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УДК 612:796
Довгаль Василь

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ
ЗАНЯТЬ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО

РОЗВИТКУ
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут

ім. Тараса Шевченка м. Кременець

Анотація. В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання кількості
дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я. Значну частину серед цих дітей
займають діти із затримками психічного розвитку, яких на фоні загального погіршення
дитячого здоров'я стає дедалі більше. Мета дослідження полягає в науково-теоретичному
обґрунтуванні змісту варіативної частини шкільної програми з фізичної культури для
школярів підлітків із затримкою психічного розвитку. З урахуванням проаналізованої
літератури та отриманих нами даних, визначено що експериментальна методика підвищення
рівня фізичних можливостей і стану фізичного здоров’я школярів підліткового віку із
затримкою психічного розвитку має містити такі положення. Враховувати вік, стать,
тренованість та вікові темпи приросту рухових якостей школярів із затримкою психічного
розвитку. Включати навантаження, спрямовані на покращення фізичної працездатності та
фізичні вправи різнобічного спрямування із залученням до роботи великих м’язових груп.
Фізичне виховання школярів підліткового віку із затримкою психічного розвитку має бути
спрямоване на певну трудову діяльність, тобто мати професійно-прикладний характер.

Ключові слова: методика занять, затримка психічного розвитку, підлітки, фізичне
виховання, професійно-прикладне.

Аннотация. Довгаль Василий. Научное обоснование экспериментальной
методики занятий для школьников подростков с задержкой психического развития.
Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт им. Тараса Шевченко
г. Кременец. В исследованиях последних лет отмечается тенденция роста количества детей с
отклонениями физического и психического здоровья. Значительную часть среди этих детей
занимают дети с задержками психического развития, которых на фоне общего ухудшения
детского здоровья становится все больше. Цель исследования состоит в научно-
теоретическом обосновании содержания вариативной части школьной программы по
физической культуре для школьников подростков с задержкой психического развития. С
учетом проанализированной литературы и полученных нами данных, определено, что
экспериментальная методика повышения уровня физических возможностей и состояния
физического здоровья школьников подросткового возраста с задержкой психического
развития должен содержать следующие положения. Учитывать возраст, пол,
тренированность и возрастные темпы прироста двигательных качеств школьников с
задержкой психического развития. Включать нагрузки направленные на улучшение
физической работоспособности и физические упражнения разностороннего направления с
привлечением к работе крупных мышечных групп. Физическое воспитание школьников
подросткового возраста с задержкой психического развития должно быть направлено на
определенную трудовую деятельность, то есть иметь профессионально-прикладной характер.

Ключевые слова: методика занятий, задержка психического развития, подростки,
физическое воспитание, профессионально-прикладное.

Annotation. Dovgal Vasil. Scientific substantiation of experimental teaching methods
for pupils adolescents with mental retardation. Kremenets Regional Humanitarian
Pedagogical Institute of Taras Shevchenko. In  recent  studies  there  is  a  tendency  of  growth  of
children with physical and mental health. A significant part of these children took the children with
mental retardation who are against the general deterioration of children's health are increasing. The
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purpose of the study is scientific and theoretical justification for the detention variable part of the
school program of physical training for school adolescents with mental retardation. Given the
literature and analyzed our data, it is determined that the experimental technique improve physical
abilities and physical health school teens with learning disabilities must include the following
provisions. Take into account the age, sex, exercise and age growth rate of motor qualities pupils
with mental retardation. Include the load to improve physical performance and exercise-round
destinations with involvement of a large muscle groups. Physical education students teenagers with
learning disabilities should be directed to a specific career, you have to have a professional and
applied nature.

Keywords: teaching methods, mental retardation, teens, physical education, vocational and
applied.

Постановка наукової проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання
кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я. Значну
частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку
(ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі
більше. Якщо в 70-80 роках минулого століття такі діти в середньому складали
від 5 до 11 відсотків то на сьогодні вони складають від 12 до 18 % (залежно від
регіону України) від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу
загальноосвітньої школи [3]. Це учні зі стійкими недоліками навчально-
пізнавальної діяльності, які не вдалося достатньою мірою скоригувати в
початковій школі.

Ця проблема активно вивчалася в загальному психолого-педагогічному
напрямку [5; 6; 7; 10] та в плані використання фізичних вправ для корекції
розвитку та морфо-функціонального стану школярів із затримкою психічного
розвитку [2; 5; 7; 10]. У низці досліджень вивчався вплив фізичних вправ різної
спрямованості на розвиток рухових якостей і психічних функцій у дітей з
затримкою психічного розвитку [5; 8]. Разом з тим, у цих роботах недостатньо
висвітлена роль рухової діяльності в корекції психічного розвитку та фізичної
підготовленості школярів підліткового віку із ЗПР. Комплексних досліджень
фізичної працездатності, фізичного розвитку і стану функціональних систем
цих дітей, як інтегрального показника їх адаптивності в доступній нам
літературі немає. Поряд з тим, знання закономірностей розвитку даного
контингенту вимагає першочергової уваги.

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні змісту
варіативної частини шкільної програми з фізичної культури для школярів
підлітків із ЗПР.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
досліження. Завданнями більшості досліджень по проблемі затримки
психічного розвитку у дітей в дитячих садках та у молодших школярів є
корекція самого психічного розвитку [2; 5; 7]. Нажаль значна їх частина
переходить у середні класи залишаючись із ЗПР.

Особливості корекційно-розвивальних завдань школярів із ЗПР у 5-9
класах визначається контингентом учнів, які продовжують навчання в основній
ланці школи. І проблемам корекції фізичного виховання саме цього
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контингенту присвячено недостатньо уваги [9]. З іншого боку у підлітковій
віковій групі розраховувати на корекцію психічного розвитку даного
контингенту ще складніше, але тим не менше корекційну роботу потрібно
зосередити на підвищенні фізичної працездатності, фізичного розвитку і стану
функціональних систем цих дітей, як інтегрального показника їх адаптивності,
враховуючи реалії подальшого життя.

