ускладнюються. Тепер
слід привити навички глибокого і ритмічного дихання та за рахунок цього
покращити матково-плацентарний кровообіг, зміцнити м’язи, які будуть
приймати участь в процесі пологів. Вони продовжують виконувати вправи з
положення лежачи на спині для м’язів тазового дна, на повне розслаблення
всіх м’язів. Наприкінці ІІ триместру проводять вправи для оволодіння
положеннями тіла, необхідними в родах (підйом таза лежачи на спині з
опорою на стопи і лопатки, підтягування ніг до живота). Для зняття почуття
втоми в ногах і стимуляції венозного кровообігу у вагітної, особливо при
варикозній хворобі, слід кожен день виконувати спеціальні вправи сидячи на
стільці. В ІІ і особливо в ІІІ триместрах вагітності виникає застій частини
рідини в організмі, найбільш в тканинах нижніх кінцівок. В цей час вагітної
треба як можна частіше приймати положення сидячи або лежачи з піднятими
ногами.

Як правило, варикозна хвороба у вагітних жінок розвивається на фоні
вираженої слабкості сполучної тканини, м’язів та стінок самих вен.
Недостатність комунікативних вен є важливою причиною варикоза,
особливо розвинутого під час вагітності.

Доведено, що при недостатності клапанів комунікативних вен,
особливо часто маючих місце при вагітності, виникає рефлюкс, який грає
рішучу роль у розвитку варикозної хвороби. У результаті розвиваються
застійні явища, особливо у нижніх кінцівках с послідуючим розширенням
вен. Важливо роль у формуванні захворювання відіграє спадковість. Жінки
виявляють генетичну схильність до розвитку варикозної хвороби в 3-4 рази
частіше чим чоловіки, що пов’язано с носієм «патологічного гену». Зміни
гормонального фону при вагітності з перевагою вмісту прогестерона у ІІ
триместрі вагітності призводить до релаксації венозних судин. Клініко-
фізіологічне обґрунтування застосування методів фізичної реабілітації при
варикозному розширенні вен у вагітних, обумовлено у нейтралізації
підвищеної виробки прогестерону на початку жовтим тілом, а потім
плацентою, призводить до релаксації стінок венозних судин.

Спеціаліст реабілітолог повинен також знати про фізіологічні
гемодинамічні зміни у ІІ триместрі: у вагітних жінок збільшується ОЦК на
35-40 %, венозний тиск у 2-3 рази, близько 20-кратне збільшення кровообігу
у органах малого тазу, зниження швидкості кровообігу у судинах нижніх
кінцівок, підвищення в’язкості крові [2; 4].

Механічний фактор пов’язаний с підвищенням внутрічеревного тиску
у вигляді росту вагітної матки, погіршує застійні явища у венах органів
малого тазу, зовнішніх статевих органів, варикозне розширення вен вульви,
піхви та нижніх кінцівок.

Дія перерахованих найбільш часто виникаючих пускових механічних
та фізіологічних факторів пояснює частоту появ варикозного розширення
вен у вагітних жінок. Причому найбільш частіше проявляється при
повторних вагітностях, особливо у ІІ-ІІІ триместрах та у подальшому
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обов’язково прогресує. Варикозна хвороба може ускладнюватися
тромбофлебітом поверхневих вен, розривом варикозно розширених вен.
Особливо небезпечна тромбемболія гілок легеневої артерії (ТЕЛА).

У акушерській практиці тактику ведення пацієнток, що страждають
варикозним розширенням вен та застосування методів фізичної реабілітації,
треба розглядати окремо при вагітності, у пологах та післяпологовому
періоді у відповідності до стадії захворювання та його ускладнень.

Можна с упевненістю казати, що без застосування сучасних методів
фізичної реабілітації вагітних с варикозним розширенням вен не впоратись.
Ми рекомендуємо на робочому місці, у офісі, вагітним жінкам ставити під
ноги невисокий ослін. Це зменшить загрузку на вени ніг на протязі дня. Слід
відмовитись від носіння взуття на високих каблуках, воно обмежує
скорочення литкових м’язів та заважає пружинити суглобам при ходьбі, у
такому взутті кров у венах застоюється.

При різкому підвищенні температури тіла вени переповнюються
кров’ю та навантаження на клапани зростає. Тому не рекомендується
приймати вагітним гарячі ванни, довго засмагати на сонці. Особливо корисні
вагітним щоденні прогулянки на свіжому повітрі повільним кроком на
протязі 35-45 хвилин, плавання, аквааеробіка. Дуже корисні у І-ІІ триместрі
літом ходити по мілководдю вздовж берега моря чи озера.

При сидінні не рекомендується закидати ногу на ногу, щоб не
пережимати судини ніг та не погіршувати кровообіг. Під час відпочинку
рекомендується кожний раз ноги ліпше всього підняти та покласти на
підвищення (ослін, щільну подушку) так, щоб вони знаходились вище рівня
серця.

Лікувальною гімнастикою бажано займатися (при відсутності
протипоказань) не менше 25-30 хвилин щоденно, краще під контролем
спеціаліста реабілітолога, лікаря ЛФК, акушера (у спеціалізованій жіночій
консультації чи спортивному залі). Додатково виконувати окремі спеціальні
вправи на протязі дня (чим частіше тим краще) за допомогою фітбола,
шведської стінки, які формують рухові навики до майбутніх пологів. Вправи
з фітболом сприяють усуненню венозного стаза у судинах грудної та
черевної порожнин, вправи для м’язів покращуючи кровообіг – ритмічні
коливання внутрігрудного та внутрічеревного тиск, сприяють усуненню
венозного дихання у судинах грудної та черевної порожнин,
використовуючи «розвантажувальні» вихідні положення (сидячи, лежачи,
лежачи з при піднятим нижніми кінцівками), особливо на при кінці ІІ та
початку ІІІ триместрі вагітності.

Після занять лікувальною гімнастикою вагітній необхідно відпочинок
лежачи з при піднятими ногами.

Корисно ходити по піску – це найкраща вправа для ніг. Пісок під
ногами приймає форму підошви та зведення стопи, у результаті цього
активується кожна клітина підошви та її біологічно активні точки (БАТ). Це
попереджує плоскостопість та варикозне розширення вен, особливо у
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вагітних жінок, та інші захворювання не пов’язані з ногами.
У ІІІ триместрі (33-40 тижнів вагітності) відбувається подальше

підвищення маси тіла і матки, дно матки досягає мечоподібного відростка,
що ще більш обмежує рухливість діафрагми. У вагітних у цей період серце
приймає більш горизонтальне положення, зміщуються майже усі внутрішні
органи, що заважає їх функціям. Ці фізіологічні зміни викликають
необхідність у зменшені об’єму фізичного навантаження, змінити для
вагітної структур фізичних вправ і виконанню їх, головним чином, з
вихідного положення лежачи та стоячи.

Після 36 тижнів вагітності дно матки опускається до рівня реберних
дуг, що пов’язано зі зростом і зрілістю плода, а також з проходженням
голівки плода ближче до входу в порожнину малого тазу. Все це сприяє
полегшенню роботи серця, легень вагітної що поліпшує її загальний стан.
Тепер спеціалісту реабілітологу необхідно більше уваги приділяти
виконанню вагітною фізичних вправ з положення лежачи на спині з опорою
стопами на гімнастичну стінку. В цей час найбільше значення приділяється
вправам, які навчають правильної поведінки вагітної у пологах: напруги
одних м’язів при довільному розслабленні інших; координації глибокого
дихання діфрагмального з напругою всієї скелетної мускулатури.

Спеціалісту реабілітологу, як і самій вагітній, необхідно суворо
слідкувати за самопочуттям жінки, станом і реакціями її організму і плода
(за частотою серцебиття (140-160 у хв.) і рухами плода до і після кожного
заняття на застосовані фізичні навантаження.

Заняття фізичними вправами в III триместрі вагітності спрямовані на
поліпшення еластичності і розтягування м’язів промежини і тазового дна,
підвищення рухомості крижаного і куприкового зчленувань, поперекової
області хребта. Зменшення венозного застою, особливо в судинах малого
таза і ніжних кінцівок.

Які особливості плану ведення пологів при варикозному розширенні
вен у вагітної. При неускладненій формі варикозної хвороби, а також
відсутності акушерських показань до термінового оперативного
пологорозрішення, пологи ведуть через природні пологові путі з
обов’язковим бинтуванні нижніх кінцівок в пологах. Пологи доцільно вести
без захисту промежини з ранньою медіалатеральною епізіотомією.

При наявності у жінок «високого» варикоза (варикозне розширення
вен піхви, вульви, зони шийки матки) рекомендовано пологорозрішення
шляхом операції кесарева розтину. При проведені операції необхідно строго
дотримуватись принципу мінімальної травматизації кровоносних судин, як
при доступі до черевної порожнини так і при розтині матки. У
післяопераційному періоді обов’язково інтенсивне спостереження за
щоденним контролем коагулограми (профілактика ТЕЛА).

У третьому триместрі вагітності відбувається покращення діяльності
серцево-судинної та дихальної систем. Слід більше приділяти часу навчанню
вагітної діафрагмальному диханню, вправам, які будуть необхідні в процесі



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

141

пологів (підняття таза з опорою на стопи і плечі, напівприсідання з широко
розставленими ногами, вправи на розтягування м’язів вагітної і при пологах
за допомогою виконання фізичних вправ з фітболом.

Лікарями-акушерами, психологами і реабілітологами ставляться
завдання: поліпшити кровообіг у всьому організмі вагітної; зменшити
застійні явища у венах нижніх кінцівок; по можливості розширити кістково-
м’язове - тазове кільце («вихід для плода»); навчити м’язової напрузі без
затримання дихання [3; 5; 6].

Особливу увагу в ІІІ триместрі слід приділяти фізичним вправам, які
будуть необхідні при пологах, а починаючи з кінця ІІ триместру вагітності
рекомендується проводити репетицію майбутніх пологів, тім більш що для
повноцінної репетиції потребується не менше 15 занять.

Таким чином, фізіологічні та біологічні особливості жіночого
організму, що характеризуються відносно меншим розвитком мускулатури
тіла, меншим обсягом порожнини серця, меншою ємкістю легенів, більшою
збудливістю нервової системи, періодичними змінами у зв’язку з
менструальними циклами, дітородною функцією, створюють особливу
необхідність у фізичному тренуванні та фізичної і психічної реабілітації.
Жінка повинна мати добре розвинений, міцний м’язово-зв’язковий апарат
тазової області та промежини. З віком недостатня еластичність та міцність
м’язів тазового дна найчастіше приводить в майбутньому житті до опущення
та випадіння внутрішніх статевих органів після пологів (пролапсу геніталій).

У період вагітності й, особливо пологів, підвищується
внутрішньочеревний тиск, а щоб його стримувати потрібні сильні, пружні
м’язи черевного преса та тазового дна. Дряблість м’язового апарата тісно
пов’язана зі зниженням загального фізичного та психологічного тонусу. Як
слід у жінок, що займаються фізичною реабілітацією під час вагітності
значно рідше розвиваються вени на ногах, рідше з’являються набряки на
щиколотках і так звані фляки вагітності (розтяжки) на шкірі живота та
стегон. У вагітних жінок, що займаються гімнастикою та іншими видами
спорту, тривалість пологів коротше на 5-6 годин, менше ускладнень та
оперативних втручань (кесарів розтин, акушерські щипці, вакуум-екстракція
плоду, кровотечі та слабкість пологовою діяльності).

У підборі фізичних вправ та методів фізичної і психосоматичної
реабілітації вагітних увага звертається на підготовку тієї або іншої групи
м’язів, а також на термін вагітності. Тому в кожному триместрі цілі
гімнастичних вправ відрізняються, а фізіологічні зміни диктують свої
правила поведінки реабілітолога. Однак, не всі види фізичних вправ
підходять жінкам під час вагітності. Так, наприклад, повне розслаблення, або
релаксація, знімає м’язову та психічну напругу, поліпшує кровообіг, регулює
пульс, артеріальний тиск, дає почуття «усвідомлення» себе й дитини,
допомагає впоратись зі змінами настрою, а під час пологів залишатися
спокійною між переймами. Навчившись стежити за ритмом подиху, жінка
також підготує себе до пологів. Подих дозволить контролювати свій
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психічний і фізичний стан навіть при найдужчих переймах. Подих вагітної
жінки є досить своєрідним, особливо у першому і другому періодах пологів,
тому що організм пристосовується до підвищених потреб у кисні за рахунок
посилення роботи серця, й збільшення кількості еритроцитів - переносників
кисню. Тіло вагітної повинно пристосуватися для цього, адже потреба в
кисні до кінця вагітності збільшується вище, чим на 30-40%.

В комплексі занять на першому етапі підготовки до пологів жінці слід
пояснити, що їй прийдеться виконувати при пологах, виробити навички
виконання рухів по команді, держати правильну поставу, навчити її різним
засобам дихання (особливо діафрагмальному), напруженню та розслабленню
окремих груп м’язів, а також самоконтролю за диханням, частотою пульсу,
рухами внутрішньоутробного плоду і його серцебиттям. На другому етапі
необхідно виробити рухомі навички виконання простих спеціальних вправ
при пологах: на координацію рухів з діяльністю певних груп м’язів і
діафрагмальне дихання, роз’яснити вагітній - породіллі значення
розслаблення м’язів при пологах. На третьому етапі виробити рухомі
навички у роділлі в різних положення тіла, які зараз рекомендуються при
пологах і їй прийдеться прийняти при пологах. На четвертому етапі
продовжується вдосконалення спеціальних фізичних вправ на координацію
рухів і на перемагання труднощів під час пологів. Проводити психологічну
підготовку вагітної до пологів. Вагітна жінка повинна знати, що пологи - це
фізіологічний процес, і їх боятися не слід. Пологи мають три періоди:
розкриття шийки матки і послідовне вигнання плоду та народження посліду.

В першому періоді - періоді переймів породіллі необхідно розслабляти
всі м’язи, особливо між переймами. Дихати слід глибокою і тільки через ніс.
Необхідно своєчасно випорожняти сечовий міхур, його переповнення
порушує пологову діяльність і підсилює біль. При необхідно виконувати
глибокі вдихи з початку і до кінця кожної перейми, одночасно погладжувати
нижню частину живота кистями обох рук назовні і вверх. Великими
пальцями обох рук необхідно прижати шкіру до внутрішньої поверхні
гребеня підвздошної кістки в області обох передньо-верхніх остей,
погладжувати шкіру в крижано — поперекової області, глибоко дихати.

Вслід за повним розкриттям шийки матки і находженням
навколоплідних вод наступає другий період пологів - періодів вигнання
плоду. До регулярних переймів приєднуються потуги (рефлекторно
виникаючі скорочення м’язів матки і поперечносмугастих м’язів черевного
пресу і діафрагми). Другий період при фізіологічному перебігу пологів
продовжується не більше 1 години закінчується народженням плода.
Звичайно через 5-10 хвилин після народження дитини починається третій
період пологів - період народження посліду. Послід - це комплексне поняття
і він складається з плаценти, плідних оболонок і пуповини. З цього моменту
жінка зветься породіллею.

В завершені наших рекомендацій слід сказати, що спеціалісту-
реабілітологу необхідно знати диференціювану методику підходу до
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проведення фізичних вправ і з іншими групами вагітних жінок. Так, для тих,
хто народжує вперше старше 30 років і вагітних, які мають відхилення від
фізіологічного перебігу вагітності, характерні стани нервово-психічної
напруги: страх перед можливістю загубити дитину при пологах, страх і
невпевненість перед пологами, підвищена емоційна лабільність, стрес. Такі
вагітні потребують підвищеної уваги і спостереження психоневролога,
реабілітолога, терапевта та інших спеціалістів. Психотерапевтичний вплив і
психокорекція представляють собою прості, доступні і ефективні методи
психологічної реабілітації жінок при пологах.

Таким чином, спеціаліст реабілітолог повинен оволодіти глибокими
знаннями клініко - фізіологічного обґрунтування, особливостей перебігу і
розвитку фізіології і психології вагітності і майбутніх пологів при
призначенні і проведенні відповідних методів і способів фізичної
реабілітації у кожному триместрі вагітності.

Висновки
1. Знання та вміння дозволяють спеціалісту-реабілітологу цілеспрямовано та

з успіхом використовувати сучасні методи та засоби фізичної,
психологічної та психосоматичної реабілітації та корекції, благоприємно
впливати на фізичне ті психічне здоров’я вагітної жінки.

2. Клініко-фізіологічно обґрунтувати використання сучасних методів
фізичної, психосоматичної реабілітації при вагітності та при пологах,
особливо у жінок з варикозною хворобою, що дозволяє реабілітологу і
лікарю акушеру-гінекологу успішно вести пологи і швидше повернути
жінку після пологів до повсякденного особистого соціального життя і
виховання дитини.

Подальше наше дослідження передбачає проведення в напрямку
вивчення спеціалістами-реабілітологами інших проблем – преекламсії –
екламсії, екстрагенітальної патології, сучасної підготовки вагітних жінок до
пологів с цією патологією.
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Прокопенко Н. О.
ВІКОВИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ДУ “Інститут геронтології АМН України”, Київ

Анотація. Згідно з отриманими результатами вікової динаміки показників
функціонування серцево-судинної, нервово-м’язової і дихальної систем виявлено
функціональну домінанту, що характеризує чутливість людей окремих вікових періодів
до фізичних навантажень, що, у свою чергу, обумовлює специфіку занять оздоровчою
фізичною культурою в ці періоди життя і потребує відповідного відбору тренувальних
навантажень, методів і засобів тренування. На тлі неухильного зниження з віком
показників нервово-м’язової і дихальної систем вікові зміни запропонованого
інтегрованого показника серцево-судинної системи (ССС) мають хвилеподібний
характер, як у чоловіків, так і у жінок. Максимальне зниження діяльності ССС, що
відповідає підвищеному рівню функціональної напруги, у чоловіків спостерігається у віці
50–59 років, у жінок – у 60–69 років. В зв’язку с цим, запропоновано спосіб розподілу
осіб для занять фізичною культурою згідно рівня функціональних резервів серцево-
судинної системи.

Ключові слова: серцево-судинна система, функціональні резерви, вікові зміни,
оздоровча фізкультура.

Аннотация. Прокопенко Н. А. Возрастной аспект физической культуры. В
соответствии с полученными результатами возрастной динамики показателей
функционирования сердечно-сосудистой, нервно-мышечной и дыхательной систем
выявлена функциональная доминанта, которая характеризует чувствительность людей
отдельных возрастных периодов к физическим нагрузкам, что, в свою очередь,
обуславливает специфику занятий оздоровительной физической культурой в эти периоды
жизни и требует соответствующего подбора тренировочных нагрузок, методов и средств
тренировки. На фоне неуклонного снижения с возрастом показателей нервно-мышечной и
дыхательной систем возрастные изменения предложенного интегрированного показателя
сердечно-сосудистой системы (ССС) имеют волнообразный характер, как у мужчин, так и
у женщин. Максимальное снижение деятельности ССС, которое отвечает повышенному
уровню функционального напряжения, у мужчин наблюдается в возрасте 50-59 лет, у
женщин – в 60-69 лет. В связи с этим, предложен способ распределения лиц для занятий
физической культурой согласно уровню функциональных резервов сердечно-сосудистой
системы.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, функциональные резервы,
возрастные изменения, оздоровительная физкультура.
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Summary. Prokopenko N. A. Age aspect of physical culture. Study has been
undertaken on the age dynamics of cardiovascular, neuro-muscular and respiratory systems
functioning. The obtained results revealed the functional dominant characterizing human
sensitivity to physical loads at the ages 50-59 and 60-69 years. This, in turn, determines the
specifics of health-improving physical exercises and therefore requires appropriate selection of
training workloads, methods and means. Against the background of steadily declining indices of
the neuromuscular and respiratory systems with aging, the age changes of the proposed
cardiovascular system (CVS) integrative index showed the wave-like pattern both, in men and
women. The maximum decline of the CVS activity, corresponding to an increased functional
strain, was seen at the age 50-59 years in men and 60-69 years in women. Having this in mind,
the author has developed the index and the scale allowing assigning certain groups of people for
performing physical exercises according to the level of their cardiovascular system functioning
reserves.

Key words: cardiovascular system, functional reserves, age changes, physical exercises.

Досягти високого рівня здоров’я можна через індивідуальну систему
звичок і поведінки людину, називану здоровим способом життя. Одним з
основних шляхів досягнення цієї мети є необхідний рівень рухової
активності, що забезпечує потребу організму в русі. Ефективність фізичних
навантажень для профілактики захворювань серцево-судинної системи не
викликає сумнівів. У людей з низькою фізичною активністю частіше
спостерігається коронарний атеросклероз і інфаркт міокарда, ніж у людей
фізичної праці [3-5]. У людей, що ведуть малорухомий спосіб життя, ризик
виникнення артеріальної гіпертензії на 20–50 % вище, ніж у фізично
активних. Саме фізичне навантаження є основним і ефективним
компонентом комплексу немедикаментозної терапії і реабілітації для хворих
з порушенням функцій серцево-судинної системи і не тільки. Так, при
вивченні ролі фізичної активності в онкопрофілактиці було встановлено, що
регулярне виконання фізичних вправ уповільнює розвиток деяких
онкологічних захворювань, зокрема, рака молочної залози. Цей ефект учені
пояснюють позитивним впливом фізичних навантажень на гормональне тло
й обмін речовин [1]. Крім того, регулярне фізичне тренування дозволяє в
значній мірі загальмувати розвиток вікових інволюційних змін фізіологічних
функцій, а також дегенеративних змін різних органів і систем. Таким чином,
позитивний вплив занять оздоровчою фізичною культурою на організм
людини неможливо переоцінити. Однак, враховуючи потужний регулюючий
і тренуючий вплив фізичної культури на організм, перш ніж приступити до
оздоровчого тренування необхідно більш строго підходити до організації
повсюдного систематичного лікарського контролю над рівнем здоров’я осіб,
що займаються. Організація об’єктивного контролю із залученням
доступних, простих, досить ефективних засобів стає особливо актуальною у
зв’язку із залученням до занять осіб старшого й літнього віку. Тому,
враховуючи, що при впливі фізичних навантажень найважливішу роль
відіграють резервні адаптаційні можливості кардіореспіраторної системи,
представляє інтерес розглянути вікові зміни показників серцево-судинної,
нервово-м’язової й дихальної систем в осіб різної статі.
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Організація та методи дослідження. Психофізіологічне тестування
пройшли 198 осіб у віці 20-100 років. У кожного обстеженого на етапі
пасивної діагностики визначали масу (МТ) і зріст тіла (ЗР) (за допомогою ваг
медичних і ростоміра), частоту серцевих скорочень у спокої (ЧССс)
(пальпаторно, за допомогою секундоміра), артеріальний тиск систолічний
(АТС) і діастолічний (АТД) (за допомогою фонендоскопа та манометра по
методу Н. С. Короткова), життєву ємність легень (ЖЄЛ) (за допомогою
спірометра), на етапі активної діагностики оцінювали м’язову силу (МС) і
витривалість до статичного м’язового зусилля (МВ) (за допомогою ручного
динамометра; за витривалість до статичного м’язового зусилля приймався
час утримання стабільної статичної м’язової напруги, рівній 75 %
максимального м’язового зусилля, відлік часу вівся по секундоміру), частоту
серцевих скорочень після навантаження (ЧССн) (пальпаторно, за допомогою
секундоміра) (20, 10 чи 5 присідань для осіб у віці 20-79 років, 5 присідань
на стілець для осіб у віці 80-100 років). За значеннями цих показників
розраховували показники м’язової (ПМД) і серцево-судинної діяльності
(ПССД) за формулами [2]

ПМД = (0,75МС×МВ)/(МТ/ЗР2) (ум. од.),
де ПМД - показник м’язової діяльності;
МС - м’язова сила, даН;
МВ - витривалість до статичного м’язового зусилля, хв.;
МТ – маса тіла, кг;
ЗР – зріст тіла, м.

ПССД = |1- (АТС×АТД)/(ЧССн×ЧССс)| (ум. од.),
де ПССД - показник серцево-судинної діяльності;
АТС – атмосферний тиск систолічний, мм рт. ст.;
АТД – атмосферний тиск діастолічний, мм рт. ст.;
ЧССн – частота серцевих скорочень після навантаження, хв-1;
ЧССс – частота серцевих скорочень у спокої, хв-1.

Для кількісного виміру змін значень показників за віковими періодами
обчислювали процентне відношення між їхніми абсолютними приростами в
даний період і їхніми абсолютними рівнями в попередній період (темп
приросту/зниження, ланцюгова основа).

Результати дослідження та їх обговорення. Прогностично
несприятливою ознакою виникнення і розвитку захворювань є низький
рівень функціональних резервів організму. Запас функціональних резервів
постійно витрачається на підтримку рівноваги між організмом і
середовищем. У кожний даний момент часу існує деякий позитивний або
негативний баланс функціональних резервів стосовно деякого середнього
їхнього рівня. У свою чергу, середній рівень функціональних резервів також
змінюється згодом. Можна виділити його добові й сезонні коливання, але
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найбільш істотними є вікові зміни.
Згідно з отриманими результатами вікової динаміки показників

функціонування серцево-судинної, нервово-м’язової і дихальної систем
виявлена функціональна домінанта, що зумовлює чутливість людей окремих
вікових періодів до несприятливих факторів середовища. На тлі неухильного
зниження з віком показників нервово-м’язової і дихальної систем вікові
зміни запропонованого інтегрованого показника серцево-судинної системи
(ССС) мають хвилеподібний характер, як у чоловіків, так і у жінок.
Максимальне зниження діяльності ССС, що відповідає підвищеному рівню
функціональної напруги, у чоловіків спостерігається у віці 50–59 років, у
жінок – у 60–69 років (рис. 1).

Рис. 1. Зміни значень показника серцево-судинної діяльності
(ПССД), життєвої ємності легень (ЖЄЛ), показника м’язової діяльності

(ПМД) у чоловіків і жінок різного віку

Найважливішою метою тренування для людей середнього й літнього
віку є профілактика серцево-судинних захворювань, що є основною
причиною непрацездатності й смертності в сучасному суспільстві. При
цьому необхідно враховувати вікові фізіологічні зміни в організмі в процесі
інволюції. Усе це обумовлює специфіку занять оздоровчою фізичною
культурою й вимагає відповідного відбору тренувальних навантажень,
методів і засобів тренування. При впливі фізичних навантажень
найважливішу роль відіграють резервні адаптаційні можливості
кардіореспіраторної системи. Необхідні рівні хвилинного об’єму дихання й
кровообігу, швидкості кровотоку, артеріального тиску забезпечуються
тільки у випадку наявності відповідного функціонального резерву. Якщо
необхідні ресурси відсутні, то виникає функціональна недостатність
організму, яка проявляється патологічними синдромами або
захворюваннями.

Виходячи з концепції про серцево-судинну систему як про індикатор
адаптаційних здібностей організму, рівень її функціонування можна
розглядати як провідний показник, що відображає рівновагу організму із
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середовищем. У даній роботі розглядаються реакції системи кровообігу, як
системи, відповідальної за адаптацію організму до фізичних навантажень.
Рівень функціонування системи кровообігу є регульованою величиною,
сталість якої підтримується механізмами регуляції. Одне з важливих завдань
цих механізмів полягає в тому, щоб забезпечити баланс між симпатичним і
парасимпатичним відділами вегетативної нервової системи, тобто
вегетативний гомеостаз. Для оцінки рівня функціонування системи
кровообігу й визначення її адаптаційного потенціалу можна
використовувати ПССД, для обчислення якого потрібні лише дані про
частоту пульсу ( до й послу навантаження) і артеріальний тиск [2]. Оцінка
рівня функціонування системи кровообігу по ПССД, при всій своїй простоті,
забезпечує системний підхід до рішення завдання кількісного виміру рівня
здоров’я. Це визначається тим, що ПССД як комплексний, інтегральний
показник, відображає складну структуру функціональних взаємозв’язків, що
характеризують рівень функціонування серцево-судинної системи.
Показники, що входять до складу ПССД, тісно пов’язані з основними
параметрами гемодинаміки, такими як ударний і хвилинний об’єм
кровообігу, середній динамічний тиск, загальний периферичний судинний
опір. Значення ПССД дозволяють виділяти 3 групи осіб, відповідно до
запропонованої класифікації рівнів здоров’я (таблиця): перша група
(спеціальна) - ПССД низький і нижче середнього, друга (підготовча) - ПССД
середній і третя (основна) – ПССД високий і вище за середнє.

Таблиця 1
Значення ПССД Рівень здоров’я

0,1 і менше високий
більше 0,1 і менше чи рівно 0,2 вище за середній
більше 0,2 і менше чи рівно 0,4 середній
більше 0,4 і менше чи рівно 0,6 нижче середнього

більше 0,6 низький

Як показано на рис. 2 у чоловіків уже після 40 років рівень здоров’я
нижче середнього. Вікове зниження функціональних резервів регуляції
демонструє як у процес дизадаптації включаються компенсаторні механізми,
одним з яких є підвищення активності симпатичного відділу вегетативної
нервової системи. При цьому неспецифічна захисна реакція протікає по типу
загального адаптаційного синдрому в ході розвитку якого слідом за стадією
резистентності може настати стадія виснаження. У цій стадії характерним є
вегетативний дисбаланс на тлі значного зниження функціональних резервів
регуляторного механізму. Тому принцип індивідуалізації при застосуванні
оздоровчої фізкультури обов’язковий. Перш ніж приступити до оздоровчого
тренування, людям середнього й літнього віку слід пройти медичний огляд
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до й після функціональної навантажувальної проби, щоб виявити можливі
порушення в діяльності системи кровообігу.

Лікарський контроль у процесі занять фізичною культурою повинен
бути спрямований на рішення трьох основних завдань: виявлення
протипоказань до фізичного тренування; визначення рівня здоров’я для
призначення адекватної тренувальної програми; контроль над станом
організму в процесі занять. Не менш важливе значення при рішенні питання
про дозування тренувальних навантажень, їх ефективність має й грамотний
самоконтроль, який дозволяє особам, що займаються, оперативно й
регулярно контролювати поточний функціональний стан.

Рис. 2. Значення показника серцево-судинної діяльності (ПССД)
у чоловіків і жінок різного віку

Основою будь-якої оздоровчої програми для людей середнього й
літнього віку повинні бути циклічні вправи аеробної спрямованості. У цьому
віці на тлі збільшення об’єму вправ для розвитку загальної витривалості й
гнучкості знижується необхідність у навантаженнях швидкісно-силового
характеру ( при повному виключенні швидкісних вправ). Крім того, в осіб
старше 40 років вирішальне значення здобуває зниження факторів ризику
ІХС (нормалізація холестеринового обміну, артеріального тиску й маси тіла),
що можливо тільки при виконанні вправ аеробної спрямованості на
витривалість. Таким чином, основний тип навантаження, використовуваний
в оздоровчій фізичній культурі, – аеробні циклічні вправи. Саме для
циклічних вправ, спрямованих на розвиток загальної витривалості,
характерні найважливіші морфофункціональні зміни систем кровообігу й
дихання. Що стосується інтервалів відпочинку між заняттями, то вони
повинні залежати від величини тренувального навантаження. Вони повинні
забезпечувати повне відновлення працездатності до початкового рівня. Для
осіб, що займаються оздоровчою фізичною культурою, тренування у фазі
недовідновлення неприпустимо, тому що адаптаційні можливості людей
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середнього віку обмежені. Чим більше величина тренувального
навантаження, тим більш тривалими повинні бути інтервали відпочинку.
Так, наприклад, при тренуванні з використанням середніх за величиною
навантажень тривалість відпочинку 48 годин забезпечує повне відновлення
функцій і тренування проводяться 3 рази на тиждень. При малих
навантаженнях, коли відновлення працездатності завершується протягом
декількох годин, тренування можуть проводитися 5--6 раз на тиждень.

Фізична культура є основним засобом, що сповільнює вікове
погіршення фізичних якостей і зниження адаптаційних здатностей організму
в цілому й серцево-судинної системи зокрема, неминучих у процесі
інволюції. З віком функціональні можливості серця знижуються навіть при
відсутності клінічних ознак. Усі зміни в системі кровообігу, зниження
продуктивності серця спричиняють виражене зменшення максимальних
аеробних можливостей організму, зниження рівня фізичної працездатності й
витривалості. Адекватне фізичне тренування, заняття оздоровчою фізичною
культурою здатні в значній мірі призупинити вікові зміни різних функцій. У
будь-якому віці за допомогою тренування можна підвищити аеробні
можливості й рівень витривалості, що є показниками біологічного віку
організму і його життєздатності. Однак, необхідно пам’ятати про строгий
лікарський контроль і самоконтроль, строгу послідовність і індивідуалізацію
тренувальних навантажень.
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Рокошевська В. В.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РУХОВИМ НАВИЧКАМ ЯК ОСНОВНИЙ

КОМПОНЕНТ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЩО
ПЕРЕНЕСЛИ МОЗКОВИЙ ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ

Львівський державний університет фізичної культури

Анотація. У статті подана методика навчання основним руховим навичкам
хворих, що перенесли мозковий геморагічним інсульт в умовах стаціонару, та техніка
переміщення для рідних/опікунів, що є основним компонентом фізичної реабілітації
таких пацієнтів.

Ключові слова: фізична реабілітація, геморагічний інсульт, геміпарез, основні
рухові навички, техніка переміщення, уражена кінцівка.

Аннотация. Рокошевская В. В. Методика обучения двигательным навыкам,
как основной компонент физической реабилитации больных после перенесенного
геморрагического инсульта. В статье подана методика обучения основным
двигательным навыкам больных после перенесенного геморрагического инсульта в
условиях стационара и техника перемещения для родных/опекунов, что есть основным
компонентом физической реабилитации таких пациентов.

Ключевые слова: физическая реабилитация, геморрагический инсульт,
гемипарез, основные двигательные навыки.

Summary. Rocoshevska V. V. Method of movement skills training, as a basic
component of physical rehabilitation of patients with cerebral hemorrhage stroke. The
method of basic movement skills training of patients with cerebral hemorrhage stroke in clinics
and technique of transfer for relatives/caregivers, that are the basic component of physical
rehabilitations of such patients are being presented in the article.

Key words: physical rehabilitation, hemorrhage stroke, haemiparesis, basic movement
skills.

Постановка проблеми. Порушення мозкового кровообігу займають
одне з перших місць серед причин неповносправності і смертності серед
населення розвинутих країн. Кожний рік він уражає близько 6 млн. чоловік у
цілому світі, зокрема, 700-750 тис. - в США., 450тис - в Росії, та 175 тис. - в
Україні [2; 5].

В Україні смертність від гострих порушень мозкового кровообігу
посідає 2-е місце після захворювань серця [2], зросла кількість інсультів у
працездатному віці (Мельник Н. Т., Пошивак Т. П., Тютько Л. А., 2002).

Більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили, стають
неповносправними, а 20-25% з них до кінця життя потребують сторонньої
допомоги в повсякденному житті [4]. Для набуття оптимальної
самостійності, особам після перенесеного мозкового інсульту необхідно
оволодіти технікою переміщень з використанням уражених кінцівок.
Навчання опікунів біомеханічно правильно переміщувати пацієнтів, що
перенесли інсульт, є однією з найважливіших цілей фізичної реабілітації
тому, що родичі, медперсонал, що опікується такими хворими а часто і
фахівці фізичної реабілітації виконують переміщення неправильно з точки
зору біомеханіки, деколи, з загрозою для свого здоров’я. А навчання
потребує наочної, наукової інформації, якої на сьогоднішній день не
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вистачає на Україні, тому метою нашої роботи було розробити методику
навчання основним руховим навичкам пацієнтів після перенесеного
мозкового геморагічного інсульту, та розробити практичні рекомендації для
осіб, що опікуються такими хворими.

Для навчання хворих новим руховим діям використовували
вербальний метод, метод наочного демонстрування, для розучування
рухового вміння ми використовували метод розучування рухової дії по
елементах, а для вдосконалення засвоєного рухового матеріалу – метод
цілісної вправи.

Навчання руховим навикам починалося з навчання техніки
переміщення в ліжку (повертання на бік, посування в сторони, посування
вгору – донизу)

Основні переміщення представлені на рисунках у таблиці 1.
Навчання техніки переміщення в ліжку (посування в бік), (рис. 1).