Оздоровчий вплив занять на фізичний розвиток школярів із ЗПР вивчений
не достатньо. Сьогодні фактично відсутні дані про вплив занять на підлітків із
ЗПР в умовах школи інтенсивної педагогічної корекції. Упровадження
додаткового уроку в навчально-тренувальний процес школярів потребує
використання найбільш ефективних науково-обґрунтованих методик,
спрямованих на оздоровлення, підвищення фізичної підготовленості та
працездатності школярів із ЗПР.

Під час констатувального експерименту ми отримали фактичний
матеріал, який засвідчив наявність внутрішньо- і міжгрупових особливостей
динаміки й величин прояву основних компонентів моторики, морфо-
функціональних показників, стану фізичного здоров’я та взаємозв’язків їх
компонентів у школярів підліткового віку із ЗПР.

З урахуванням отриманих даних ми розробили експериментальну
методику підвищення рівня фізичних можливостей і стану фізичного здоров’я
школярів підліткового віку із ЗПР із переважаючим впливом на фізичні
здібності, які найбільшою мірою пов’язані з показниками здоров’я та є
сенситивними для даного вікового періоду. У практиці фізичне виховання дуже
часто носить професійно-прикладний характер, тобто спрямоване на певну
трудову діяльність. В таких випадках користуються терміном "фізична
підготовка".

З огляду на вищесказане, запропоноване нами дослідження є актуальним і
ставить завдання ліквідувати, певною мірою, існуючі прогалини в теорії та
практиці використання рухової діяльності в корекції фізичного розвитку
підлітків з затримкою психічного розвитку.

Запропонована нами серія експериментальних занять, в основі яких
додатковий факультативний урок, не є самостійним циклом, а виступає як
невід’ємна складова частина загальної системи фізичного виховання школярів.
Тобто ефективний вплив нашої методики на здоров’я учнів, їх фізичну
підготовленість та працездатність відбуватиметься тільки в разі її використання
в комплексі з традиційними двома шкільними уроками фізичної культури й
іншими видами фізичної діяльності. Одним із важливих аспектів
експериментальної методики є її спрямування на підвищення інтересу в дітей
до занять фізичною культурою і на основі цього залучення їх до самостійних
занять.

Розробка експериментальної методики ґрунтувалася на попередньому
аналізі наукових літературних джерел та власних даних, отриманих у ході
констатувального експерименту. За її основу взято вимоги Міністерства освіти і
науки України до навчального матеріалу для школярів із ЗПР.
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Для розвитку аеробних можливостей найбільше ефективні циклічні
вправи (ходьба, біг, плавання, лижі тощо), але монотонність та низький рівень
емоційності роблять їх малоефективними для дітей і підлітків [7; 9]. Для них
досить ефективним засобом розвитку загальної витривалості є спортивні ігри.
Ігровий метод найбільшою мірою відповідає особливостям діяльності ЦНС
дітей, у яких процеси збудження переважають над процесами гальмування.
Діти швидко втомлюються від монотонної роботи, вони не здатні до тривалої
концентрації уваги на певному об’єкті.

Розглядаючи експериментальну програму, будемо вважати, що її головна
мета – це підвищення аеробних можливостей школярів із ЗПР, та підготовка до
майбутньої праці. Під час організації та проведення занять брались до уваги три
основних моменти: частота занять; тривалість кожного заняття; інтенсивність
кожного заняття.

Результати проведених досліджень показали, що найоптимальнішою
частотою є проведення 3–5 занять на тиждень. При загальній кількості занять
три на тиждень тривалість окремого заняття має становити 45 хв. Отже, на
основі вище викладеного можна констатувати, що впровадження додаткового
уроку в навчально-тренувальний процес школярів є науковообґрунтованим і в
комплексі із традиційними двома уроками фізкультури забезпечує оптимальну
частоту і тривалість занять для покращення розвитку аеробних можливостей.

Як показують результати останніх досліджень, оптимальна тривалість
занять, спрямованих на розвиток аеробної витривалості, становить 20-30 хв [1].
Оптимальна тривалість у цьому випадку відображає максимальний «прибуток»
від витраченого часу. Слід зазначити, що тривалість заняття не можна
розглядати окремо від інтенсивності.

До обґрунтування нормування фізичних навантажень, адекватних
функціональним можливостям дітей, необхідно підходити з таких позицій: 1)
нормування фізичних навантажень за окремими фізіологічними показниками,
зокрема за ЧСС, поглинанням кисню; 2) дозування інтенсивності фізичного
навантаження залежно від максимальної швидкості рухів; 3) оцінювання
інтенсивності навантаження, відповідно до максимальних енергетичних
можливостей організму; 4) стан здоров’я дітей; 6) фізичний розвиток дітей [1;
9].

У необхідних межах поглинання кисню можна визначати за показниками
ЧСС, оскільки відомо, що між ЧСС (у діапазоні 120-130 – 170-180 уд./хв) та
поглинанням кисню існує пряма залежність. Наприклад, початківцям слід
виконувати тренувальні завдання тривалістю 20-30 хв з інтенсивністю, яка
дорівнює 50–70 % поглинання кисню від рівня МПК при ЧСС 130-160 уд./хв.
Тренувальні навантаження, які викликають зростання ЧСС до 120-130 уд./хв,
недостатньо активізують функції ССС та інших вегетативних систем, а ті, що
викликають збільшення ЧСС понад 170-180 уд./хв, різко стимулюють
анаеробний енергообмін, що не сприяє розвитку загальної витривалості та може
викликати перенапруження ССС [1].
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Як показують результати досліджень [1], значного тренувального ефекту
деякі люди досягають при інтенсивності заняття 45 % і менше аеробної
спроможності. Нижча інтенсивність більш позитивно впливає на стан здоров’я,
не змінюючи при цьому істотно рівень аеробних спроможностей. Виконання
фізичних вправ невеликої інтенсивності рекомендуємо для школярів, які мають
низьку фізичну підготовленість, відхилення у стані здоров’я і не можуть
займатися на загальному рівні, це благотворно впливатиме на стан здоров’я.