а) пацієнт здоровою верхньою кінцівкою охоплює уражене плече, здоровою
нижньою кінцівкою посуває уражену нижню кінцівку в бік переміщення.
б) з допомогою здорової верхньої кінцівки піднімає плечі і голову і посуває в
сторону переміщення.
в) піднімає таз і переміщує в сторону переміщення.

Навчання техніки переміщення в ліжку (повертання на уражений
бік), (рис. 2).
а) пацієнт здоровою верхньою кінцівкою відводить на 90° уражену кінцівку і
згинає ноги в колінних і кульшових суглобах
б) з допомогою здорових кінцівок повертається на уражений бік.

Навчання техніки переміщення в ліжку (повертання на здоровий
бік), (рис. 3).
а) пацієнт здоровою верхньою кінцівкою охоплює уражене плече, за
допомогою здорової нижньої кінцівки згинає уражену ногу;
б) за допомогою повороту голови, здорових кінцівок повертається на
неуражений бік.

Наступним кроком була вертикалізація хворого (переведення пацієнта
з положення лежачи в положення сидячи). Для даного контингенту хворих
це є особливо важливе переміщення. Враховуючи клінічні особливості,
пацієнтів з крововиливом поступово адаптують до зміни положення [1].
Залежно від локалізації та клінічного перебігу захворювання, пацієнтів з
даною нозологією вертикалізують протягом 3-х днів. В перший день
головний кінець функціонального ліжка піднімають на 30-40° і тримають 2-
5хв. 2-3 рази в день. На другий день кут підйому ліжка збільшують до 60°,
тривалість сидіння також збільшують до 10 хв. 2-3 рази в день. На третій
день головний кінець ліжка піднімають на 90° і в такому положенні пацієнт
може знаходитися 15-20 хв. 3-4 рази в день. Ця методика вертикалізації,
ефективна для хворих, які довго перебувають в положенні лежачи [6; 7]. На
наступний день ми переводили хворого в положення сидячи з опущеними
ногами.
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Перехід з положення лежачи в положення сидячи, звісивши ноги,
(рис. 4).

З допомогою однієї особи.
Пацієнт повернутий на уражений бік, ноги зігнуті в колінах. Одну руку
реабілітолог кладе під голову і фіксує за лопаткою, другу руку під коліна
(хватом зверху). Одночасним рухом опускає ноги пацієнта з ліжка і піднімає
тулуб, переводячи пацієнта у сидяче положення.

Таблиця 1
Техніка виконання основних рухових навичок та способи страхування

Переміщення Спосіб виконання

функціонального
1.Посування в
сторону а)                              б)                             в)

2.Повертання на
уражений бік

а)                                 б)
3.Повертання на

здоровий бік

а)                                 б)
Спосіб страхування

4.Переведення
пацієнта в
положення сидячи
звісивши ноги з
ліжка а)                            б)                  в)

5.Перехід з
положення сидячи в
положення стоячи

6.Страхування при
ходьбі

Засоби пересування:

7.       4-х опорна палиця  1 опорна палиця    ходунки (рама)

Для навчання пацієнта навичкам самообслуговування необхідно
розвивати утримання рівноваги в різних положеннях. Тому паралельно з
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навчанням основним руховим навичкам, ми використовували вправи для
тренування рівноваги і утримання пози. Починали тренувати рівновагу в
положенні сидячи після адаптації до вертикального положення. Наступним
кроком було переведення пацієнта в положення сточи [3]. Для обраного
контингенту хворих, вертикалізація проводилася з дозволу лікуючого лікаря
на 18-21 день залежн від локалізації крововиливу. Однією з вимог до
переведення пацієнта в положення стоячи було: утримання рівноваги в
положенні сидячи більш ніж 15 хв., та відсутність проявів ортостатичного
колапсу (запамороченння, загальна слабкість, потемніння в очах тощо) [3, 6,
7].

Перехід з положення сидячи в положення стоячи, рис.5.
І спосіб: особа яка допомагає (родич, опікун, молодший медперсонал,

реабілітолог) знаходиться перед пацієнтом.
Стопи пацієнта стоять на підлозі .

Реабілітолог нахиляє пацієнта вперед. Руки реабілітолога знаходяться
на поясі пацієнта. Колінами реабілітолог фіксує уражене коліно пацієнта.
Реабілітолог переводить пацієнта в положення стоячи, фіксуючи таз і
уражене коліно.

Пацієнту дозволяється під час переміщення підтримувати себе
неураженою верхньою кінцівкою.

ІІ спосіб: реабілітолог знаходиться з ураженого боку.
Стопи пацієнта стоять на підлозі.
Реабілітолог стає з ураженого боку. Однією рукою тримає пацієнта за пояс,
другою рукою фіксує плече і ногою фіксує коліно. Реабілітолог переводить
пацієнта в положення стоячи, фіксуючи плече, таз і коліно з ураженого боку.

Тренування рівноваги в положенні стоячи треба починати після
адаптації організму до цього положення.

Наступним завданням нашої методики було підібрати засіб для
переміщення (для ходи) і навчити пацієнта ним користуватися. Для хворих з
геморагічним інсультом ми використовували наступні засоби пересування
(рис.7):
§ 4-х опорна палиця – I етап фізичної реабілітації, при глибоких

геміпарезах;
§ одноопорна палиця – I етап фізичної реабілітації при легких

геміпарезах;
§ ходунки (рама) – при мозочкових патологіях та спинальних інсультах.
При навчанні пацієнтів правильній техніці ходи, ми враховували наступні

моторні порушення, які виникають внаслідок захворювання:
– сповільнені рухи ;
– спастичність м’язів розгиначів ураженої нижньої кінцівки;
– порушення рівноваги в положенні стоячи;
– порушення координації рухів при ході.
Після відновлення порушених рухових функцій, або зменшення

проявів рухових порушень, що виникли внаслідок мозкового геморагічного
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інсульту, ми приступали до навчання техніці ходи.
Техніка навчання ходи пацієнтів з геміпарезом :

– подавання вперед засобу пересування (4-х точкова палиця);
– згинання ураженої ноги в кульшовому і колінному суглобах;
– крок вперед ураженою нижньою кінцівкою;
– перенесення ваги тіла на уражену кінцівку (нога випрямлена в

колінному суглобі);
– крок вперед неураженою нижньою кінцівкою;
– перенесення ваги тіла на неуражену кінцівку.
Страхування при ходьбі у випадку з геміпарезом виконується з ураженого

боку. При глибокому геміпарезі реабілітолог фіксує уражене коліно, рис. 6.
Страхування при атаксії виконують ззаду – збоку.

Останнім завданням було навчити пацієнта долати бар’єри
середовища. Для виконання цього завдання пацієнтам після перенесеного
мозкового геморагічного інсульту потрібно мати добру рівновагу в
положенні стоячи, достатню силу м’язів, що згинають, розгинають стегно і
коліно та вміти переносити вагу тіла на уражену нижню кінцівку.

Висновки. В основу розробленої методики реабілітаційного втручання
для хворих після перенесеного мозкового геморагічного інсульту покладено:
навчання пацієнтів основним руховим навичкам та навчання
родичів/опікунів техніці переміщення, що дало змогу пацієнтам стати
оптимально мобільними, та скоротити терміни перебування хворого в
стаціонарі.
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Шмалєй С. В., Редька І. В.
РЕСПІРАТОРНЕ ТРЕНУВАННЯ В ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ

РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Херсонський державний університет

Анотація. В статті представлено експериментальні результати впливу респіраторного
тренування на показники фізичного розвитку та зовнішнього дихання дітей дошкільного віку з
різною частотою захворюваності. Виявлено гіпервентиляцію спокою та зниження резервів
системи зовнішнього дихання на діагностичному етапі. Застосування респіраторних
тренажерів забезпечило нормалізацію функціональних можливостей респіраторної
мускулатури, зростання показників пікової об’ємної швидкості форсованого видиху,
об’ємної швидкості повітряного потоку на рівні від 25  до 75%  форсованої життєвої
ємності легень дітей основної групи.

Ключові слова: респіраторне тренування, дошкільний вік, фізичний розвиток.
Аннотация. Шмалей С. В., Редька И. В. Респираторная тренировка в

оздоровительно-профилактической работе с детьми дошкольного возраста. В статье
представлены экспериментальные результаты влияния респираторной тренировки на
показатели физического развития и внешнего дыхания детей дошкольного возраста с
различной частотой заболеваемости. Выявлены гипервентиляция покоя и снижение
резервов системы внешнего дыхания на диагностическом этапе. Применение
респираторных тренажеров обеспечило нормализацию функциональных возможностей
респираторной мускулатуры, рост показателей пиковой объемной скорости
форсированного выдоха, объемной скорости воздушного потока на уровне от 25 до 75%
форсированной жизненной емкости легких детей основной группы.

Ключевые слова: респираторная тренировка, дошкольный возраст, физическое
развитие.

Annotation. Shmalyey S. V., Redka I. V. Respiratory training in health and
preventive work with children of preschool age. In article are presented experimental results
of influence of respiratory training on parameters of physical development and external breath
of children of preschool age with various frequency of desease. Hyperventilation of rest and
decrease in reserves of system of external breath at a diagnostic stage are revealed. Application
of respiratory simulators has provided normalization of functionalities of respiratory muscles,
growth of parameters of peak volumetric speed of the forced exhalation, volumetric speed of an
air stream at a level from 25 up to 75 % of the forced vital capacity of easy children of the basic
group.

Keywords: respiratory training, preschool age, physical development.

Захворювання органів дихання з респіраторними розладами в
дитячому віці характеризуються великою поширеністю [2; 6]. Отже,
оптимізація різних механізмів життєдіяльності, мобілізація захисних і
пристосувальних реакцій, спрямованих на розширення резервних
можливостей організму з метою збереження й зміцнення здоров’я, є
актуальною проблемою сучасної фізіологічної науки. У цьому зв’язку
ефективність функціонування системи зовнішнього дихання повинна
розглядатися як обов’язкова умова, що дозволяє організму забезпечити
високий рівень пристосовності до факторів середовища.

Метою даного дослідження є визначення впливу спрямованого
респіраторного тренування на функціональні резерви системи зовнішнього
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дихання дітей дошкільного віку.
У роботі використовували наступні методи: антропометрію з метою

виявлення рівня фізичного розвитку обстежуваних дітей,
спіропневмотахометрію для визначення особливостей вентиляторних
реакцій і механіки дихання дітей, степергометрію для оцінки працездатності
й резервів респіраторної системи. Методи математичного аналізу
використовували для обробки отриманих результатів.

Відомо, що серед різноманіття засобів і методів, що підвищують
неспецифічні резервні можливості організму, особливе місце займає
респіраторна гімнастика й рухова активність.

Дихальні вправи, маючи високий корекційно-оздоровчий ефект [3], у
сполученні з фізичними вправами підтримують еластичність легеневої
тканини, збільшують рухливість грудної клітки, підвищуючи її резервні
можливості, сприяють тренуванню дихальної мускулатури. При м’язовій
роботі кора головного мозку регулює темп і ритм дихання.

Доведено, що застосування дихальних вправ забезпечує нормалізацію
й удосконалювання механізму дихання, взаємну координацію дихання й
руху, зміцнення основних і допоміжних дихальних м’язів, поліпшення
рухливості грудної клітки й діафрагми, запобігання й корекцію деформації
грудної клітки, нівелювання спайок у плевральній порожнині [8]. Зміцнення
мускулатури, що бере участь в акті дихання, допомагає ліквідації дихальної
недостатності й розвитку мовного дихання, що особливо актуально для дітей
дошкільного віку [7]. Значна увага в комплексах дихальних гімнастик
приділяється розвитку діафрагмального й повного дихання. Застосування
дихальних вправ нівелювелює бронхоспазм, гіпоксію, гіпоксемію й
гіперкапнію, дозволяє мобілізувати й тренувати компенсаторні реакції й
механізми [10].

Для поліпшення функціонального стану системи зовнішнього дихання
використовують різні прийоми: змінюють характеристику газового
середовища, проводять тренування респіраторної мускулатури (змінюють
тип, вид дихання, змінюють тривалість вдиху й видиху, застосовують
дихальні вправи з дозованим опором, використовують звукову гімнастику,
тренажери), застосовують поворотне дихання і т.п. [1].

Респіраторне тренування – це використання спеціальних дихальних
вправ з метою терапії, профілактики й корекції морфологічних і
функціональних порушень при певних захворюваннях та їх наслідках.
Респіраторне тренування, що поєднується з фізичними навантаженнями,
призводить до взаємодії компонентів у функціональній системі дихання
відповідно до нових вимог [9].

Цілеспрямоване й послідовне тренування дихальної системи, її
резервних можливостей зумовлює оптимізацію роботи системи кисневого
забезпечення організму. Першочергового розвитку вимагають резерви
потужності дихальної системи та мобілізаційної здатності [9; 10].

Рішенню даних питань сприяє застосування опору на видиху.
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Застосування резистивного опору при диханні дозволяє зміцнити дихальну
мускулатуру, що є одним із профілактичних засобів розвитку дихальної
недостатності дітей дошкільного віку [1]. Підвищення опору на видиху
викликає збільшення позитивного тиску в легенях, сприяє зменшенню
експіраторного колапсу бронхів [5].

У результаті застосування респіраторних тренувань відзначається
зниження хвилинного обсягу дихання й частоти дихальних рухів, вірогідно
збільшується дихальний обсяг, максимальна вентиляція легенів, час
затримки дихання на вдиху. Підвищений опір дихання частково
компенсується завдяки рефлекторному посиленню активності дихальної
мускулатури, а шляхом оптимізації режиму дихання можна підвищити
резервні можливості дихальної системи.

Вибір форм і методів тренувальних впливів повинен здійснюватися з
урахуванням вікових і функціональних особливостей. Основною формою
здійснення дихання з опором на видиху в дітей дошкільного віку повинна
бути ігрова форма.

Для дітей дошкільного віку показ вправ повинен супроводжуватися
мовною інструкцією. Значну роль в тренуванні відіграють різні предмети,
м’ячі, тренажери. Для дітей дошкільного віку при проведенні респіраторного
тренування особливе значення мають вправи, що зміцнюють м’язи зводу
стопи, лопаток, спини, черевного преса. Вправи в цих вихідних положеннях
у дітей з обмеженими резервними можливостями системи зовнішнього
дихання сприяють розвитку діафрагмального й задньореберного дихання,
поліпшують евакуаторну функцію бронхів. Дихальні вправи повинні бути
ігрового характеру. Спеціальні дихальні вправи діти можуть виконувати
індивідуально й у групах.

Методично обґрунтоване проведення процедур респіраторного
тренування забезпечується дотриманням таких правил:
1) вихідне положення для виконання вправ, його характер, фізичне

навантаження і дозування повинні відповідати загальному стану дитини;
2) при складанні заняття необхідно дотримувати принципу поступовості й

послідовності підвищення й зниження фізичного навантаження;
3) при проведенні заняття доцільно приділяти особливу увагу позитивним

емоціям;
4) у процесі курсу занять рекомендується часткове відновлення й

ускладнення дихальних вправ.
В даному дослідженні брали участь діти у віці 5-6 років (73 дівчинки й

67 – хлопчиків). Дітей розділили на три групи: 1-а група – контрольна (n=61,
38 – дівчат і 23 – хлопчика) – практично здорові діти; 2-га група – I основна
група (n=41, 17 – дівчат і 24 хлопчика) – діти, що часто хворіють, відвідують
дитячу дошкільну установу не санаторного типу; 3-я група – II основна
група (n=38, 18 – дівчат і 20 – хлопчиків) – діти, що хворіють часто, та
відвідують дитячу дошкільну установу санаторного типу. Респіраторне
тренування проводилося в I і II основний групах.
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Комплекс респіраторних вправ складався з трьох етапів: І етап –
вивчення дітьми підготовчих дихальних вправ для зміцнення респіраторної
мускулатури. Дані вправи проводили щодня протягом 2 тижнів; ІІ етап –
виконання основного комплексу спеціальних дихальних вправ. Спеціальні
дихальні вправи виконували три рази на тиждень, протягом 3 місяців; ІІІ
етап – виконання дихальних вправ сполучалося із застосуванням дихального
тренажера.

Тренування діафрагмального дихання дітей дошкільного віку
досягалося тим, що під час використання тренажера проводили трикратну
зміну трубок. Використовували трубки довжиною від 1,4 до 1,5 м, діаметром
від 1 до 2,0 см, окремо скручені в спіраль 5 витками (внутрішня поверхня
трубки мала шорсткувату поверхню). На одному з кінців трубки перебувала
гумова кулька, що надувається.

Дослідження показали, що діти, які часто хворіють простудними
захворюваннями, відрізнялися в середньому більш низькими
функціональними можливостями системи зовнішнього дихання в порівнянні
з дітьми контрольної групи (р<0,001).

У кожній групі використовували дозоване фізичне навантаження, що
дозволяє виявити рівень функціональних можливостей системи зовнішнього
дихання, оцінити спрямованість вегетативних зрушень.

Результати проведеного дослідження дівчат I основної групи
дозволили встановити, що 53% дітей мали рівень дисгармонійного розвитку,
11,7% – середнього гармонійного розвитку й 35,3% – вище середнього
гармонійного розвитку. У хлопчиків цієї ж групи 63% становили діти з
дисгармонійним розвитком, 29% дітей мали середнім рівнем гармонійного
розвитку й 8% – вище середнього рівня.

Після респіраторних тренувань у групі дівчат кількість дітей з
дисгармонійним рівнем розвитку знизилося. Відсоток зниження склав 36%
(р<0,05). При цьому збільшилося на 17,3% кількість дітей із середнім рівнем
гармонійчного розвитку (р<0,05). 54% дітей характеризувалися гармонійним
розвитком – вище середнього. У хлопчиків після тренувань кількість дітей з
дисгармонійним розвитком зменшилася на 33% (р<0,05), при цьому 45%
дітей були віднесені до групи «вище середнього гармонійний розвиток» і
25% до високого гармонійного розвитку.

Проаналізувавши дані фізичного розвитку дітей II основної групи до
респіраторних тренувань, виявили, що обстежувані діти, так само як і діти I
основної групи, відрізнялися низьким рівнем фізичного розвитку (р<0,05).