Дозування фізичних навантажень здійснювали шляхом установлення
кількісних критеріїв і залежностей, які пов’язують обсяг, інтенсивність,
направленість дії, використовуючи при цьому об’єктивні та суб’єктивні
способи регламентації – відносну потужність, величину фізіологічних
параметрів, самопочуття. У ході проведення нами експериментальних занять
навантаження регулювали шляхом зміни тривалості рухових завдань та перерв
для відпочинку, зменшенням (збільшенням) розмірів ігрового майданчика,
кількістю гравців, зміною їх ігрового амплуа.

Запропонована програма експериментальних занять – це лише частина
загального плану зміцнення здоров’я. Через значні індивідуальні відмінності у
здатності виконувати фізичне навантаження навіть між школярами одного віку
та однакової будови тіла, реалізація експериментальної програми має бути
суворо індивідуальною та ґрунтуватися на результатах фізіологічних та
медичних тестів, а також індивідуальних потребах та інтересах. Для визначення
рівня морфофункціонального та рухового розвитку школярів під час занять.
Зважаючи на цензовий рівень освіти, рекомендуємо використовувати критерії
оцінювання навчальних досягнень загальноосвітньої школи.

Окреме заняття експериментальної програми включало: вступну частину;
розминку та вправи на розтягування; основну частину:вправи на покращення
фізичної працездатності; заключну частину: заминку та вправи на відновлення,
виконувані наприкінці заняття. Розглянемо кожен із компонентів.

Тренувальне заняття починалося з виконання загальнорозвивальних вправ
невисокої інтенсивності, а також вправ на розтягування. Вправи на гнучкість
завжди були складовою частиною розминки і сприяли підвищенню
ефективності тренування. Така форма розминки знижувала ступінь болісних
відчуттів у м’язах та суглобах, які виникали в ході занять, зменшувала
вірогідність отримання травм. Для підвищення рухомості в суглобах
використовували комплекси споріднених вправ, які різносторонньо впливають
на суглобові утворення та м’язи, які обмежують гнучкість. Методика розвитку
гнучкості передбачала не тільки сумісність її з іншими якостями, особливо із
силою, а й забезпечувала умови для їх сумісного розвитку. Підбиралися такі
допоміжні та спеціально-підготовчі вправи, які одночасно сприяли розвитку
обох якостей. М’язова діяльність, яка підвищує витривалість серцево-судинної,
дихальної та метаболічної систем організму, була основою експериметальної
програми. У процесі розвитку фізичної працездатності забезпечували
тренувальні дії на чинники, які лімітують її прояв.
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Для розв’язання перерахованих завдань застосовували різні види рухової
діяльності, які давали можливість виконання короткочасної роботи з високою
інтенсивністю і нетривалими паузами відпочинку. При цьому: за допомогою
розминки доводили ЧСС до 120-130 уд./хв; тривалість виконання окремих
рухових дій не перевищувала 60 с із інтенсивністю, яка викликала зростання
ЧСС від 120-130 до 150 уд./хв.; відпочинок між навантаженнями був активний;
тривалість інтервалу відпочинку – до повернення ЧСС у зону 120-140 уд./хв;
кількість повторень залежала від педагогічного завдання і рівня тренованості
дитини; зі зростанням тренованості кількість повторень вправи збільшувалася,
а тривалість відпочинку зменшувалась; сумарна тривалість рухових дій,
залежно від рівня підготовленості, становила 20-30 хв.

Тренувальний вплив цього підходу полягає, передусім у розвитку
рухливості, потужності й економічності роботи серцево-судинної системи.
Завдяки багаторазовому повторенню вправи вдосконалюється розгортання
аеробного процесу енергозабезпечення організму. Кожне заняття
завершувалося виконанням заминки. Це зниження інтенсивності м’язової
діяльності в останні хвилини заняття. Після бігу, наприклад, повільна ходьба
протягом кількох хвилин запобігає накопиченню крові в кінцівках. Різка
зупинка вправи може призвести до акумуляції крові в ногах, запаморочення і
навіть втрати свідомості. Окрім того, може підвищитися вміст катехоламінів,
що може стати причиною аритмії серця з фатальним кінцем. К. Купер
рекомендує поступово знижувати інтенсивність фізичного навантаження на
занятті протягом не менше як 5 хв. Після заминки виконували вправи на
розтягування, що сприяє поліпшенню гнучкості. Виховання гнучкості
наприкінці тренувального заняття має вагоме значення і для фізичного, і
психічного розслаблення. Підвищення еластичності м’язів сприяє виключенню
зайвих м’язових напружень, а це є одним із заходів реабілітації м’язів після
великих навантажень [1].

Загальною умовою досягнення оздоровчого ефекту під час
експериментальних занять було дотримання основних принципів побудови
процесу фізичного виховання: поступовості, систематичності, адекватності та
всебічної направленості тренувань.

Висновки. Отже, з урахуванням проаналізованої літератури та отриманих
нами даних, визначено що експериментальна методика підвищення рівня
фізичних можливостей і стану фізичного здоров’я школярів підліткового віку із
ЗПР має містити такі головні положення. Враховувати вік, стать, тренованість
та вікові темпи приросту рухових якостей виявлені в результаті вивчення
морфофункціонального розвитку, фізичної підготовленості та працездатності
школярів із ЗПР. Програма експериментальних занять має включати
навантаження, спрямовані на покращення фізичної працездатності та фізичні
вправи різнобічного спрямування із залученням до роботи великих м’язових
груп. Мінімальна кількість занять фізичними вправами для досягнення
оздоровчого ефекту має становити три на тиждень. Фізичне виховання
школярів підлітковог віку із затримкою психічного розвитку має бути
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спрямоване на певну трудову діяльність, тобто мати професійно-прикладний
характер.