 У ході дослідження встановили, що в групі дівчат 55% дітей мали
дисгармонійний розвиток, що на 2% вище, ніж у дівчат I основної групи й
7% – контрольної групи (р<0,05). 45% – мали рівень «середнього
гармонійного розвитку». Серед хлопчиків II основної групи виявлена
кількість дітей з дисгармонійним розвитком – 60%, а 40% – мали рівень
середнього гармонійного розвитку. Дослідження, проведені після тренувань,
дозволили зареєструвати значні зміни. Так, у групі дівчат реєструвалося
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11,1% дітей, що залишились на рівні дисгармонійного розвитку (р<0,05), при
цьому 44,5% склали діти із середнім гармонійним розвитком, а 44,4% – з
гармонійним розвитком вище середнього. У хлопчиків даної групи зниження
кількості дітей з дисгармонійним розвитком склала 50% (р<0,05). Діти, що
мають рівень розвитку вище середнього, склали 45%, а 10% мали високий
гармонійний розвиток. Слід зазначити, що на фоні виявлених змін після
респіраторних тренувань, у групі ослаблених дітей зареєстровано значне
зростання показників фізичного розвитку, що дозволило частину з них
віднести до групи з високим гармонійним розвитком. Отримані дані
дозволяють вважати досить перспективним застосування впровадженої
методики щодо корекції фізичного розвитку дітей.

В процесі експерименту було проведене тестування дітей контрольної
групи з метою визначення вихідного рівня фізичного розвитку практично
здорових обстежуваних. Дослідження виявило, що в хлопчиків кількість
дітей з дисгармонійним розвитком склала 37%, у дівчат – 4 8%. Рівень
середнього гармонічного розвитку виявили у 63% хлопчиків і у 52% дівчат.
Необхідно підкреслити, що повторні дослідження фізичного розвитку дітей
контрольної групи не виявили істотних змін у розподілі дітей за рівнем
фізичного розвитку. Це дає підставу стверджувати, що саме респіраторне
тренування сприяє вдосконалюванню показників фізичного розвитку.

В обстежуваних дітей I і II основної групи виявлено зниження
життєвого індексу. Найбільш низькі значення зареєстровані в дітей II
основної групи. Внаслідок застосування комплексу респіраторних вправ
динаміка активності дихальної мускулатури проявилася збільшенням
окружності грудної клітки, життєвого індексу й інших антропометричних
коефіцієнтів (табл. 1), що, безумовно, відбилося на оптимізації вегетативних
функцій і резервних можливостей системи зовнішнього дихання.

Результати, зареєстровані після респіраторних тренувань, свідчать про
оптимізацію фізичного розвитку учасників експерименту.

Найбільш істотний приріст був відзначений у параметрах життєвого
індексу, що після тренувань досяг вікового рівня, (р<0,001). Слід зазначити,
що в хлопчиків I основної групи показник життєвого індексу підвищився на
51%, (р<0,001) стосовно вихідного значення, а в дівчат – на 49%, (р<0,001).
У дітей II основної групи приріст склав 79%, (р<0,001) щодо фонових даних
у хлопчиків, а у дівчат – 44%, (р<0,001).

Відповідно до збільшення життєвого індексу зареєстровано зростання
інших антропометричних показників. Вимір окружності грудної клітки
дозволив одержати додаткову інформацію про стан фізичного розвитку
дітей. Як свідчать результати досліджень, окружність грудної клітки в
дівчат I основної групи після застосування респіраторних тренувань зросла
на 1,3 см (р<0,05) щодо вихідного рівня. У хлопчиків цієї ж групи показник
збільшився в середньому на 2,3 см (р<0,05). Відзначено збільшення
окружності грудної клітки у дітей II основної групи. Так, у дівчат приріст
склав 2,6 см (р<0,05), а в хлопчиків 2,3 см (р<0,05). У контрольній групі
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істотних змін у досліджуваних показниках не виявлено (табл. 1).
Таблиця 1

Показники фізичного розвитку обстежуваних дітей до та після
респіраторного тренування (M+σ)

Показники
Відомості про
досліджуваних Маса,

кг Зріст, см
Окружність

грудної
клітки, см

Життєвий
індекс,
мл·кг-1

Індекс
Ерисмана,

у.о.
Вихідні

показники
21,1
±0,8

118,1
±1,5

58,8
±0,5

45,0
±2,0

24,7
±0,3

Показники
після корекції

22,0
±0,8

119,0
±1,5

60,1
±0,3

66,8
±3,1

26,0
±0,4ді

вч
ат

а

P ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,001 ≤0,05
Вихідні

показники
22,1
±0,7

117,5
±1,4

59,9
±0,5

43,0
±2,5

25,1
±0,3

Показники
після корекції

22,5
±0,7

118,4
±1,4

62,2
±0,3

65,0
±2,6

26,3
±0,3О

сн
ов

на
 г

ру
па

 I 
(n

=4
1)

хл
оп

чи
ки

P ≥0,05 ≥0,05 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,01
Вихідні

показники
19,6
±0,5

114,2
±1,3

58,2
±0,4

42,1
±1,0

25,4
±0,3

Показники
після корекції

20,4
±0,5

115,1
±1,2

60,8
±0,3

60,7
±5,6

26,5
±0,4ді

вч
ат

а

P ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,001 ≤0,01
Вихідні

показники
19,5
±0,5

113,1
±1,1

58,5
±0,4

33,7
±2,0

25,7
±0,3

Показники
після корекції

20,3
±0,5

114,1
±1,1

60,8
±0,4

60,9
±3,6

27,0
±0,3О

сн
ов

на
 г

ру
па

 II
 (n

=3
8)

хл
оп

чи
ки

P ≥0,05 ≥0,05 ≤0,001 ≤0,001 ≤0,01

Вихідні
показники

19,8
±0,4

114,3
±0,7

57,8
±0,4

61,0
±2,4

25,3
±0,2

Показники
після корекції

20,0
±0,4

114,9
±0,7

57,9
±0,4

61,0
±2,4

25,3
±0,2

ді
вч

ат
а

P ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05
Вихідні

показники
19,9
±0,5

114,2
±1,0

59,4
±0,4

65,4
±2,6

25,8
±0,3

Показники
після корекції

20,2
±0,5

115,0
±1,0

59,9
±0,7

65,4
±2,5

25,9
±0,3К

он
тр

ол
ьн

а 
гр

уп
а 

(n
=6

1)

хл
оп

чи
ки

P ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05

Використання спрямованого респіраторного тренування вплинуло на
показники індексу Ерисмана. Зареєстровано збільшення індексу в дівчат I
основної групи на 1,3 у.о. (р<0,05), а в дівчат II основної групи – на 1,1 у.о.
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(р<0,05) (табл. 1). У хлопчиків I основної групи приріст склав 1,2 у.о.
(р<0,01), а в хлопчиків II основної групи показник змінився на 1,3 у.о.
(р<0,01). Поліпшення показника індексу Ерисмана в дітей контрольної
групи не виявлено.

Відзначимо, що використання дихальних вправ з метою профілактики
й корекції функціонального стану системи зовнішнього дихання, заснованих
на цілеспрямованих впливах, сприяло поліпшенню параметрів фізичного
розвитку дітей дошкільного віку.

Отже, для більшості дітей дошкільного віку, що часто хворіють,
характерним виявилася гіпервентиляція спокою, що призводить до розвитку
гіпокапнії, зниженню резервів системи зовнішнього дихання. Застосування
респіраторних тренажерів забезпечило нормалізацію функціональних
можливостей респіраторної мускулатури під впливом дозованого
навантаження. Виявлено значне зростання показників пікової об’ємної
швидкості форсованого видиху на 45%, (р<0,001), об’ємної швидкості
повітряного потоку в бронхах великого на 45 %, (р<0,001), середнього на
40% (р<0,001), малого на 35% (р<0,001) калібру у дітей I основної групи.

Таким чином, використання спрямованого респіраторного тренування
в оздоровчо-профілактичній роботі з дітьми дошкільного віку забезпечує
стимулювання процесів фізичного розвитку, розширення функціональних
резервів, ріст фізичної працездатності.
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ВИВЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО СТАТУСУ ЖІНОК ЮВЕНІЛЬНОГО

ПЕРІОДУ, ХВОРИХ НА РІЗНІ ТИПИ НЦД ЗА Л. Х. ГАРКАВІ
 «ПУЛЬС АНТІСТРЕС»

Одеський державний медичний університет

Анотація. Стаття присвячена вивченню стану питання про оцінку адаптаційного
статусу хворих на нейроциркуляторну дистонію та адаптаційного стану жінок
ювенільного періоду, хворих на різні типи нейроциркуляторної дистонії за допомогою
програмно-апаратному комплексу Л. Х. Гаркаві «Пульс Антістрес».

Ключові слова: нейроциркуляторна дистонія, адаптаційний статус, програмно-
апаратний комплекс «Пульс Антістрес», жінки ювенільного періоду.

Аннотация. Юшковська О. Г., Долгиер Е. В. Изучение адаптационных статуса
женщин ювенильного периода, больных разные типы НЦД по Л. Х.
Гаркавая «Пульс антистрес». Статья посвящена изучению состоянию вопроса оценки
адаптационного статуса больных нейроциркуляторной дистонией и адаптационного
состояния женщин ювенильного периода с диагнозом нейроциркуляторная дистония с
помощью программно-аппаратного комплекса «Пульс-Антистресс».

Ключевые слова: нейроциркуляторная дистония, адаптационный статус,
программно-аппаратный комплекс «Пульс-Антистресс», женщины ювенильного периода.

Annotation. Yushkovska O.G., Dolgier E.V. The article is devoted for study of the
state of question of estimation of adaptation status of patients with neurocirculatory dystonia and
to  the  study  of  the  adaptation  state  of  women  of  the  young  period  with  a  diagnosis
neurocirculatory dystonia by a prоgram-vehicle complex «Pulse-Antistress».

Keywords: neurocirculatory dystonia, a prоgram-vehicle complex «Pulse-Antistress»,
women of young period.

Постановка проблеми. Повноцінне функціонування сучасної людини
як соціально повноцінної особи прямо залежить від її здатності адаптуватися
до зміни умов зовнішнього середовища, включаючи стан хвороби та
одужання. Особисте значення має вивчення адаптаційного стану жінок
ювенільного періоду, що зазнає під впливом захворювання
нейроциркуляторної дистонії (НЦД) безперервної пошкоджуючої дії, тому,
що відстежуючи характер функціональної достатності окремих| систем,
можна об’єктивно передбачити ефективність відновних заходів і в цілому
перебіг захворювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спираючись на відкритий
Г. Сельє адаптаційний синдром і фундаментальні уявлення про
взаємозв’язок між гомеостазом і адаптацією, Р. М. Баєвський [1] розробив
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класифікацію функціональних станів організму, або рівнів здоров’я. З огляду
на роль кожного з них у реалізації адаптаційних реакцій організму, перехід
від одного функціонального стану до іншого відбувається в результаті змін
однієї із 3 властивостей біосистеми: 1) рівня функціонування; 2)
функціонального резерву; 3) ступеня напруження регуляторних механізмів.
Як наслідок, адаптаційний статус функціональної системи може належати до
одного з 4-х класів [20]: 1 – варіант норми; 2 – достатня функціональна
ємність; 3 – напружений дисбаланс; 4 – зрив адаптації і патологічний стан.

Згідно з уявленнями Л. Х. Гаркаві [2], здатність ЦНС реагувати як
єдине ціле, спричинюючи розвиток в організмі загальних неспецифічних
реакцій, пов’язана зі зміненою, ускладненою у процесі еволюції, але
дифузною за характером реагування частиною нервової системи.
Дослідження довели, що найважливіша роль у формуванні адаптаційних
реакцій належить гіпоталамусу – регулятору внутрішнього середовища
організму.

Складні нейроендокринні зміни, які характеризують адаптаційні
реакції, набувають певного відбиття в морфологічному складі білої крові.
Тип реакції визначається, насамперед, за процентним вмістом лімфоцитів у
лейкоцитарній формулі та їх співвідношенням із сегментоядерними
нейтрофілами. Інші формені елементи білої крові й загальна кількість
лейкоцитів, будучи лише додатковими ознаками реакцій, свідчать про
ступінь повноцінності реакції, ступінь її напруженості й відношення до
загальноприйнятих меж норми.

Метою нашої роботи є вивчення адаптаційних резервів так званого
адаптаційного статусу жінок ювенільного періоду, хворих на різні типи
НЦД.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:
1. Вивчити стан питання про оцінку адаптаційного статусу хворих на

НЦД.
2. Дослідження адаптаційного статусу жінок ювенільного періоду,

хворих на різні типи НЦД, за Л. Х. Гаркаві («Пульс Антістрес»).
Методи та організація дослідження: у роботі використовувалися

методи теоретичного узагальнення літературних джерел та їх аналізу. Також
на базі кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного
виховання і валеології Одеського державного медичного університету
проведено дослідження з участю 80 жінок у віці 16-20 років, хворих на різні
типи НЦД. З них 42 жінки, хворі на НЦД по гіпертонічному типу, 24 жінки
по-гіпотонічному типу і 14 жінок по-кардіальному типу, а також з них 24%
жінок мали сполучну патологію порушення опорно-рухового апарата –
порушення постави, сколіоз і плоскостопість. Приблизно рівні значення
сполучних захворювань органів дихання й розлади шлунково-кишкового
тракту (15%). Сполучні гінекологічні захворювання мали 30% жінок і міопію
- 16%.

Обраним методом дослідження адаптаційного статусу був
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неінвазівний спосіб визначення адаптаційних реакцій "Пульс-Антістрес"(
Л. Х. Гаркаві, Є. Б. Квакіна, М. О. Уколова) [8]. У даному комплексі
реалізована ідея математичної обробки сигналів, отриманих за допомогою
датчиків за спеціальною методикою дослідження пульсу. Програмно-
апаратний комплекс "Пульс-Антістрес" видає результати адаптовані до
періодичної системи адаптаційних реакцій. Дане обстеження дозволяє
визначити адаптаційний статус організму людини на момент дослідження
(стрес, тренування, активація) і рівні реактивності, а також визначається
індекс напруження (ІН). Стан, який регулює симпатичний відділ
вегетативної нервової системи (ВНС). Даний програмно-апаратний комплекс
дослідження пульсу має переваги в порівнянні з іншими апаратними
методами діагностики тому, що не використовує суб’єктивні критерії оцінки,
які можуть залежати від стану шкірних покривів. Правильне коректне
знімання пульсової хвилі і повна математична обробка отриманої інформації
дозволяють судити не лише про енергетичний дисбаланс, але і про ресурси
організму, а так само проводити прогноз розвитку захворювань (табл. 1).

Таблиця 1
Інтерпретація результатів діагностики

Неспецифічні основи норми, попередньої хвороби й хвороби
Адаптаційна реакція

Рівні
реактивності

Підвищена
активація

Спокійна
активація

Тренування Стрес

Високі норма норма норма

початкова
стадія

попередньої
хвороби

Середні

початкова
стадія

попередньої
хвороби

початкова
стадія

попередньої
хвороби

початкова
стадія

попередньої
хвороби

стан
попередньої
хвороби або

хвороба

Низькі

стан
попередньої
хвороби або

хвороба

стан
попередньої
хвороби або

хвороба

стан
попередньої
хвороби або

хвороба

хвороба

Дуже низькі хвороба хвороба хвороба хвороба

Результати дослідження: одне з важливих, центральних місць у
функціональному стані, хворих на НЦД, належить вегетативній регуляції,
що забезпечує тривалість рівнів речовини й енергії в організмі, його органах
і тканинах. Адаптаційно-пристосувальна діяльність організму до стану
існуючої хвороби потребує витрат енергії та інформації, у зв’язку з чим
можна говорити про "ціну" адаптації, яка визначається ступенем напруження
регуляторних механізмів і величиною витрачених функціональних резервів
[3].

Як відомо, провідну роль у регуляції діяльності серця і судин відіграє
вегетативна нервова система. Окрім хроно- й інотропної дій на міокард,
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симпатичні і парасимпатичні нервові волокна забезпечують регуляцію
судинного тонусу. Р. М. Баєвським запропоновано розглядати двоконтурну
систему, що складається з двох гомеостазів: вегетативного як керуючого і
міокардіально-гемодинамічного як керованого. Тоді процес адаптації
організму до умов середовища можна описати, спираючись на взаємодію
зазначених вище двох контурів [1; 6].

З метою вивчення процесів відновлення зберігаючих здоров’я резервів
організму хворих у процесах реабілітації і профілактики за очевидне стає
потреба вчасного визначення адаптаційних резервів організму людини, так
званого адаптаційного статусу [5; 6]. В арсеналі сучасної медицини немає
методу дослідження, який би дозволяв абсолютно вірогідно визначити
адаптацію організму людини до змін, що відбулись у результаті
захворювання, наприклад до гіпертонічного типу НЦД.

Добре відомо, що формуванню певного патологічного сліду в
організмі, зокрема ініційованого таким захворюванням як НЦД,
перешкоджають багато з яких генетично детермінованих процесів в
організмі, що визначають ступінь опірності (резистентність) організму.
Зрозуміло, що у міру зниження адаптаційних реакцій в організмі
пропорційно зростає вірогідність фіксації відповідного патологічного сліду
за будь-яких варіантів перебігу захворювання НЦД. Оскільки рівень
функціональної достатності певних систем варіює в значних межах у
кожному організмі (і на певному етапі його розвитку), то і сприйнятливість
організму до реабілітаційної дії пропорційно значно варіює у широкому
діапазоні.

Здатність адаптуватися до діючого чинника, не порушуючи механізми
адаптації, може мати місце тільки за наявності достатнього адаптаційного
потенціалу. Це залежить не лише від наявних функціональних резервів, але й
(меншою мірою) від адекватності й економічності реагування, а також
ефективності управління витратою і відновленням резервів. "Ціна адаптації"
визначається станом вегетативної регуляції, з одного боку, й енергетичними
витратами на підтримання належного рівня функціонування системи
кровообігу – з другого. Ці дві умови взаємопов’язані завдяки одночасним
хроно- й інотропному впливам вегетативної нервової системи на серце.
Проте у сучасній фізичній реабілітації часто враховується лише кінцевий
результат регуляторних впливів – частота пульсу, ударний і хвилинний
об’єми кровообігу, тобто показники рівня функціонування системи
кровообігу. Тому одним із найважливіших методологічних питань щодо для
оцінки функціонального стану організму і його адаптаційного потенціалу є
вибір адекватних показників вегетативного гомеостазу [6; 7].