Література
1. Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту / Дж Х. Вілмор, Д. Л. Костіл. – К.: Олімп. л-ра, 2003. –

С. 263.
2. Гвоздецька С. Вивчення особливостей рівня фізичної підготовленості у дітей

дошкільного віку із затримкою психічного віку / С. Гвоздецька // Молода спортивна
наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту.– Львів: Видавничий
дім „Панорама”, 2002.- Вип.6: Том 1.– С.193-195.

3. Ілляшенко Т.Д. Хто вони – ті, що не встигають? / Т. Д. Ілляшенко // Початкова школа. –
1999. – № 2. – С. 27 – 30; № 3. – С. 25-29.

4. Козленко М.О. Програми з фізичної культури спеціальних загальноосвітніх шкіл
інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку та класів
вирівнювання для таких самих дітей при масових загальноосвітніх школах) Підготовчий,
1-9 класи / М.О. Козленко // - К.: ІСДО, 1994.- 32с.

5. Лазаренко Т. Фізична підготовленість як компонент механізму психологічної адаптації до
навчання дітей із затримкою психічного розвитку / Н. Т. Лазаренко // Молода спортивна
наука України: Збірник наукових статей в галузі фізичної культури і спорту. – Вип. 4. –
Львів, 2000. C. 317-319

6. Лесько О. Характеристика фізичної підготовленості молодших школярів із затримкою
психічного розвитку / О. Лесько // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. в галузі
фіз. культури і спорту. – Львів: ЛДІФК, 2003. – Вип. 7. – Т. 1. – С. 424-427.

7. Максимова С.Ю. Методика физического воспитания на основе ритмической гимнастики
сюжетно-ролевой направленности для старших дошкольников с задержкой психического
развития:  /  С.  Ю.  Максимова //  Автореф.  дис.  ...  канд.  пед.  наук /  ВГАФК.  -  М.,  2002.  -
22 с.

8. Самыличев А. С. О воспитании двигательных способностей учащихся вспомогательной
школы на уроках физической культуры / А. С. Самыличев // Дефектология. – 1985. - №3.
– С. 25-31.

9. Чижик В. В. Особливості фізичного розвитку підлітків із затримкою психічного розвитку
/  В.  В.  Чижик.,  Є.  М.  Чижик //  Матеріали VІ Міжнар.  медичного конгресу студентів та
молодих учених (Тернопіль, 21-23 трав. 2002 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.– С.
252.

10. Шмаргун М.І. До проблеми науково-інноваційної спрямованості підготовки вчителя
фізичної культури для роботи з дітьми, що мають затримки фізичного і психічного
розвитку / М.І. Шмаргун., В. М. Шмаргун // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.
“Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні”.-Київ-Луцьк: “Вежа”,
1996.-С.183-188.

___   ___   ___   ___



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2013. – Вип. 8

10

Бойко Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТУРКТУРИ СПОРТИВНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Анотація. На підставі наукових відомостей щодо психологічної структури спортивної
діяльності, типових особливостей психічного та особистісного розвитку, функцій
сприймання сліпих і слабозорих осіб, власного практичного досвіду підготовки спортсменів
у спорті інвалідів, здійснено теоретичний аналіз та визначено особливості психологічної
структури спортивної діяльності спортсменів із порушеннями зору,   експліковані в
мотиваційній сфері, своєрідності способів та умов діяльності, що визначаються специфікою
перцептивної ланки в управлінні діяльністю та впливають на її результат.

Ключові слова: спорт інвалідів, спортсмени, спортивна діяльність, психологічна
структура, порушення зору, мотивація, підготовка.

Аннотация. Бойко Г. Н. Полтавский институт экономики и права ВУЗ
«Украина». Особенности психологической структуры спортивной деятельности
спортсменов с нарушениями зрения. На основании научных данных о психологической
структуре спортивной деятельности, а также сведений об особенностях психического и
личностного развития незрячих и слабовидящих, их функций восприятия, практического
опыта подготовки спортсменов высокой квалификации в спорте инвалидов выполнен
теоретический анализ и определены особенности  психологической структуры спортивной
деятельности  спортсменов с нарушениями зрения, что проявляются в мотивационной сфере,
отличиях способов и условий деятельности, вызванных изменениями перцептивного звена,
участвующего в управлении деятельностью и влияющего на результат.

Ключевые слова: спорт инвалидов,  спортсмены, спортивная деятельность,
психологическая структура, нарушения зрения, мотивация, подготовка.

Abstract. Boiko, GM Poltava Institute of Economics and Law. University VMURoL
"Ukraine". Peculiarities of psychological structure in sports activities of sportsmen with
visual impairments. Based on the scientific information about the psychological structure in sports
activities that are typical features of mental and personal development, functions, perception of
blind and visually impaired persons and own experience of training the sportsmen in Paralympic
sport, the theoretical analysis and defining of peculiarities of psychological structure of sports
activities of sportsmen with visual impairments was done. Features of the psychological structure in
sports activities of persons with visual disabilities in Paralympic sport were explicated in
motivational sphere, identity and methods of operating conditions, defined by specific perceptual
level of activity management  and affect its outcome.

Keywords: sportsmen, sports activities, psychological structure, visual impairments,
motivation, training.

Постановка проблеми. Підвищення рівня спортивної майстерності осіб
із порушеннями психофізичного розвитку залежить від вдосконалення системи
їхньої підготовки в спорті інвалідів, науково обґрунтованого планування її
спрямованості та змісту. З огляду на визначені особливості спортивної
діяльності як складного соціального та психофункціонального феномена [4; 6;
7], принагідно, що порушення зору визначають своєрідність її психологічної
структури. Отже, актуальність проведення відповідних наукових досліджень не
викликає сумніву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно сучасних наукових
відомостей, психологічна структура спортивної діяльності утворюється
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мотивацією, способами, умовами та результатом діяльності [9].
Методологічним обґрунтуванням дослідження психологічної структури
спортивної діяльності спортсменів із порушеннями зору є теорія діяльності,
що дістала розробки в роботах М.С. Кагана, О.М. Леонтьєва т. ін., а також
філософські, психологічні та соціологічні дослідження людини як носія
системи індивідуально-психологічних та особистісних якостей і суб’єкта
діяльності, розкриті у працях К.А. Альбуханової-Славської, Б.Г. Ананьєва,
Л.С. Виготського, В.І. Бондаря, О.М.  Леонтьєва, О.В. Петровського, А.Ц. Пуні
та інших дослідників.

Розв’язанню психолого-педагогічних проблемам, пов’язаних із розвитком
особистості з порушеннями психофізичного розвитку присвячено достатньо
наукових публікацій (В.І. Бондарь, В.В. Завенко, В.М. Синьов, Є.П. Синьова,
М.К. Шеремет т.ін.). Науковими дослідженнями Л.С. Виготського,
П.Я. Гальперіна, М.І. Земцової, А.Г. Литвак доведено, що психічних розвиток
слабозорих протікає у відповідності до закономірностей, притаманних особам
без патології зору. Однак, результати наукових досліджень у галузі
тифлопедагогіки та тифлопсихології показують, що зоровий дефект зумовлює
порушення процесів пізнання, формування низки когнітивних, емоційно-
вольових і поведінкових відхилень. За умови, що дефект зору обтяжений
неадекватними соціально-педагогічними вимогами, у таких людей виникає
комунікативна напруженість, що деформує систему міжособистісних відносин,
зумовлює підвищення рівня особистісної тривожності, провокує схильність до
соціальної відчуженості, викликає поведінкові розлади різного характеру. Такі
порушення класифікуються вченими як звичайні захисні форми поведінки. На
думку А.Г. Литвак, В.А. Лоніної, труднощі емоційного та поведінкового
характеру в осіб з патологією зору є наслідком неадекватного пристосування до
навколишнього соціального середовища, що у випадках вродженої патології
бере витоки у ранньому дитинстві, а за умови набутих порушень є результатом
неадекватного процесу переборювання хвороби. З’ясовано, що в осіб
юнацького віку в залежності від глибини зорового дефекту, діагностується
зниження ефективності пізнавальної діяльності та відзначаються порушення
емоційно-вольової сфери. Поведінкові відхилення є наслідком обмеження
комунікативної активності сліпих і слабозорих і створюють труднощі для
досягнення ними успіху в усіх сферах діяльності [6; 8].  З огляду на структуру
тренувальної та змагальної діяльності спортсменів із порушеннями зору в
спорті інвалідів, що здійснюється в системі суб’єкт-суб’єктних відносин [3],
принагідно, що визначенні труднощі позначаються на й ефективності
спортивної діяльності сліпих і слабозорих спортсменів також зумовлюють
своєрідність психологічної структури їхньої спортивної діяльності, зокрема, її
мотиваційного компоненту [2].

Встановлено, що спортивна діяльність характеризується великим
розмаїттям мотивів, що пояснюється надзвичайно високим фізичним і
психічним напруженням, характерним для спорту високих досягнень. Отже,
спортсмен має розуміти «... в ім’я чого він напружується» [9, с. 33]. На підставі
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аналізу спеціальної літератури здійснено узагальнюючу класифікацію мотивів
спортивної діяльності:
· за спрямованістю на процес або результат діяльності виділяють

процесуальні мотиви (інтерес, задоволення тощо) та результативні
мотиви (очікування винагороди, позитивних соціальних наслідків
перемоги тощо);

· за ступенем стійкості виділяють ситуативні мотиви (короткочасні,
швидкоплинні) та стійкі (довготривалі, багаторічні);

· за характером взаємозв’язку з метою спортивної діяльності виділяють
сенсоутворюючі мотиви (безпосередньо пов’язані з метою) та мотиви-
стимули, що спонукають до діяльності (зокрема, матеріальні стимули);

· за місцем у системі «Я - Інші» виділяють індивідуальні мотиви (мотиви
особистісного самоствердження) та групові мотиви (патріотизм усіх
рівнів, мотиви чесного суперництва тощо);

· за домінуючою установкою розрізняють мотивацію досягнення успіху
(домінування мотивації успіху, перемоги, навіть шляхом ризику) та
мотивацію уникання невдач.

На думку Р.А. Пілоян, потреба спортсмена в отриманні оцінки
суспільства через систему моральних і матеріальних критеріїв є однією з
головних складових мотивації спортивної діяльності. У структурі мотивації
досягнення високого спортивного результату виділяють три складові:
спонукальну, базисну та процесуальну. Спонукальна складова об’єднує в собі
ступінь орієнтованості спортсмена на задоволення потреби в самоствердженні,
самореалізації та матеріальних потреб. Основу базисної складової становить
ступінь зацікавленості спортсмена в сприятливих соціально-побутових умовах
спортивної діяльності, його спрямованість на накопичення спеціальних знань і
навичок, а також ступінь зацікавленості у відсутності больових відчуттів.
Процесуальна складова відображає ступінь зацікавленості спортсмена в
накопиченні відомостей про суперників, відсутності впливу психогенних
факторів, що негативно позначаються на його здатності вести спортивну
боротьбу.

Науковими дослідженнями Б.А. Вяткіна, Л.Д. Гіссен доведено
взаємозв’язок мотивації зі стійкістю спортсменів до дії стресогенних факторів
під час їхньої участі в змаганнях. Підтверджено, що неадекватно високий
рівень психоемоційної напруги є характерним для спортсменів, мотиваційна
сфера яких сформована на мотивах уникання невдачі.