Л. Х. Гаркаві зі співавт. [2; 8] першими запропонували
використовувати як основу для оцінки впливу комплексу подразників метод
визначення типу адаптаційних реакцій за процентним вмістом лімфоцитів і
їх співвідношенням з сегментоядерними нейтрофілами. Оскільки “біла кров”
є своєрідним гормональним дзеркалом стану організму, такий підхід
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дозволяє застосовувати лейкоцитарну формулу не тільки для об’єктивної
оцінки дії на організм усього комплексу різних факторів навколишнього
середовища, але й для визначення стану, в якому перебуває у даний момент
його опірність щодо цього впливу. Більш того, застосування цього методу
повинно дозволити в подальшому використовувати лейкоцитарну формулу з
метою фактичного керування опірністю організму шляхом цілеспрямованого
переведення за допомогою дозованих навантажень зі стану менш
сприятливої для нього реакції до більш сприятливої .

Типи адаптаційних реакцій за Л. Х. Гаркаві:
1. Реакція тренування:
кількість лімфоцитів у межах нижньої половини зони норми (21-28%);

сегментоядерних нейтрофілів – у межах верхньої половини зони норми (55-
65%); кількість лейкоцитів, еозинофілів, паличкоядерних нейтрофілів,
моноцитів – у межах норми.

2. Реакція активації:
 а) зона спокійної активації (ЗСА): кількість лімфоцитів – у межах

верхньої половини зони норми (28-33 %); кількість сегментоядерних
нейтрофілів – у межах нижньої половини зони норми (47-50 %); кількість
лейкоцитів, еозинофілів, паличкоядерних нейтрофілів, моноцитів – у межах
норми;

б) зона підвищеної активації (ЗПА): кількість лімфоцитів – вища за
норму (від 33 до 45 %); кількість сегментоядерних нейрофілів – нижча за
норму (менше 47 %); кількість лейкоцитів, еозинофілів, паличкоядерних
нейтрофілів, моноцитів – у межах норми.

3. Гострий стрес, як відомо з праць Г. Селье, характеризується
лейкоцитозом, анеозинофілією, лімфопенією і нейтрофільозом.
Спостереження Л. Х. Гаркаві (1979) дозволили визначити приблизні
кількісні параметри гострого стресу у людини: кількість лімфоцитів – менша
ніж 20 %, кількість лейкоцитів — більша за 9000, еозинофіли – 0,
паличкоядерні – норма і вище, сегментоядерні — більше 65 %.

4. Хронічний стрес:
 кількість лімфоцитів — менша за 20 %, сегментоядерних — більша за

65%; кількість лейкоцитів та еозинофілів може бути й зниженою, і
підвищеною, і в межах норми; паличкоядерних і моноцитів – у межах норми
і вище.

Необхідно зазначити, що поєднання еозинофілії з лімфопенією –
несприятлива ознака, яка свідчить про настання виснаження
глюкокортикоїдної функції кори надниркових залоз. Збільшення кількості
еозинофілів завжди свідчить про глюкокортикоїдну недостатність; при
розвитку реакції активації і тренування – про відносну недостатність; при
розвитку стресу – про абсолютну недостатність.

Основне співвідношення – між кількістю лімфоцитів і
сегментоядерних нейтрофілів (ЛФ/СН) – має найбільшу величину при ЗПА,
надалі зменшується у зворотному порядку – ЗСА, реакція тренування, стрес.
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Ознаки напруження, неповноцінності реакції – відхилення від
указаних для реакції тренування й активації параметрів білої крові:
лейкоцитоз, лейкопенія, анеозинопенія або еозинофілія, моноцитоз, зсув
вліво, – свідчать про неповноцінність даної реакції, порушення
гармонійності в функціонуванні ендокринних залоз.

Вивчення адаптаційного статусу жінок, ювенільного періоду, хворих
на різни типи НЦД був проведений за допомогою програмно-апаратного
комплексу «Пульс-Антістрес». Відповідно до відомих загальних
неспецифічних адаптаційних реакцій [8], кожна з яких може протікати на 4
рівнях реактивності, жінок відносили до одному з 4 станів: норма, початкова
стадія попередньої хвороби, стан попередньої хвороби або хвороба та
хвороба. У результаті комп’ютерної обробки даних програмно-апаратного
комплексу "Пульс-Антістрес" також визначався індекс напруження (ІН).
Стан, який регулює симпатичний відділ ВНС. У результаті проведеного
дослідження ми отримали наступні дані (табл. 2).

Таблиця 2
Рівні адаптаційних реакцій та індекс напруги по Гаркаві "Пульс-Антістрес",

жінок ювенільного періоду, хворих на різні типи НЦД

Типи НЦД

Початкова
стадія

попередньої
хвороби

(кількість
жінок)

Стан
попередньої
хвороби або

хвороба
(кількість

жінок)

Хвороба
(кількість

жінок)

Індекс
напруження

Гіпертонічний 15 12 15 453,2±1,5
Гіпотонічний 17 7 - 162,8±1,8
Кардіальний - 8 6 278,4±1,3

Примітка. * – розбіжності з початковими даними вірогідні, Р<0,05

Згідно з періодичною системою станів організму за Л. Х. Гаркаві тип
адаптаційної реакції й рівень реактивності відповідають стану аналізу крові,
стану імунітету та певному психоемоційному стану організму людини (на
момент проведення тестування: сон, апетит, працездатність за часом і по
швидкості, пригніченість, дратівливість, агресивність, стомлюваність,
активність).

15 жінок хворих на гіпертонічний тип НЦД, 17 жінок хворих на
гіпотонічний тип мали стан початкової стадії попередньої хвороби при
якому лімфоцитів 13-15% (20-40% норма). Другі елементи білої крові також
з відхиленнями від норми. Активність клітинного імунітету трохи нижче
норми, гуморального - у межах норми. При хронічному стресі знижуються
всі характеристики працездатності й по швидкості й по тривалості, і по
точності. У міру зниження рівня реактивності всі ці порушення наростають.

12 жінок хворих на гіпертонічний тип НЦД, 7 жінок хворих на
гіпотонічний і 8 жінок хворих на кардіальний тип НЦД мали стан
попередньої хвороби або хворобу при якому лімфоцитів 20-27%. Елементи
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напруження – відхилення від норми других елементів лейкоцитарної
формули. Стан імунітету характеризувався помірною активністю як
клітинного так і гуморального імунітету, ближче до нижнього рівня норми.
Ці дані свідчать так само про зміну суб’єктивного стану: зниження
активності, появи млявості, пригніченості, тривожності, погіршення
настрою, стає більш вираженим песимізм, погіршується сон (стає
поверхневим) і зменшується апетит, знижується працездатність: насамперед
швидкість, а потім і тривалість роботи, дратівливість невелика.

15 жінок хворих на гіпертонічний тип НЦД, 6 жінок хворих на
кардіальний тип НЦД мали стан хвороби. Ці дані свідчать про низькі рівні
реактивності, тобто коли підвищена активація часто переходить у
переактивацію – реакцію, зовсім далеку від норми, при якій лімфоцитів 34-
40%. У других 2-4 елементів ЛФ крові більш виразові відхилення від норми.
Стан імунітету може бути високим, але напруженим, можливі зриви.
Суб’єктивний стан у різному ступені переактивації характеризується
більшою активністю, дратівливістю, навіть агресивністю, порушенням сну,
настрій нерівний, але не пригноблений, гарний апетит, працездатність
висока, особливо по швидкості роботи, оптимізм у деякій мірі зберігається,
пригніченість майже не виражена.

Висновки
1. Теоретичний аналіз наукової й методичної літератури дав

можливість вивчити і узагальнити сучасні науково-методичні знання,
результати вітчизняного і зарубіжного досвіду в області стану питання про
оцінку адаптаційного статусу хворих на НЦД.

2. Вивчення адаптаційного статусу жінок ювенільного періоду,
хворих на різни типи НЦД за допомогою програмно-апаратного комплексу
"Пульс-Антістрес" показав, що більшість жінок мали стресорні адаптаційні
реакції, низькі рівні реактивності та високий індекс напруги у середньому
298,4±0,35 (Р<0,05), яким відповідають стан попередньої хвороби або
хвороба.

3. Отримані дані свідчать о необхідності створення методично
правильно організованих заходів фізичної реабілітації за рахунок
сполучення в єдину систему методів фізичного і психоемоційного тренінгу з
урахуванням особливостей жінок ювенільного періоду, хворих на різні типи
НЦД.
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Анотація. У статті проаналізовано соматичний розвиток юнаків 14-16 років, що
займаються волейболом в порівнянні з не тренованими школярами. Досліджувались
наступні параметри соматичного розвитку: довжина і маса тіла, обхват грудної клітки,
індекс Кетле та площа тіла.

Ключові слова: юні волейболісти, соматичний розвиток, вікова динаміка.
Аннотация. Андрийчук Ю. М., Бохонский П. В. Соматическое развитие юных

волейболистов. В статье проанализировано соматическое развитие юношей 14-16 лет,
которые занимаются волейболом в сравнении с не тренированными школьниками.
Исследовались такие параметры соматического развития: длинна и масса тела, обхват
грудной клетки, индекс Кетле и площадь тела.

Ключевые слова: юные волейболисты, соматическое развитие, возрастная
динамика.

Annotation. Yuliana Andriychuck, Pavel Bochonsky. Somatic development of
young volleyballers. The  article  analyzes  the  somatic  development  of  young  volleyballers  of
fourteen  to  sixteen  comparing  with  unskilled  pupils.  The  following  parameters  of  the  somatic
development have been investigated: body length and weight, chest girth, Kettle’s index and
body surface area.

Key words: young volleyballers, somatic development, age dynamism.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
процесі тренувальних занять існує реальна небезпека перетренованості для
функціонально ослаблених школярів. Слабкість функціональних систем
спостерігається у дітей-акселератів, у яких розвиток систем організму може
не встигати за інтенсивними процесами становлення тотальних розмірів
тіла [1].
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Специфіка початкового спортивного відбору та спортивної орієнтації у
волейболі попередньо передбачає залучення до занять високорослих (або із
ознаками майбутньої високорослості) дітей і підлітків. Цей факт дає підстави
констатувати в період пубертатного стрибка відповідно вищі прирости
антропометричних показників довжини тіла та окремих його ланок відносно
хлопців, які не займаються спортом і є менш рослими.

Відповідно до етапів багаторічної підготовки спортивних резервів, які
залежать від специфіки ігрових видів спорту, вік 14-16 років у юних
спортсменів є етапом спеціальної підготовки, диференціації спортсменів по
ігрових функціях, універсальної підготовки з елементами спеціалізації [2].

Б. А. Никитюк [5] відмічає, що при акселерації на фоні прискореного
росту тіла в довжину може затримуватись розвиток серцевого м’язу, фізична
витривалість при цьому знижується. Не досягає належного рівня і розвиток
ряду рухових якостей. Тому, діти з дисгармонійною акселерацією розвитку
потребують до себе особливої уваги зі сторони лікарів і педагогів.

В результаті створюється протиріччя: з однієї сторони, акселерованим
дітям вкрай необхідні фізичні навантаження, якими їх можуть забезпечити
заняття волейболом, а з другої сторони, існує небезпека перетренування,
пов’язана з високим навантаженням.

Мета дослідження: проаналізувати соматичний розвиток юнаків 14-16
років, що займаються волейболом в порівнянні з не тренованими
школярами.

Методи та організація дослідження. Було обстежено 323 школяра 14-
16 років. Контрольну групу (282) становили школярі, які займаються
фізичною культурою за шкільною програмою, за станом здоров’я віднесені
до основної медичної групи. Експериментальну групу (41) склали школярі,
що займаються волейболом зі спортивним стажем не менше одного року. Ми
провели аналіз, систематизацію та узагальнення даних літератури,
антропометричне обстеження за загальноприйнятими методиками [3; 4].
Досліджувались наступні параметри соматичного розвитку: довжина і маса
тіла, обхват грудної клітки, індекс Кетле та площа тіла.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз довжини тіла
показав, що з віком вона збільшується як у нетренованих школярів так і у
юних спортсменів, що займаються волейболом. Статистично значимі
прирости відмічали в 14, 15 і 16 років, як у спортсменів так і у нетренованих
(табл. 1). Загальний приріст довжини тіла з 14 до 16 років у волейболістів
становив 17,68 см (10 %), у нетренованих – 10,32 см (6,3 %).

Слід відмітити, що у волейболістів з віком ріст тіла у довжину не
сповільнюється з 14 до 15 років на 5,4 %, з 15 до 16 років на 4,6 %. У
нетренованих з 15 до 16 років виявлена тенденція до сповільнення темпів
зростання довжини тіла з 14 до 15 років вона збільшується на 4,3 %, а з 15 до
16 років - лише на 2 %.

Відмітимо, що нами виявлено статистично значима різниця між
показниками довжини тіла у школярів 14-16 років. В даній віковій групі
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більший ріст мали волейболісти (р<0,001).
Таблиця 1

Вікові особливості соматичного розвитку волейболістів та не
тренованих школярів

Вік Група n довжина тіла
(см) маса тіла (кг) індекс Кетле

(г/см) площа тіла (м2) ОГК (см)

К 105 162,58±10,29 48,79±8,65 297,73±39,33 1,38 ± 0,17 73,79±5,7814 Е 8 172,38±4,27*** 61,68±4,38*** 357,80±23,81*** 1,63±0,09*** 79,44±4,84***
К 102 169,59±6,86 56,23±9,31 329,46±46,11 1,52±0,19 77,85±6,4015 Е 15 181,73±10,99*** 69,23±13,27*** 379,01±56,39*** 1,78±0,27*** 85,63±7,18***
К 75 172,90±8,32 58,42±9,04 336,27±42,33 1,57±0,18 80,06±5,8116 Е 18 190,06±7,41*** 74,55±8,34*** 391,28±31,05*** 1,89±0,17*** 87,19±6,72***
Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 у порівнянні з контрольною

групою.

Маса тіла генетично менш детермінована, ніж його довжина, і
більшою мірою залежить від конкретних умов життя. Цим визначаються
більш широкі межі її внутрішньої і міжгрупової мінливості. Вивчення маси
тіла показало її збільшення з віком у хлопців-спортсменів і нетренованих.
Статистично значимими збільшення у юних волейболістів та у школярів, які
не займалися спортом були з 14 до 15 років.

При загальному збільшенні маси тіла у юних волейболістів за період з
14 до 16 років на 12,97 кг (19,9 %), найбільший приріст відмічався у віці з 14
до 15 (15,2 %) років, тоді як у не спортсменів загальний приріст маси тіла за
період з 14 до 16 років на 9,63 кг (19,1 %). Найбільші прирости даного
показника у нетренованих школярів відмічалися з 14 до 15 (15,2 %) років.

Відмітимо, що нами виявлено статистично значима різниці між
показниками маси тіла не тренованих школярів та спортсменів у період з 14
до 15, та з 15 до 16 років (р<0,001).

В результаті наших досліджень встановлено, що в 14, 15 і 16 років
волейболісти мали більші показники маси тіла в порівнянні з нетренованими
однолітками при р<0,001.

Зручною характеристикою ваго-ростових співвідношень є індекс
Кетле: загальна маса тіла (г)/ріст (см). У середньому шкільному віці індекс
Кетле коливається від 220 до 360 г/см. У дівчат він дещо вищий, ніж у
хлопців. У старших школярів цей індекс коливається від 325 до 400 г/см.
Значне перевищення верхньої межі свідчить про надлишок маси тіла,
величина менше нижньої межі вказує на недостачу [6; 7].

Аналіз індексу Кетле (г/см) показав його зростання з віком як у юних
волейболістів, так і в нетренованих школярів. Вивчення результатів
досліджень дало змогу виявити темпи приросту ваго-ростового
співвідношення у школярів. Так, у неспортсменів достовірні прирости
індексу Кетле виявлені з 14 до 15 років (10,7 %) при р<0,001, тоді як у
спортсменів статистично значимі прирости не спостерігались і за період з 14
до 15 років показник збільшився на 5,9 %.

Відмітимо, що нами виявлено статистично значима різниці між
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показниками індексу Кетле не тренованих школярів та спортсменів у період
з 14 до 15, та з 15 до 16 років (р<0,001).

Одним з важливих морфологічних показників, який в найбільшій мірі
корелює з основним обміном і використовується для його розрахунку, є
площа тіла. Вивчення вікової динаміки площі тіла показало, що вона
збільшується з віком у школярів обох груп.

Достовірними вікові збільшення площі тіла у спортсменів та у не
тренованих були в період з 14 до 15 років при р<0,05 та р<0,001 відповідно.
У період з 15 до 16 років у двох групах статистично значимі збільшення
показника не спостерігались. У волейболістів з 14 до 15 років показник
збільшується на 9,2 %, з 15 до 16 років на - 6,2 %, у нетренованих на - 10,1 %
та 3,3 % відповідно. Періоди інтенсивного збільшення площі тіла
співпадають з найбільш інтенсивним збільшенням довжини тіла у дітей. За
період з 14 до 16 років площа тіла юних волейболістів зросла на 0,26 м2

(15,4 %), тоді як у не спортсменів всього на 0,19 м2 (13,4 %).
Відмітимо, що нами виявлено статистично значима різниці між

показниками площі тіла не тренованих школярів та спортсменів у період з 14
до 15, та з 15 до 16 років (р<0,001).

Аналізуючи отримані результати досліджень обхвату грудної клітки
(ОГК) встановлено, що з віком вона зростає у всіх обстежуваних школярів.
По мірі збільшення спортивного стажу ОГК зростає більш прогресивно,
подібна тенденція впливу занять спортом на ОГК виявлена дослідженнями
А. В. Шаханової [8].