До психологічної структури спортивної діяльності також відносяться
способи та умови діяльності. Способи діяльності вчені розуміють як
тренувальні та змагальні фізичні вправи, специфічні для конкретного виду
спорту. В теорії та практиці підготовки спортсменів накопичено достатньо
відомостей щодо сучасних раціональних способів вирішення рухових завдань у
відповідності до вимог змагальної діяльності. У результаті багаторічних
наукових досліджень і практики підготовки висококваліфікованих спортсменів
розроблено сучасні моделі стандартної техніки, визначено способи та межі її
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індивідуалізації в залежності від антропометричних, морфологічних і
функціональних можливостей спортсменів із порушеннями психофізичного
розвитку [2].

Способи та умови діяльності в сукупності з мотивами визначають
індивідуальний стиль діяльності спортсменів. Під індивідуальним стилем
діяльності науковці розуміють відносно стійку систему ефективних прийомів і
способів діяльності, детерміновану індивідуально-психологічними
особливостями спортсменів. Індивідуальний стиль діяльності безпосередньо
пов’язаний із «... внутрішнім засобом діяльності... » [7, с. 40], що виконує
системоутворюючу функцію, забезпечуючи інтеграцію психіки та стану
організму спортсмена. Під внутрішнім засобом діяльності автор розуміє
«відчуття води» – одне з психологічних якостей плавців.

Індивідуальний стиль напрацьовується та трансформується протягом усієї
спортивної кар’єри, «... реалізовуючи функцію узгодження, врівноваження
об’єктивних і суб’єктивних умов діяльності та відображаючи ... закономірність,
у відповідності до якої людина не тільки сама пристосовується до діяльності,
але й пристосовує діяльність до себе» [9, с. 36]. Від індивідуального стилю
діяльності спортсмена залежить реалізація його мети, практичне втілення
передбачених результатів діяльності в її реальний результат.

До психологічної структури спортивної діяльності також належить її
результат. У конкретному розумінні він виявляється в спортивних
досягненнях – секундах, місцях, здобутих на змаганнях різних рангів, рекордах,
титулах спортсмена. Результат спортивної діяльності вчені пов’язують із
впливом спорту на психофізичний та особистісний розвиток, стан здоров’я,
фізичну підготовленість спортсмена, формування спортивного характеру,
здатність до саморегуляції поведінки, у тому числі, в екстремальних умовах
діяльності, підвищення соціального статусу, матеріального статку тощо.

Дослідження виконується згідно зведеного плану науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр., тема 2.29.:
«Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті
інвалідів».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. На підставі наукових
відомостей щодо типових особливостей психічного та особистісного розвитку,
а також функцій сприймання сліпих і слабозорих осіб, власного практичного
досвіду підготовки спортсменів у спорті інвалідів, здійснити теоретичний
аналіз психологічної структури спортивної діяльності спортсменів із
порушеннями зору.

Проведення дослідження забезпечувало використанням теоретичних
методів – аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння даних спеціальної
науково-методичної літератури з метою визначення соматичних, психологічних
та особистісних детермінант та особливостей психологічної структури
спортивної діяльності осіб із порушеннями зору.

Результати дослідження та їх обговорення. Необхідність забезпечення
корекційно-компенсаторного змісту всіх складових підготовки спортсменів із
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порушеннями зору, зокрема психолого-педагогічного супроводу тренувальної
та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації в спорті інвалідів,
актуалізує визначення та врахування особливостей функцій сприймання,
психічного та особистісного розвитку таких спортсменів для конкретизації
структури та змісту супроводу їхньої спортивної діяльності.

З огляду на доведену необхідності підпорядкування супроводу
спортивної діяльності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку,
зокрема, з вадами зору, психологічній та педагогічній структурі їхньої
змагальної діяльності [2], заслуговують на увагу й наукові публікації,
присвячені дослідженню особливостей функцій сприймання сліпих і
слабозорих. Так, за результатами досліджень В. В. Журова (2001) встановлено,
що зниження рівня активності, зумовлене зоровими порушеннями, впливає на
ступінь адекватності образів сліпих і слабозорих, зумовлює послаблення або
повну відсутність зв’язків між зоровою та іншими перцептивними системами,
ускладнене сприймання простору; призводить до зниження точності перцепції в
цілому. Науковцями констатовано, що зниження пізнавальної активності
особистості внаслідок часткової або повної втрати зору зумовлює звуження
повноти образів. Однак, «… коркове відображення просторових факторів у всіх
варіантах випадіння того чи іншого аналізатора зберігається, хоча й звужується
його діапазон, рівень, форми, шляхи аналізу. Відбувається перебудова –
переінтеграція залишкових апаратів вищого аналізу» [6, с. 27], що вказує на
відсутність принципових змін механізму перцепції та відкриває можливості для
застосування корекційних впливів.

Також доведено, що для особистості з набутою патологією зору
характерною є часткова збереженість і вибірковість перцепції. Активність,
мотивація, установки таких суб’єктів, незважаючи на їхню звуженість і
деформованість, залишаються переважно збереженими та виявляються більш
придатними для корекційних впливів і формування компенсацій у порівнянні з
сенсорним рівнем [4]. Указане дозволяє передбачити, що мотиваційний
компонент психологічної структури спортивної діяльності спортсменів із
вадами зору має ґрунтуватись саме на соціальних детермінантах.

Ученими встановлено, що поряд із психологічними та соціальними
детермінантами, на адекватність перцептивної діяльності сліпих і слабозорих
впливають: глибина порушень і час їх виникнення; можлива комбінація
порушень; перцептивна діяльність, у процесі якої розвивається їхня пізнавальна
сфера, адже «… повнота, цілісність і осмисленість сприймань і уявлень сліпих і
слабозорих залежить не тільки, а можливо і не стільки від стану зорового
аналізатора, скільки від характеру їхньої перцептивної діяльності – від
системності роботи аналізаторів, «уміння» сприймати, активності суб’єкта» [7,
с. 38].