Встановлено, що віковий приріст ОГК у не спортсменів був більш
рівномірним в порівнянні з волейболістами. Достовірні прирости ОГК у
волейболістів відмічено в період з 14 до 15 років (7,8 % – р<0,05). У
нетренованих школярів такі прирости виявлено в періоди з 14 до 15 років
(5,5 % – р<0,001) та з15 до 16 років (2,8 % – р<0,01) відповідно. Найбільше
збільшення ОГК у всіх школярів відмічалось в 15 років. З 14 до 16 років ОГК
збільшилась у волейболістів на 7,75 см (9,6 %), у нетренованих школярів –
на 6,27 см (8,3 %). Слід зазначити, що коефіцієнт варіації у всіх вікових
групах не перевищував 7,8 %. Зазначимо, що ОГК волейболістів у
порівнянні з нетренованими школярами була більшою в 14, 15 та 16 років
(р<0,001).

Висновок. Виявлена статистично значима різниця між показниками
довжини тіла у школярів 14-16 років. В даній віковій групі більший ріст
мали волейболісти (р<0,001). Волейболісти в 14, 15 і 16 років мали більші
показники маси тіла та ОГК в порівнянні з нетренованими однолітками при
р<0,001. Також нами виявлена статистично значима різниця між
показниками індексу Кетле не тренованих школярів та спортсменів у період
з 14 до 15, та з 15 до 16 років (р<0,001) та площі тіла у період з 14 до 15, та з
15 до 16 років (р<0,001).

Розглянуті морфологічні фактори є важливими, знання та врахування
яких в процесі планування тренувального навантаження для юних
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спортсменів є обов’язковим.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у

вивченні та врахуванні функціональних можливостей фізіологічних систем,
які забезпечують виконання м’язової роботи, таких як система дихання,
серцево-судинна та сенсорні системи в процесі планування тренувального
навантаження для юних спортсменів.

Література
1. Гладышева А. Спорт как фактор гармонического развития подростающего поколения

в условиях акселерации // Тр. Междунар. конф. “Спорт в современном обществе” /
Гладышева А., Гуминский А., Шидловская Э. – М.: Физкультура и спорт, 1974 – С. 46.

2. Железняк Ю. Д. Юный волейболист: [Учеб. пособие для тренеров] / Ю. Д. Железняк. -
М. : Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.

3. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков
в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская
литература, 1999. – 231 с.

4. Мартиросов Е.  Г.  Методы исследования в спортивной антропологии /  Е.  Г.
Мартиросов. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 199 с.

5. Никитюк Б. А. Соматотипология и спорт // Теория и практика физической культуры /
Б. А. Никитюк. – 1982. – № 5 – С. 26-29.

6. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергієнко Л. П. – К. :
Олімпійська література, 2001. – 439 с.

7. Хрущев С. В. Врачебный контроль за физическим воспитанием школьников / С. В.
Хрущев. – М. : Медицина, 1977. – 216 с.

8. Шаханова А. В. Влияние расширенного двигательного режима на онтогенетическое
развитие и физическую подготовленность детей и подростков: Афтореф. дис. … докт.
биол. наук: 03.00.13. – М., 1998. – 50 с.

___   ___   ___   ___

Савчук І. В., Індика С. Я.
ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ ВІД ЗАХВОРЮВАНЬ

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Луцький інститут розвитку людини Університет „Україна”

Анотація. В статті розглянуто динаміку поширеності інфаркту міокарда, інсульту
та смертності від хвороб кровообігу у Волинській області на протязі 6-ти років, яка
свідчить про зростання поширеності даної патології. Та про одну із лідируючих позицій
по смертності в наслідок захворювань серцево-судинної системи та інвалідності в
наслідок інсульту.

Ключові слова: інсульт, інфаркт міокарда, захворюваність, поширеність,
смертність.

Аннотация. Савчук И. В., Индыка С. Я. Динамика распространенности и
смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы населения волынской
области. В статье рассматривается динамика распространенности инфаркта миокарда и
инсульта, смертности от болезней кровообращения в Волынской области на протяжении
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6-ти лет, которая свидетельствует о росте распространенности данной патологии, об
одной из лидирующих позиций по смертности в результате заболеваний сердечно-
сосудистой системы и инвалидности вследствие инсульта.

Ключевые слова: инсульт, инфаркт миокарда, заболеваемость,
распространенность, смертность.

Annotation. Savchuk I. V, Indykа S. Y. Trends in incidence and mortality due to
diseases of the circulatory system volynskoe of population. The dynamics of myocardial
infraction and insult expansion in Volyn’ region during 6 years is considered in the article. The
dynamics  affirms  the  growth  of  given  pathology  expansion.  It  also  affirms  on  the  leading
position on death rate because of cardiovascular diseases and disability because of insult.

Key words: stroke, myocardial infarction, incidence, prevalence, mortality.

Постановка проблеми. Важливою медичною та соціальною
проблемою не тільки на обласному рівні, а й на загальнодержавному, є
хвороби системи кровообігу. Захворювання серцево-судинної системи
відносяться до числа найбільш розповсюджених захворювань, що
призводять до інвалідності і смертності населення у відносно молодому та
найбільш працездатному віці.

Гіпертонічна хвороба, інсульт, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба
серця - це далеко не повний перелік захворювань з несприятливим
прогнозом, які займають перше місце серед причин смерті людей у всьому
світі. За даними ВООЗ, тривалість життя людини на 50% визначається
наявністю в неї захворювань системи кровообігу. Серцево-судинна патологія
в наш час є причиною кожного 3-го випадку смерті в світі і, за прогнозами
до 2020 року ця цифра зросте до 37% [10].

Щорічно в Україні, за даними державної статистичної звітності,
виникає 133000 нових випадків інсультів та 45000 випадків інфарктів; кожна
4 хвилина – новий випадок інсульту, кожна 11 хвилина – новий випадок
інфаркту міокарда. Ця вкрай сумна статистика заставляє ще раз замислитись
над цією проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних
джерел показав, що рівні захворюваності та смертності від серцево-судинних
захворювань постійно зростають, ризик їх виникнення збільшується у
зв’язку з несприятливою соціально-економічною ситуацією в суспільстві,
стресами, значним поширенням шкідливих звичок серед населення, в тому
числі й серед молоді, недотриманням елементарних правил здорового
харчування, зниженням рухової активності [1]. Незважаючи на численні
дослідження в цій галузі, дана проблема залишається актуальною.

Минулий 10-річний період характеризується невпинним збільшенням
поширеності захворювань на гострі та підгострі форми ІХС, що впливає на
частоту виникнення інфаркту міокарда. Важливою соціально-економічною
проблемою є таке захворювання як інсульт, яке часто залишає після себе
важкі наслідки у вигляді рухових, мовних та інших порушень, до праці
повертається не більше 15% хворих [7]. Рухові розлади в гострому періоді
захворювання розвиваються в 75% хворих, а через півроку стійкий руховий
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дефект зберігається в 53% пацієнтів, які перенесли інсульт [3]. Багатьом
економічно розвинутим країнам вдалося зменшити за останні два
десятиліття смертність від цієї тяжкої недуги, що пов’язано з успіхами в
активному виявленні та лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію,
сприятливими змінами способу життя і характеру харчування населення цих
країн [4; 9].

Інсульт посідає одне з перших місць серед причин смертності і завжди
перше місце у структурі стійкої втрати працездатності [2].

Щорічно у 100-200 тис. мешканців України вперше діагностують
інсульт. У 2005 р. зареєстровано 119000 таких випадків (на 16,4% більше ніж
у 1995 р.), що становить 313,7 на 100000 населення. Цереброваскулярні
хвороби «молодшають» – третину інсультів реєструють в осіб працездатного
віку, за останні 5 років третину від загальної кількості хворих з порушенням
мозкового кровообігу становили особи віком до 50 років [2].

Тому, метою роботи є статистичний аналіз поширеності та смертності
від хвороб системи кровообігу населення Волинської області.

Завдання дослідження:
1. Вивчити структуру поширеності захворювань за класами хвороб серед

дорослого населення Волинської області за останні роки.
2. Проаналізувати динаміку поширеності і смертності від інсультів та

інфарктів серед населення Волинської області.
Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети були

використані методи теоретичного рівня досліджень: узагальнення і
систематизації, аналізу і синтезу, теоретичного моделювання.

Результати та їх обговорення. Одною з найболючіших проблем
сучасної демографічної ситуації в області залишається висока смертність
населення від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.
Показник смертності від хвороб системи кровообігу в області за 2007 рік на
100 тис. населення становить 931,6 (Україна 2006 р. – 1034,1; 2006 р. –
938,4), тобто залишається досить стабільним. Померлі від ішемічної хвороби
серця складають 70,3% усіх померлих від хвороб системи кровообігу.

Статистичне дослідження захворюваності свідчить про негативні
тенденції у стані здоров’я населення. Аналізом структури поширеності
захворювань за класами хвороб серед дорослого населення Волинської
області за 2007 рік було виявлено, що лідируючу позицію - 36,1% займають
хвороби системи кровообігу дорослого населення, що перевищує дані
показники по Україні за даний період.

Основними факторами, які визначають рівень смертності, є серцево-
судинні захворювання. На долю хвороб системи кровообігу серед дорослого
населення припадає більше половини всіх випадків смерті – 62,5%. За 2008
рік відбувся ріст показника смертності від хвороб системи кровообігу з 931,6
в 2007 р. до 962,3 в 2008 р., велику частку складають судинні ураження
мозку 232,7 в 2007 р. та 242,7 в 2008 р. на 100 тис. населення (рис. 2).

Друге місце серед лідируючих патологій посідають захворювання
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органів дихання, що становить по області 13,8%. Також значний відсоток
складає патологія органів травлення – 7,7 %.
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Рис. 1. Структура поширеності захворювань за класами хвороб
серед дорослого населення (18 років і старших) Волинської області

за 2007 рік
Примітка: 1 - хвороби системи кровообігу; 2 - х-би органів дихання; 3 - х-би органів
травлення; 4 - х-би кістково-м’язевої с-ми; 5 - х-би сечостатевої с-ми; 6 - х-би
ендокринної с-ми;  7  -  х-би нервової с-ми;  8  -  х-би ока;  9  -  травми,  отруєння;  10  -  х-би
психіки та поведінки.
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Рис. 2. Динаміка смертності (на 100 тис. населення) від хвороб
кровообігу у Волинській обл.

В структурі поширеності захворювань серед дорослого населення за
класами хвороб за останні 5 років спостерігається ріст хвороб системи
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кровообігу з 32,4% в 2003 р. до 36,1% в 2007 р.
На протязі останніх 5 років за даними обласної офіційної статистичної

звітності [5] захворюваність населення області на гострий інфаркт міокарда
має тенденцію до росту і в порівнянні з 2003 роком (98,3 на 100 тис.
дорослого населення) зросла на 3,8% (область 2007 р. – 102,0, Україна 2007
р. – 129,6). Кількість осіб у яких реєструється дана патологія з року в рік
продовжує зростати. Але в порівнянні з 2006 роком захворюваність на
інфаркт міокарда в області зросла незначно й не перевищує 3%, з 101,3 на
100 тис. дорослого населення в 2006 р. до 102,0 на сто тис. населення в 2007
році.

Проаналізувавши поширеність захворювань серцево-судинної
системи населення Волинської обл. було встановлено, що у 2001 р.
поширеність захворювань на інсульти складала 296 випадки на 100 тис.
населення. Значно менший показник відмічається у поширеності інфарктів
93 - випадки на 100 тис. населення (рис. 3).

У 2002-2003 рр. поширеність інсультів зросла до 311,2 випадки у
2002 році, та 349 випадки на 100 тис. населення у 2003 р. Тоді, як
поширеність інфарктів зменшилась до 75,6 випадків на 100 тис. населення у
2002 р, але у 2003 р. знову ж таки спостерігається збільшення до 98,3
випадки на 100 тис. населення.

У 2004 р. поширеність захворювань інсультами зменшується до 315,2
випадки, тенденція до зменшення спостерігається і у поширеності
перенесених інфарктів - 94,6 випадки на 100 тис. населення.
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Рис. 3. Динаміка поширеності інсультів та інфарктів серед населення
Волинської обл.
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У 2005-2006 рр. зростає поширеність інсультів до 352,3 випадки у
2005р., та 363,5 випадки у 2006 р. Також зростає поширеність інфарктів 94,6
випадки у 2005р., та 97 випадки на 100 тис. населення у 2006 р.

У 2007 р. спостерігається незначне зменшення поширеності інсультів
до 354,7 випадки, та інфарктів до 102 випадки на 100 тис. населення.

Висновок. Однією з найболючіших проблем сучасної демографічної
ситуації в області залишається висока смертність населення від серцево-
судинних та церебро-васкулярних захворювань, маніфестними формами
яких є інсульт та інфаркт міокарда.

Поширеність інсультів у Волинській області збільшується із 296
випадків у 2001р. до 354-х. у 2007р., подібна тенденція спостерігається у
поширеності інфаркту міокарда 93 випадки у 2001р. та 102 випадки на
100 тис. населення у 2007р. Лише незначне зменшення поширеності інсульту
спостерігається у 2004 та у 2007рр., а також інфаркту міокарда у 2002 та
2004 рр.
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Михайлюк О. А., Романюк В. М.
РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
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Анотація. У статті подано показники рівня фізичного здоров’я хлопців та дівчат 7-
11  класів.  Встановлено високий рівень здоров’я у хлопців 7-го класу.  У дівчат ця
тенденція дещо змінюється. Високий рівень припадає на дівчат 8-го класу. Низькі
показники рівня соматичного здоров’я потребують поглибленого медичного обстеження з
метою подальшого оздоровлення особистості.

Ключові слова: рівень, здоров’я, фізичне здоров’я.
Аннотация. Михайлюк О. А., Романюк В. М. Уровень соматического

здоровья школьников. В статье поданы показатели уровня физического здоровья
мальчиков и девочек 7-11 классов. Установлен высокий уровень здоровья у мальчиков 7-
го класса. У девочек эта тенденция несколько изменяется. Высокий уровень приходится
на девушек 8-го класса. Низкие показатели уровня соматического здоровья нуждаются в
углубленном медицинском обследовании с целью последующего оздоровления личности.

Ключевые слова: уровень, здоровье, физическое здоровье.
Annotation. Mikhaylyuk O., Romaniuk V. Somatic health of school children level.

In the article the indexes of physical health of boys and girls level are given 7-11 classes. A high
health level is set for the boys of 7th class. For girls this tendency some changes. A high level is
on the girls of 8th class. The low indexes of somatic health level need deep medical inspection
with the purpose of the subsequent making healthy of personality.

Keywords: level, health, physical health.

Постановка проблеми. Проблема зміцнення, збереження і
покращення здоров’я все більш стає актуальною, у зв’язку із зниженнями
показників фізичного здоров’я дітей і молоді, збільшенням кількості
патологічних та спадкових захворювань. Основним методичним прийомом
виступає скринінг, що виявляє «групу ризику» серед практично здорового
населення. Скринінг рівня здоров’я популяції – перший етап системи
зміцнення здоров’я. Значним вкладом у розвиток вчення про здоров’я є
визначення поняття «кількісного здоров’я» за Амосовим. Діагностика рівня
здоров’я – перший крок до профілактики захворювань та підтримки
оздоровлення населення[1; 2]

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наш час починають
з’являтися публікації Е. Булич, І. Муравов, 1997, які пов’язують здоров’я
особистості з нетрадиційними науками. Це, насамперед, валеологія –
комплексне вивчення здоров’я людини. Елементи рівня здоров’я, що можуть
бути кількісно визначені досліджуються А. Г. Щедріною, Г. Л. Апанасенко,
С. А. Душаніним. Вдосконалення фізичного стану людини висвітлені у
працях Пирогової Е. А. [1; 2; 5].

Вирішення завдань оздоровлення дитячої і підліткової популяції
пов’язані з необхідністю розробки і використання скринінгових систем, що
дозволяють швидко і достатньо чітко виявити "групу ризику".
Запропонована методика скринінга Г. Л. Апанасенка базується на
використанні законів термодинаміки, що розглядають ступінь стійкості
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біосистеми, як показник її енергопотенціалу. При цьому враховується
залежність енергопотенціалу біосистеми від об’єму фізіологічних резервів і
економізації функцій зростаючого організму. Чим вищий рівень фізичного
здоров’я, тим менша вірогідність виникнення соматичної патології та
простудних захворювань [1; 2; 3].

Мета роботи: дослідити стан фізичного(соматичного) здоров’я учнів
7-11 класів.

В результаті опрацювання наукової літератури нами було
сформульовано коло завдань:

1. Визначити рівень фізичного здоров’я учнів 7-11 класів.
2. Встановити динаміку рівня соматичного здоров’я учнів 7-11 класів.
Методи та організація дослідження.
1.Аналіз та узагальнення літературних джерел.
2.Методика кількісної експрес-оцінки.
3.Математична обробка даних.

Методи отримання інформації включали теоретичний аналіз
літературних джерел, що передбачав вивчення, аналіз, систематизацію та
узагальнення даних наукової та науково-методичної літератури. Результати
проведеного теоретичного аналізу дозволили визначити мету дослідження,
встановити коло завдань та шляхи їх вирішення.

В основу методики кількісної експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я
покладено показники антропометрії (довжина тіла, маси тіла, динамометрія),
а також стан серцево-судинної системи.

Після отримання кожного показника визначається загальна сума балів,
яка оцінюється рівнем фізичного здоров’я: 5 балів і менше – низький, 6-10 –
середній; 11-15 – високий.

За допомогою методу математичної статистики нами було зроблено
числові характеристики вибірки, які дають кількісне уявлення про емпіричні
дані і дозволяють порівнювати їх між собою. До таких характеристик
відносяться: середнє арифметичне (Х), дисперсія (S2) і стандартне
відхилення (S), мінімальний (Хmin) та максимальний (S max) показники, розмах
варіації (R), коефіцієнт варіації (V), стандартна помилка середнього
арифметичного (Sх) [4].

Результати дослідження та їх обговорення. У дослідженнях
приймали участь учні 7-11 класів ЗОШ №9 м. Луцька, хлопці та дівчата в
кількості 500 чоловік. Всі дані було проаналізовано й оброблено за
допомогою методу математичної статистики та згруповано у вигляді
таблиці 1.