Науковці розглядають перцепцію сліпих і слабозорих як основний
психічний процес, що уможливлює їхню рухову діяльність: для адекватної
побудови окремих рухів, рухових дій і рухової діяльності в цілому, необхідно
сприйняти та оцінити інформацію про об’єкти та їх співвідношення [4]. Автори
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наголошують на винятковому значенні просторової орієнтації для підвищення
самооцінки, позбавлення залежності від опіки, зниження фобії та фрустрації
щодо вільного пересування у просторі.

Отже, правомірно передбачити, що перцепція є підґрунтям просторової
орієнтації та визначає зміст специфічної рухової діяльності сліпих і слабозорих
спортсменів. Поряд з особливостями психічного та особистісного розвитку,
просторова перцепція визначає своєрідність психологічної структури
спортивної діяльності.

Згідно зі структурою спортивної діяльності [3; 9] тренувальні та змагальні
фізичні вправи, специфічні для конкретного виду спорту, утворюють способи
діяльності спортсменів. Аналіз відеоматеріалів чемпіонатів світу, Європи,
Паралімпійських ігор, власний багаторічний досвід підготовки плавців із
порушеннями психофізичного розвитку високої кваліфікації беззаперечно
підтверджує, що за більшістю просторових, часових, просторово-часових,
ритмічних і динамічних характеристик техніки плавання, способи реалізації
індивідуальних психофізичних та функціональних можливостей сліпими та
слабозорими спортсменами суттєво відрізняються від напрацьованих
науковцями та практиками стандартизованих та індивідуальних варіантів
техніки.

Отже, якщо для здорових спортсменів вибір способів діяльності
визначається, передусім, її метою, а також суб’єктивними та об’єктивними
умовами діяльності, то для спортсменів із порушеннями зору вибір способу,
перш за все, лімітований характером і глибиною зорового порушення, їхнім
соматичним і психічним станом, необхідним обсягом і характером
специфічного супроводу тренувальної діяльності та особливостями структури
змагальної діяльності в конкретній дисципліні [2; 3].

Спорт інвалідів передбачає наявність своєрідних вимог до об’єктивних і
суб’єктивних умов діяльності сліпих і слабозорих спортсменів високої
кваліфікації. До групи об’єктивних умов учені відносять специфічні вимоги
виду спорту, умови тренувальної діяльності, зокрема, рівень матеріально-
технічного забезпечення підготовки спортсменів, кваліфікацію тренера,
специфіку застосованих ним технологій навчання та тренування, побутові
умови тощо. У залежності від характеру сенсорної недостатності, соматичного
та функціонального стану спортсменів із порушеннями зору визначаються
специфічні вимоги до об’єктивних умов діяльності спортсменів, як-от:
забезпечення архітектурної безбар’єрності соціально-побутових і спортивних
споруд; виконання професійних дій суб’єктами спортивної діяльності,
специфічними для паралімпійського спорту; спеціалізоване технічне та
медичне забезпечення підготовки спортсменів у спорті інвалідів [3].

Суб’єктивні умови спортивної діяльності виникають у процесі фізичної,
технічної, тактичної, теоретичної та психологічної підготовки спортсменів [10].
У спорті інвалідів до суб’єктивних умов спортивної діяльності необхідно
віднести: природні задатки; спеціально розвинені психічні процеси
спортсменів, що визначаються особливостями функціонування вищих
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психічних функцій: відчуттям, сприйманням, увагою, пам’яттю, мисленням,
конструктивною діяльністю; домінуючими психічними станами, що
супроводжують тренувальну та змагальну діяльність спортсменів; особистісні
риси, досвід, експлікований у спеціалізованих знаннях, уміннях і навичках.
Зокрема, для спортсменів із порушеннями зору специфічність суб’єктивних
умов завжди зумовлена та лімітована чинниками, пов’язаними з характером
ураження, а також рівнем їхнього особистісного розвитку [5].

Врахування нозологічних особливостей психічного та особистісного
розвитку сліпих і слабозорих [5; 6; 8], обсягу та характеру функціональних
обмежень і можливостей спортсменів, а також психологічної структури
спортивної діяльності осіб із порушеннями зору дозволяє індивідуалізувати
підготовку спортсменів високої кваліфікації в спорті інвалідів та підвищити
ефективність їхньої спортивної діяльності [2].

Висновки. Спортивна діяльність пов’язана з підвищеними вимогами до
особистості спортсмена та розгортанням його психічних процесів (сприймання
та обробки інформації, уваги, пам’яті, вольових якостей і здатності керувати
психічним станом). Вивчення та врахування структури, змісту та результатів
спортивної діяльності дозволяє здійснити науково обґрунтоване визначення:
1) загальної стратегії підготовки (засобів, методів тренування та параметрів
тренувальних навантажень, позатренувальних засобів впливу на
функціональний стан та особистість спортсмена); 2) критеріїв для об’єктивної
оцінки результату кожного окремого виступу спортсмена, що уможливить
визначення причин успіху або невдачі; 3) необхідних коректив, що мають бути
внесені до плану підготовки спортсмена; 4) спрямованості техніко-тактичної
підготовки, зокрема, здійснення вибору оптимальної техніко-тактичної  моделі
виступу спортсмена у відповідності до адекватної його актуальним
можливостям мети та прогнозованого рівня готовності майбутніх суперників;
5) особливостей моделювання змагальних ситуацій у тренувальному процесі.

Мотивація спортивної діяльності є ключовим психологічним
компонентом, що забезпечує досягнення спортсменом високого спортивного
результату. З’ясовано, що в структурі спортивної діяльності мотивація виступає
пусковим механізмом діяльності, забезпечує підтримання необхідного рівня
активності спортсменів, формує її зміст, зумовлюючи вибір способів діяльності
у процесі тренування та участі в змаганнях.