У таблиці 1 подано показники рівня фізичного здоров’я хлопців та
дівчат 7-11 класів у відсотковому відношенні. Так, високий рівень здоров’я у
хлопців 7-го класу мають 22% учнів, середній – 46%, низький – 32%. У
дівчат ця тенденція дещо змінюється. Оскільки високий рівень мають лише
6% дівчат, середній – 50%, низький – 44%. В інших вікових групах числові
показники в середньому відповідають такій же динаміці. Виключення
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становлять лише дівчата 8-го класу, де високий рівень здоров’я мають 34%.
Такий показник зумовлений високим рівнем фізичної підготовленості і
працездатності учениць.

Таблиця 1
Рівень соматичного здоров’я учнів 7-11 класів, %

(за методикою Г. Л.Апанасенко, 1992)
Класи

7 8 9 10 11Рівень
Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д

Високий 22 6 24 34 17,5 10 26 14 25 10

Середній 46 50 54 40 57,7 37,5 50 58 52,5 42

Низький 32 44 22 26 25 52,5 24 28 22,5 48

Динаміка рівня фізичного здоров’я учнів 7-11 класів показана на рис.1.
У таблиці 2 подано числові характеристики рівня соматичного

здоров’я вибірки учнів 7-11 класів, які свідчать, що середнє арифметичне
суми балів коливається від 6,08 до 7,98 бала, що відповідає середньому
рівню здоров’я (6-10 балів). Виняток становлять лише учениці 9-х класів, де
Х = 5,23 бала, що характеризує низький рівень. Середнє значення не дає
повної інформації про варіацію ознаки, тому поряд з цим обчислюють і
характеристики розсіяння вибірки.
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Рис. 1. Динаміка рівня соматичного здоров’я учнів 7-11 класів
Примітки: 1 – хлопці 7-го класу; 2 – дівчата 7-го класу; 3 – хлопці 8-го класу; 4 – дівчата
8-го класу; 5 – хлопці 9-го класу; 6 – дівчата 9-го класу; 7 – хлопці 10-го класу; 8 – дівчата
10-го класу; 9 – хлопці 11-го класу; 10 – дівчата 11-го класу.

Однією з них є розмах варіації R.  Він обчислюється як різниця між
максимальним і мінімальним показником вибірки. В даному випадку ознаки,
що сильно відрізняються за своїми середніми значеннями (8 клас хлопці –
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7,9 бала, 9 клас дівчата – 5,23 бала) мають однаковий розмах варіації 14
балів. Дисперсія (S2) і стандартне відхилення (S) є важливими
характеристиками розсіяння. Показники дисперсії та стандартного
відхилення рівня соматичного здоров’я учнів 7-11 класів подано у табл.2.

Таблиця 2
Статистичні показники рівня соматичного здоров’я учнів 7-11 класів

Класи
7 8 9 10 11

Числові
характеристик

и Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д
Х 7,22 6,08 7,9 7,94 7,68 5,23 8,4 7,44 7,98 6,16
S2 12,66 6,91 10,42 13,0 6,38 13,2 11,22 8,29 9,89 9,77
S 3,56 2,63 3,23 3,61 2,53 3,63 3,35 2,88 3,14 3,13

Xmin -2 1 -2 -1 4 -2 -2 2 -1 -2
Xmax 14 12 12 15 12 12 15 14 12 12

R 16 11 14 16 8 14 17 12 13 14
V 49,31 43,26 40,89 45,47 32,94 69,4 39,88 38,71 39,35 50,81
Sx 0,5 0,37 0,46 0,51 0,4 0,57 0,47 0,41 0,5 0,44

Для того, щоб порівняти ступінь варіації ознак, які виражені в різних
одиницях вимірювання застосовують відносний показник – коефіцієнт
варіації (V), що обчислюється у відсотковому відношенні. Із таблиці 2 видно,
що V коливається в межах 32,94-69,4%. Показники рівня здоров’я хлопців і
дівчат варірують по-різному. Коефіцієнт варіації використовується ще й як
показник однорідності вибіркових значень. В нашому випадку V у всій
сукупності перевищує 10%. Це дає можливість стверджувати про
неоднорідність значень вибірки. В одних школярів рівень соматичного
здоров’я достатньо високий (15 балів), а в інших в критичному стані (-2
бала).

Для оцінки стандартного відхилення S вибіркового середнього
значення Х використовується стандартна помилка середнього
арифметичного (Sх).  Величина Sх показує, яка ж помилка під час обчислень
допускається. В ході наших досліджень ми побачили залежність стандартної
помилки від об’єму вибірки n. У всій сукупності учнів 7-11 класів вона
перевищує 0,57 бала, так як величина n пробігає значення від 1 до 50.
Виняток складають учні 9-х класів (n=1, …40) [4].

Висновки. Отже, в ході дослідження визначено показники рівня
фізичного здоров’я хлопців та дівчат 7-11 класів. Встановлено високий
рівень здоров’я у хлопців 7-го класу. У дівчат ця тенденція дещо змінюється.
Високий рівень припадає на дівчат 8-го класу. Низькі показники рівня
соматичного здоров’я є у дівчат 7, 9, та 11-го класів, що потребує
подальшого дослідження з метою оздоровлення особистості.

Запропонований метод експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я
дітей і підлітків може використовуватися шкільними та підлітковими
лікарями під час щорічних диспансерних оглядів, в лікарсько-оздоровчих
диспансерах, оздоровчих центрах, в дитячих санаторіях і таборах



Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. – Луцьк, 2009. – № 4

184

санітарного типу для призначення оздоровчого рухового режиму [1; 2].
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У

відповідності з результатами експрес-скринінгу рівня фізичного здоров’я на
долікарському етапі огляду, дітей і підлітків можна розподілити на три
групи: 1 – здорові (група ІІІ); 2 – група ризику (група ІІ); 3 – хворі (група І).
Групи І і ІІ потребують поглибленого медичного обстеження [5].
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Постановка проблеми. Будівництво демократичної держави
нерозривно пов’язане з вирішенням проблеми соціального захисту громадян.
Соціальні гарантії держави формуються у відповідності до прогнозованого
нею місця серед світової спільноти. За таких умов кожна держава, яка
репрезентує себе як правова, соціальна та громадянська, використовує
державницько-правові надбання більш зрілих демократій.

Особливе місце серед нормативно-правових напрацювань світової
спільноти займає юридичне забезпечення категорії неповносправних
громадян. Висока планка, встановлена міжнародними організаціями із
захисту прав інвалідів, стала орієнтиром і для нашої держави. Україна в
останні роки робить спроби наблизити своє законодавство до кращих
міжнародних зразків, ратифікувати міжнародні документи, пов’язані із
соціальним захистом інвалідів, забезпечити їх реальне виконання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітлення в ЗМІ та
ознайомлення громадськості України зі станом правового забезпечення
повноцінної життєдіяльності неповносправних категорій громадян за
кордоном стає дедалі послідовнішим. Вони знаходять своє відображення у
наукових публікаціях, публіцистичних статтях, журналістських репортажах.
Стан розробки даної проблеми дозволяє окреслити коло міжнародних
нормативно-правових документів, які офіційно діють на території України,
визначити ступінь заінтересованості суспільства проблемами
неповносправних громадян. За відсутності комплексного дослідження,
кожна публікація щодо правового захисту інвалідів є виявом інтересу до
однієї із найважливіших соціально-правових проблем Української держави.

Мета, завдання роботи. У статті зроблено спробу проаналізувати
охоплення різних аспектів правового захисту інвалідів у світовій
законотворчій діяльності. Окрім того, проведено аналіз діючого в Україні
правового забезпечення проблем інвалідів через призму міжнародних
нормативно-правових документів.

Методи та організація дослідження. Методами дослідження даної
проблеми було обрано: метод аналізу, метод об’єктивності та метод синтезу
інформації. Джерельною базою статті стали міжнародні нормативно-правові
документи, які пройшли процедуру ратифікації в Україні та є діючими на її
території.

Результати дослідження та їх обговорення. В перші роки після
проголошення незалежності України особливо гостро постало питання
соціального та правового захисту людей, які з різних причин не могли про
себе подбати. Час вимагав створення цілісної програми соціально-правового
захисту інвалідів, особливо – дітей-інвалідів. Робота по забезпеченню
соціально-правового захисту інвалідів в Україні йшла паралельно двома
шляхами: вивчення та ратифікація міжнародних нормативно-правових
документів відповідного напрямку та формування і напрацювання власною
юридичної бази.

З перших місяців існування незалежної Української держави країна
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почала долучатися до міжнародних норм соціального захисту фізично
обмежених осіб.

Основними міжнародними документами, що регламентують
вирішення проблем інвалідів, є:

- Декларація про права інвалідів від 9 грудня 1975 р.
- Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів від

20 червня 1983 р.
- Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів

від 20 грудня 1993 р.
- Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 р.
- Факультативний протокол до Конвенції про права інвалідів від 13

грудня 2006 р.
Разом із ратифікацією міжнародних нормативно-правових документів,

Українська держава створювала свою правову базу по соціально-правовому
захисту неповносправних категорій громадян.

Першим нормативно-правовим актом, який передбачав правовий та
соціальний захист людей з особливими потребами став Закон України „Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 25.03.1991 р. [1], який
протягом наступних років неодноразово доповнювався та змінювався,
враховуючи реалії життя інвалідів та підвищення міжнародних стандартів у
царині захисту їх прав. Цим законом держава взяла на себе зобов’язання по
створенню правових, економічних, побутових і соціально-психологічних
умов щодо задоволення потреб інвалідів.

Чи не вперше на міжнародному рівні проблема інвалідності була
заявлена у Загальній декларації прав людини. У статті 25 зазначається, що
«кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,
житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є
необхідним для підтримування здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і
право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства,
старості та іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від
неї обставини» [2]. Тобто декларацією зрівнювалися громадяни незалежно
від їхньої працездатності та фізичних вад.

Наступним документом, який стояв на шляху визнання інвалідів та
інших категорій неповносправних світовою спільнотою, стала Резолюція
ООН 1955 р. щодо професійної реабілітації та зайнятості інвалідів. ООН цим
документом започаткувала створення міжнародної нормативно-правової
бази для забезпечення повноцінного життя та ефективного використання
вмінь та навичок інвалідів.

Декларація про права інвалідів, проголошена ООН 9 грудня 1975 р.,
визначила, що «інваліди повинні користуватися всіма правами, викладеними
у чинній декларації. Ці права повинні бути визнані за всіма інвалідами без
будь-який виключень і без розходження і дискримінації по ознаці раси,
кольору шкіри, статі, мови, віросповідання, політичних або інших
переконань, національного або соціального походження, матеріального
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становища, народження або будь-якого іншого фактора, незалежно від того,
чи відноситься це до самого інваліда або до його або її родини» [3].

Згідно декларації, навіть у більшій мірі ніж здорові люди (адже вони
того більше потребують), «інваліди мають право на медичне, психічне або
функціональне лікування, включаючи протезні й ортопедичні апарати, на
відновлення здоров’я й положення в суспільстві, на освіту, ремісничу
професійну підготовку і відновлення працездатності, на допомогу,
консультації, на послуги по працевлаштуванню й інші види обслуговування,
що дозволять їм максимально виявити свої можливості й здібності й
прискорять процес їхньої соціальної інтеграції або реінтеграції» [3].

Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів, яка
з’явилася у 1983 р. врахувала зміни, які відбулися в розумінні
реабілітаційних потреб, в охопленні й організації служб реабілітації, у
законодавстві міжнародних демократій. Зокрема, в статті 6 конвенції
зазначалося, що кожний член ООН шляхом національного законодавства,
правил чи будь-яким іншим методом вживає таких заходів, які можуть бути
потрібними для забезпечення можливості всім категоріям інвалідів
отримувати, зберігати підходящу роботу та просуватися по службі [4].
Документом, окрім того, передбачалося творити густу сітку служб
професійної реабілітації та зайнятості для інвалідів у сільських районах і у
віддалених місцевостях.

Згодом, з огляду на важливість проблеми у континентальному, а не у
локальному масштабі, 47 сесія Генеральної Асамблеї ООН 9 листопада 1991
р. прийняла Резолюцію про відзначення Міжнародного дня інвалідів 3
грудня. Дане рішення переслідувало мету: привернути увагу світової
спільноти до проблем інвалідності та ставлення до представників цього
прошарку як до рівноправних членів суспільства. Адже на момент прийняття
цього документа в світі нараховувалося більше 500 млн. інвалідів, які стали
ними в результаті розумових, фізичних чи сенсорних розладів.

Всесвітня програма дій щодо інвалідів, прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН у 1992 р., забезпечила концептуальну основу роботи
світової спільноти з різними категоріями неповносправних громадян та
визначила головні напрямки роботи з ними. Дія програми була спрямована
на проведення ефективних заходів з метою запобігання інвалідності,
відновлення працездатності, реалізацію рівності та щонайширшого
залучення інвалідів у соціальному житті та розвитку.

20 грудня 1993 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила Стандартні
правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. В них розроблені
шляхи діяльності, які повинні забезпечити таке становище інвалідів, коли
вони мали би ті ж самі права і обов’язки, що й повносправні громадяни.
Окрім того, цей документ передбачав прийняття державами моральних і
політичних зобов’язань, реалізацію принципів відповідальності та
забезпечення співробітництва.

У правилах значне місце знаходять окремі аспекти життєдіяльності
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інвалідів. Перед державами-підписантами ставиться завдання зробити життя
інвалідів максимально комфортним, залучивши для цього засоби масової
інформації, державні органи, громадські організації, медичні заклади.

Правило 1.2 передбачає, що «держави повинні започатковувати і
підтримувати інформаційні кампанії, які стосуються інвалідів, та політики
щодо інвалідності, проголошуючи, що інваліди є громадяни з тими ж
правами, що й інші, таким чином обґрунтовуючи заходи на подолання
перешкод для повної співучасті» [5]. У правилі 2.5 завважується, що
«держави повинні забезпечити інвалідів регулярним лікуванням і ліками,
яких ті можуть потребувати для збереження або покращання рівня своєї
життєдіяльності».

Щодо роботи та завдань реабілітаційних служб, то правило 3.5
передбачає, що «усі реабілітаційні служби повинні бути доступні у тій
місцевій спільноті, де проживає інвалід. Однак, у деяких випадках, щоби
досягти певної мети навчання, можуть бути організовані спеціальні
обмежені в часі реабілітації курси за місцем проживання там, де це
можливо» [5].

Правила ставлять перед державами завдання щодо доступності
необхідного для інвалідів обладнання за поміркованими цінами. Правило 4.4
«Держави мають визнавати, що всі інваліди, які потребують допоміжних
пристроїв, повинні мати належний доступ до них, що включає фінансову
доступність. Це може означати, що допоміжні пристрої і обладнання мають
надаватись безкоштовно або за такою низькою ціною, щоб інваліди або їх
родини були спроможні їх придбати» [5].

Доступному довкіллю присвячено правило 5.1 «Держави повинні
ініціювати процес усунення перешкод для доступності фізичного довкілля.
Такі заходи повинні охоплювати вироблення норм і правил, а також
введення в дію законодавства, що забезпечує доступність до різних сфер у
суспільстві, наприклад, стосовно житла, будівель, служб громадського
транспорту та інших засобів пересування, вулиць та інших елементів
відкритого довкілля» [5].

Важлива проблема – проблема освіти інвалідів – піднімається в
правилі 6 «Держави повинні визнавати принцип рівних можливостей щодо
початкової, середньої та вищої освіти для дітей-, молоді- й дорослих-
інвалідів у інтегрованому оточенні. Вони повинні забезпечити, щоб освіта
інвалідів була інтегральною частиною навчальної системи» [5]. Не менш
важливі завдання перед державами-членами ООН ставляться й у наступних
правилах з приводу доступності інвалідів до культури, науки, релігії,
відпочинку та спорту, їхньому соціальному захисту.

Рівне право на працю закріплене у правилі 7.2 «Держави повинні
активно підтримувати залучення інвалідів до вільного забезпечення працею.
Ця активна підтримка може виявлятись у різноманітних заходах, зокрема у
професійній підготовці, системі заохочувальних квот, зарезервованому чи
призначеному забезпеченні працею, позичках чи субсидіях для малого
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бізнесу, виняткових контрактах, чи першості прав на виробництво, знижках
податків, сприянні при контрактах або іншій технічній чи фінансовій
допомозі підприємствам, де працюють інваліди. Держави повинні також
заохочувати працедавців за змогою робити пристосування для облаштування
робочих місць інвалідів» [5].

10 червня 1994 р. з’явилася Саламанкська декларація ООН про
принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб із
особливими потребами. Вона рекомендує державам-членам ООН при
укладені національних нормативних документів, які регламентують надання
освітніх послуг інвалідам, зважати на те, що «особи, що мають особливі
потреби в області освіти, повинні мати доступ до навчання в звичайних
школах, що повинні створити їм умови на основі педагогічних методів,
орієнтованих у першу чергу на дітей з метою задоволення цих потреб,
звичайні школи з такою інклюзивною орієнтацією є найбільш ефективним
засобом боротьби з дискримінаційними поглядами, створення сприятливої
атмосфери в громадах, побудови інклюзивного суспільства і забезпечення
освіти для всіх; більш того, вони забезпечують реальну освіту для більшості
дітей і підвищують ефективність і в кінцевому рахунку рентабельність
системи освіти» [6].

Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996 р. зазначає: «Інваліди
мають право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті
суспільства» [7], чим підтверджує право неповносправних категорій
громадян на повноцінне життя. Хартія передбачає рівні права на професійно-
технічну підготовку як інвалідів, так і повносправних осіб. В ній сказано:
«сприяти професійно-технічній підготовці всіх осіб, включаючи інвалідів, а
також створити умови для доступу до вищої технічної та університетської
освіти виключно на основі особистих здібностей» [7].

Європейська соціальна хартія визначає права інвалідів на освіту та
роботу згідно їх кваліфікації та здібностей: «сприяти їхньому доступові до
роботи усіма засобами, які можуть заохочувати роботодавців приймати на
роботу інвалідів і утримувати їх у звичайному виробничому середовищі та
пристосовувати умови праці до потреб інвалідів, або, коли це видається
неможливим у зв’язку з інвалідністю, шляхом облаштування або створення
спеціальних робочих місць з урахуванням ступеня інвалідності. У деяких
випадках такі заходи можуть вимагати використання спеціалізованих служб
працевлаштування та надання допомоги» [7].

Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 р. підтверджує
неподільність та взаємозв’язок усіх прав людини і основних свобод, а також
необхідність гарантувати інвалідам повне користування ними без
дискримінації.

Метою даної конвенції є заохочення, захист та забезпечення повного
та рівного здіснення всіма інвалідами прав людини та основних свобод,
повага їх гідності. Документ визначає коло осіб, які відносяться до категорії
«інвалід», зокрема це «особи зі стійкими фізичними, психічними,
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інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з
різноманітними бар’єрами могуть заважати їх повноцінній та ефективній
участі в житті суспільства нарівні з іншими» [8].

Держави-учасники конвенції зобов’язуються приймати усі належні
міри для усунення дискримінації за ознакою інвалідності зі сторони будь-
якої особи, організації або приватного підприємства; надавати інвалідам
доступну інформацію про засоби, які полегшують мобільність, пристрої і
ассистивні технології, в тому числі нові технології.

Конвенцією визначено, що жінки-інваліди та діти-інваліди є найбільш
вразливими категоріями з-посеред інвалідів. Тому держави-учасниці
«приймають усі необхідні міри для забезпечення всебічного розвитку,
покращення становища та розширення прав і можливостей жінок, щоб
гарантувати їм здійснення та реалізацію прав людини та основних свобод,
закріплених даною Конвенцією» [8].

Окрім того, конвенція визначає рівень доступності до засобів
існування, доступ до правосуддя, свободи інвалідів та особисту
недоторканість, індивідуальну мобільність, гарантії на освіту, здоров’я,
абілітацію та реабілітацію, участь у культурному та спортивному житті
суспільства.

Факультативним протоколом до Конвенції про права інвалідів
передбачено контроль за реалізацією державами-учасниками положень
даного документу. Комітет приймає до розгляду повідомлення про
порушення норм конвенції від осіб чи групи осіб, які підпадають під його
юрисдикцію [9].

Висновок. Світова спільнота має значні напрацювання в сфері
правового захисту інвалідів. Хочеться сподіватися, що Українська держава
не лише долучилася до більшості міжнародних нормативно-правових актів
стосовно означеної проблеми, але й буде їх забезпечувати реальними діями.
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Кафедра хірургії стоматологічного факультету, м. Івано-Франківськ

Анотація. Для побудови здорового суспільства і проведення реабілітації осіб, які
цього потребують, реабілітологи мають бути здорові духовно і кожен з них має отримати
у ВУЗі відповідне інтелектуальне навантаження з відповідним розвитком духовності, без
чого неможливий розвиток здорового суспільства.

Ключові слова: духовність, фахівець з фізичної реабілітації.
Аннотация. Чурпий К.  Л.,  Чурпий И.  К.,  Завгородняя О.  В.,  Чурпий В.  К.

Духовность в подготовке специалиста физической реабилитации. Для построения
здорового общества и проведение реабилитации реабилитологи должны быть здоровы
духовно и каждый из них должен получить в ВУЗе соответствующую интеллектуальную
нагрузку с соответственным развитием духовности, без чего невозможно развитие
здорового общества.

Ключевые слова: духовность, специалист по физической реабилитации.
Abstract. Churpy K.L., Churpy I.K., Zavgorodnyaya O.V., Churpy V.K.

Spirituality in the training of physical rehabilitation. To build a healthy society and carrying
out rehabilitation Rehabilitation must be healthy spiritually, and each must receive the
appropriate university intellectual load with a corresponding development of spirituality,
without which no development of a healthy society.

Keywords: spirituality, a specialist in physical rehabilitation.

Відродження духовності та її розвиток в Україні на сьогодні є
найважливішим питанням розвитку (еволюції) суспільства. Тільки велика
духовність дає можливість гармонійного розвитку суспільства, піднімати
його на нові, більш високі рівні розвитку, створювати адекватні умови життя
для всіх громадян суспільства. Суспільство, позбавлене духовності,
приречене на вимирання і загибель кожної цивілізації починається з втрати
духовності. Формування духовності проходить під впливом внутрішнього
світу людини, культурного осередку в якому вона проживає, визначаються
пріорітетні цінності [1].

Проблема формування духовності в суспільстві залишається
актуальною у всі часи. Вона належить до проблеми соціального характеру,
тому що пов’язана з формуванням і вихованням особистості. Виховання
справжнього громадянина з високою національною свідомістю неможливе
без високої його духовності.
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Аналізуючи проблеми суспільства на сьогодні слід відмітити падіння
духовності, особливо серед молоді. Суспільство стає бездуховним. Як
показали дослідження, 66% батьків на сьогодні не мають ніякого уявлення
про педагогіку. В багатьох сім’ях відсутня турбота про дітей або вона
направлена лише на матеріальне забезпечення, що веде до деградації молоді,
яка посилюється з кожним поколінням. Ось чому формування духовності в
молоді має стати однією з пріорітетних завдань нашої держави.

Духовне відродження серед української нації, виховання духовності у
молоді сприятиме розвитку демократичних процесів в державі, гармонізації
соціального та суспільного життя народу.

На сьогодні в Україні відмічається ріст серцево-судинних та
онкологічних захворювань, алкоголізму, наркоманії, травматизму,
туберкульозу, які є основними причинами смертності та інвалідності, що
веде до зменшення кількості населення держави, збільшенням кількості
людей похилого віку і людей з обмеженими можливостями – відбувається
старіння нації.

Така ситуація пов’язана з тим, що населення України, а особливо
молодь не захищені соціально, не мають чіткої перспективи в житті.
Більшість молодих людей не має можливості отримати необхідну освіту і
професію з наступним працевлаштуванням, отримати належну і в повному
об’ємі медичну допомогу. [2]

Нестабільність в суспільстві веде до знищення психічної стабільності
особистості, змінюються пріоритети життя з духовних на матеріальні.
Видатний терапевт М. Я. Мудров писав «Одні люди хворіють від тілесних
причин, а інші - від душевних обурень» [3].

Ріст захворюваності, інвалідності, соціальної незахищеності в
кінцевому результаті потребує проведення лікування і реабілітації як
окремого індивідума, так і суспільства в цілому. Реабілітація є складовою
соціальної політики, яка дає можливість людині брати участь у житті
суспільства, включатися в трудове життя, відчувати себе потрібною
суспільству, а не бути тягарем для нього.

Проте реабілітація не сформована в науку. В спеціальній літературі з
фізичної реабілітації недостатньо даних про реабілітацію окремих груп
хворих і відношення їх у соціальній та духовній сферах суспільства. Відсутні
або вкрай недостатньо висвітлені питання взаємозв’язку фізичної
реабілітації з її іншими видами – соціальною, психологічною, трудовою і
т.д.. Але кожному реабілітологу потрібно пам’ятати, що наявність хвороби з
тривалим розладом здоров’я, особливо у онкохворих, після травм з
ураженнями спинного мозку виникають серйозні психічні відхилення, які
потребують нашого втручання на етапі реабілітації. Майже не висвітлені
питання проведення реабілітації та її зв’язок з відновленням духовного стану
людини.

Проводячи фізичну реабілітацію, неможливо досягнути бажаних
результатів не проводячи психологічну. А це можливо тільки тоді, коли
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реабілітологи будуть високо духовними людьми, володіти психологічними
прийомами реабілітації, мати співчуття до людей, з якими працюють.

Для пробудження духовного розвитку, для його подальшого
удосконалення необхідно створити відповідні умови викладання. Сучасний
викладач має постійно оновлювати форми і методи навчання з фізичної
реабілітації, пов’язуючи їх з духовністю. Практична форма навчання
повинна базуватися на моделюванні життєвих ситуацій та ставлення до них
студента. Це допоможе студентові оволодіти практичними навиками, а
викладачу зрозуміти духовний стан самого студента, де і в якому напрямку з
ним необхідно більше працювати, на чому акцентувати увагу. Необхідно
виховувати у студентів принципи духовності, які направлені на добре
відношення до людей, турботу та увагу до них, готовність прийти на
допомогу, безкорисливість у їх діях. Виховання духовності у студентів курсу
фізичної реабілітації – це виховання ідеалу, до якого має прагнути людина у
власному розвитку. Лише людина з високим рівнем духовності володіє
системою адекватної поведінки в різних ситуаціях і з людьми різного
душевного стану. Вона буде спрямовувати свої дії на примноження добра,
його збереження, створення гармонії та прекрасного в житті інших людей,
буде готова прийти безкорисно на допомогу іншій людині. Висока
духовність реабілітологів забезпечить подолання труднощів у людей, які
потребують фізичної реабілітації.

Людина бездуховна не може провести психокорекцію якостей і
функцій інваліда, його мотивації до життєдіяльності та праці, профілактику
негативних психічних станів, навчити прийомів і методів психологічної
саморегуляції та самоконтролю. Навчання духовності дасть можливість
провести крім фізичної реабілітації інші її види, покращити життя людей з
обмеженими можливостями.

Духовність у студентів фізичної реабілітації потрібно прищеплювати і
виховувати починаючи з першого дня перебування у ВУЗі, використовуючи
міжпредметні зв’язки, проводячи дану роботу всім колективом.
Незаперечним є особистий приклад викладачів, які мають поважати і
дотримуватися загальнолюдських правил, норм, принципів моралі і права.

Якщо дитину не навчити в сім’ї турбуватися про своїх рідних, про
тварин і рослин, про навколишнє довкілля, що оточує її, така дитина буде
жити лише з думкою про себе і свої власні інтереси. Аналогічно, коли у
процесі викладання фізичної реабілітації не буде підвищуватися
інтелектуальний і духовний розвиток студента, коли не буде в майбутнього
фахівця вироблено співчуття до ближнього - його робота по реабілітації буде
проводитися формально.

Таким чином, для побудови здорового суспільства і проведення
реабілітації осіб, які цього потребують, реабілітологи мають бути здорові
духовно і кожен з них має отримати у ВУЗі відповідне інтелектуальне
навантаження з відповідним розвитком духовності, без чого неможливий
розвиток здорового суспільства.
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Сергійчук І. М.
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПРОТИОСТЕОХОНДРОЗНИЙ

ТРЕНАЖЕР-МАСАЖЕР
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. У статті викладені нові методики гармонізації особистості спортсмена
та застосування технічних засобів фізичної реабілітації, зокрема новостворений
тренажер-масажер для тренування.

Ключові слова: профілактичний, тренажер-масажер, лікувальний, хребет, м’язи.
Аннотация. Сергийчук И. М. Лечебно-профилактический

протеостеохондрозный тренажор-масажер. В статье поданые новы методики
гармонизации личности спортсмена и использование технических средств физической
реабилитации, а также новосозданого тренажора-масажора для тренеровок.

Ключевые слова: профилактический, тренажор-масажор, лечебный, позвоночник
и мышцы.

Summary. Serhiichuk I. M. Spinal column recovery program for schoolchildren.
The article deals with the general approaches of studying various spinal column diseases.
Training exercises for spinal column correction are investigated, enlarged and specified in
detail. A newly-made training massage simulator is described.

Key words: training exercises, spinal column, muscles, training massage simulator,
ligament, discs.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Багато видів спортивної діяльності, зокрема, бокс, кікбоксинг, карате та інші
види єдиноборств характеризуються великими обсягами монотонної роботи,
підвищеними фізичними і психічними навантаженнями, а також високим
травматизмом. Актуальними проблемами спорту є пошуки рішень,
спрямованих на прискорення підготовки спортсменів високого рівня
майстерності за умови збереження й удосконалення їхнього здоров’я. Як
рішення даної проблеми ми у своїх дослідженнях використовували
інноваційні фізичні вправи для покращення коррекції хребта і технічні
засоби фізичної реабілітації.

Мета дослідження: забезпечити якісне проведення занять за
допомогою технічних засобів фізичної реабілітації.
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Новизна наукової розвідки полягає у тому, що вперше в Україні було
сконструйовано лікувально-профілактичний “Протиостеохондрозний
тренажер-масажер”.

Методи й організація досліджень. Технічні засоби фізичної
реабілітації – це засоби, що застосовуються в комплексному тренуванні
опорно – рухового апарату та різних систем організму.

Основними завданнями технічних засобів у комплексному тренуванні
спортсменів являється відновлення функціональної здатності рухового
апарату і працездатності тренуючих, вироблення рухових навиків,
необхідних в побуті і спорті.

Серед завдань, які виконують технічні засоби фізичної реабілітації, є
не тільки відновлення функцій організму людини, а й відновлення людини
як особистості, продовження її активної життєдіяльності і повернення до
праці і занять.

Для підвищення якості тренування ми застосовували тренажер,
зокрема «Протиостеохондрозний тренажер - масажер». Тренажер-масажер,
належить до фізкультурно-оздоровчої техніки і може бути використана для
тренування, масажу і реабілітації різних груп м’язів людини в спортивних і
лікувальних закладах, а також у домашніх умовах. Тренажер-масажер
містить встановлену горизонтально раму з упором для ніг та опорою для
спини, що виконана у формі напівколеса. Крім того, тренажер-масажер
містить сидіння, що закріплене до рами, а також пружини, при цьому опора
для спини змонтована на бічних вертикальних виступах рами і утворена
еквидистантно розміщеними втулками, що встановлені з можливістю
обертання у підшипниках. На рамі для тренування грудних м’язів змонтовані
еспандери з підставкою для них, а кожна з втулок опори для спини виконана
з двошаровим покриттям: верхнім з дерев’яних рейок, розміщених вздовж
поздовжньої осі втулок та з внутрішнім покриттям з еластичного, наприклад,
гумового матеріалу, причому рейки жорстко з’єднані з еластичним
покриттям.

Він проілюстрований на фото. Так, на фото 1 дано його вигляд збоку,
на фото2 - вигляд зверху, на фото 3 - тренажер-масажер ілюстрований у
користуванні.

Тренажером-масажером користуються таким чином:
Установку опори для ніг регулюють попередньо з врахуванням росту

людини, що тренуватиметься. Після чого вибирають потрібної пружності
еспандери. Людина сідає на сидіння, опираючись на опору спиною, а ногами
на упор, здійснює масажні рухи спиною на втулках опори для спини.
Завдяки тому, що під верхнім шаром (рейками) розміщений еластичний шар,
спина людини щільно примикає до втулок, при цьому, тримаючись руками
за виступи рами, людина обирає зручне для неї положення спини. Для
тренування грудних м’язів використовують заздалегідь обрані (за потрібною
пружністю) еспандери, підтягуючи останні та зводячи і розводячи руки.

Цей пристрій, спрямований для діагностики та лікування початкової
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стадії остеохондрозу. Барабан цього пристрою сконструйовано під
фізіологічний вигин хребта. Він дозволяє відстежувати рівень зниження-
розгинання хребта (флексії) від фізіологічного, тим самим покращити
еластичність хребтових сегментів та самокорекцію міжхребцевих дисків.
Також тренажер укріплює черевний прес та в цілому м’язовий корсет
людини.

Результати дослідження. Надмірно тяжкі фізичні навантаження, що
отримують спортсмени на тренуваннях та заняттях призводять до
порушення змін у хребетному стовпі. Перш за все результати спортсменів
залежать від стану його хребта і стану загалом.

Фото 1. Фото 2.

Фото 3.
При повноцінному активному відпочинку диски можуть отримувати

достатню кількість міжкліткової рідини, яку виробляють навколо хребців
м’язи, а значить із водою одержувати достатню кількість необхідних
компонентів, необхідних для обміну речовин в самому диску і його
пульпозному ядрі.
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На тренуваннях при великих навантаженнях на хребет рідини з
продуктами життєдіяльності швидше виходить із міжхребцевого диска в
результаті чого диск зменшиться по висоті.

Проте, як правило, необхідного часу для заповнення втраченої рідини і
поживних речовин в диску не вистачає, так як більший проміжок часу він
знаходиться в стані навантаження, тобто стиснутий. Під час сну рідина
збільшується, але не так активно і не в повному обсязі, як в пасивному стані
активізація обмінних речовин різко зменшується.

Заняття на “тренажері-масажері” дозволяє спортсменам, які
одержують надмірне навантаження на міжхребцеві диски отримати
розвантаження всього організму та корекцію хребта.

Людині легше зігнутись, а ніж прогнутись, що зумовлено формою його
хребців. З роками хребет згинається вперед, що в свою чергу порушує його
лабільність. Тому і був розроблений “тренажер-масажер”, який допомагає
людині покращити еластичність прогину назад, до норми фізіологічного
вигину хребта.

Продіагностувавши на цьому виробі спортсменів-професіоналів та
початківців, ми побачили, що майже 50% з них мають погану гнучкість та
еластичність суглобів і хребта, що виражається у їхній нездатності
прогнутись по радіусі барабану масажера, який є нормою фізіологічного
вигину (Залежно від середніх атропометричних даних людини було
встановлено і доведено, що саме такий радіус є нормою прогину назад). Така
нездатність прогнутися коливається від 5-20 см. “Цей певний блок” не дає
можливість показати кращих результатів спортсменам, незалежно від виду
спорту. Після занять на “тренажері-масажері” в легкоатлетів, важкоатлетів,
боксерів і т. д. набагато покращились результати. Тепер вже тисячі з них
досягли вражаючих успіхів, займаючись за даною методикою. Позитивні
результати з’явилися вже через декілька тижнів і навіть через декілька днів
регулярних занятть.

Ці вправи на тренажері допоможуть відновити функції хребта
незалежно від віку. Вони здатні оздоровити весь організм, оскільки
тренуючий хребет, ми створюємо умови для захисту від проблем, що
пов’язані із нервами спинного мозку, які керують різними органами.

Тренуючи та розтягуючи хребет, ви в той же час укріплюєте м’язи і
зв’язки, які будуть підтримувати хребет у видовженому стані. Все це
сформує правильну поставу.

Ваш організм буде стимулювати циркуляцію крові і передачу нервової
енергії. Всі внутрішні органи зміцняться, коли зменшиться тиск на керуючі
нерви, дихання стане глибшим і всі клітини отримають більше кисню.

Як ви вже зрозуміли, виконання всього комплексу вправ не займе у вас
багато часу і не призведе до надмірної втоми. Рухів, які ми виконуємо у
повсякденному житті недостатньо для підтримки хребта в гнучкому та
видовженому стані.

Висновок. Застосування тренажера-масажера в начально-
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тренувальному процесі дозволить оптимізувати підготовку спортсменів з
одночасним підвищенням рівня їхнього здоров’я і профілактики
травматизму.
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