Встановлено, що способи та умови діяльності спортсменів у сукупності з
мотивами формують індивідуальний стиль діяльності – достатньо стійку
систему ефективних прийомів і способів діяльності, що реалізується під
впливом індивідуально-психологічних особливостей спортсменів. Участь у
спортивній діяльності вимагає від спортсмена узгодженої єдності
індивідуально-психологічних якостей, внутрішніх ресурсів і технологічної
організації самої діяльності. Аналіз складових психологічної структури
спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації дозволив з’ясувати, що
спортивна діяльність повинна забезпечувати розвиток і вдосконалення
особистості спортсмена. Вплив на особистість має здійснюватися
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безпосередньо в тренувальному процесі та спрямовується на задоволення її
потреб, сформованих у сфері спортивної діяльності, а також профілактику
можливих порушень психологічного здоров’я та деформацій особистісного
розвитку.

Проведений теоретичний аналіз впливу зорових порушень на психічний
та особистісний розвиток дозволяє передбачити, що порушення зорового
сприймання в спортсменів зумовлюють формування своєрідних індивідуально-
психологічних особливостей особистості, які, передусім, пов’язані з процесами
адаптації в мікро- та макросередовищі. Встановлено, що недостатність
просторового праксису, зумовлена аномаліями чуттєвої ланки в акті
сприймання, ускладнює здійснення візуального контролю сліпими та
слабозорими спортсменами. Передбачено наявність взаємозв’язку між
перцепцією та адекватністю рухової діяльності сліпих і слабозорих
спортсменів. Отже, особливості мотиваційної сфери спортсменів із
порушеннями зору, своєрідність способів та умов діяльності, що визначається
специфікою перцептивної ланки в управлінні діяльністю та позначається на її
результаті визначає особливості психологічної структури спортивної діяльності
осіб із порушеннями психофізичного розвитку в спорті інвалідів.

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з отриманням
емпіричних даних, що сприятиме уточненню особливостей психологічної
структури спортивної діяльності осіб із порушеннями зору та уможливить їх
подальше врахування в процесі визначення завдань і конкретизації змісту
підготовки спортсменів високої кваліфікації в спорті інвалідів.
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Гусак В.В.
АУТОГЕННИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація. У статті висвітлено вплив аутогенного тренування на психічний стан юних
спортсменів для подолання стану занепокоєння, викликаного «передстартовою
лихоманкою», досягнення стану спокою з метою покращення спортивних показників.
Наведена методика аутогенної регуляції і викладені результати дослідження, які свідчать про
її позитивний вплив на внутрішній стан юних спортсменів, особливо в передзмагальний
період. Окреслено перспективи подальших досліджень, пов’язані із використанням вправ
нестандартного «вищого» рівня - аутогенної медитації.

Ключові слова: психологічні засоби відновлення, аутогенне тренування, бойова
готовність, передстартова лихоманка.

Аннотация. В статье освещено влияние аутогенной тренировки на психическое
состояние юных спортсменов для преодоления состояния тревожности, вызванного
«предстартовой лихорадкой», достижения состояния покоя с целью улучшения спортивных
показателей. Приведена методика аутогенной регуляции и изложены результаты
исследования, которые свидетельствуют  про её положительное влияние на внутреннее
состояние юных спортсменов, особенно в предсоревновательный период. Очерчены
перспективы дальнейших исследований, связанные с использованием упражнений
нестандартного «высшего» уровня - аутогенной медитации.

Ключевые слова: психологические средства восстановления, аутогенная тренировка,
боевая готовность, предстартовая лихорадка.

Annotation. The article highlighted the impact of autogenic training on mental condition of
the young athletes to overcome the state of anxiety caused by the «prelaunch fever», the
achievement of peace with the aim of improving athletic performance. The technique of autogenic
regulation and presents the results of the study, which testify about its positive impact on the
internal status of the young athletes, especially in precompetitive period. Outlines the prospects of
the  further  researches,  connected  with  the  use  of  exercises  custom  «higher»  level  -  of  autogenic
meditation.

Key words: psychological recovery tools, autogenic training, combat readiness, prelaunch
fever.
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Постановка проблеми та аналіз останніх публікацій. Аутогенні
тренування – один з методів лікування неврозів. Самонавіяння виникає завдяки
слідовому збудженню – роздратуванням, зробленим за допомогою внутрішніх
зв’язків, асоціацій. При самонавіянні діє інформація, що раніше надійшла і далі
відтворена самим хворим. Самонавіяння може впливати на психічні і
вегетативні процеси в організмі, у тому числі на непідвладні довільній
регуляції.

 Самонавіяння давно застосовується медиками Індії і ряд прийомів
розроблений йогами. До самонавіянь відноситься й аутогенне тренування. При
аутогенному тренуванні спочатку шляхом самонавіяння викликається відчуття
ваги в тілі й у такий спосіб досягається стан м’язового розслаблення -і
релаксація. Потім проводиться самонавіяння спрямоване на різні функції
організму [2].

Для сучасних видів спорту характерні значні психологічні навантаження.
Тому юний спортсмен і його тренер потребують  постійної професійної
психологічної підтримки і допомоги. Спортивна психологія один з найбільш
прикладних напрямків сучасної психологічної науки [1,5]. Тренерам і
психологам необхідно готувати спортсменів не лише у фізичному і тактичному
плані, але й домогтися у них протистоянню багатьом факторам, які виникають в
період перед змаганнями та викликають неузгодженості у функціях організму.

Зі спеціальної літератури відомо, що метою психологічної підготовки
юного спортсмена є розвиток психологічних якостей, необхідних для
досягнення високого рівня спортивної досконалості, психічної стійкості й
готовності до змагальної діяльності. Сучасні дослідження свідчать, що під
впливом аутогенного тренування  відбувається підвищення фізичної
витривалості спортсмена, покращуються показники  реакції і швидкості
сприйняття, підвищується мотивація до досягнення успіху і спортивна
результативність [1; 5].

На думку фахівців, значення та необхідність психології спорту для
спортивної діяльності важко переоцінити. Взагалі немає такого тренера або
спортивного діяча, який би не підкреслював роль психологічної підготовки в
спорті, особливо на попередніх етапах підготовки в кожному конкретному виді
спорту для подальшої спеціалізації. Тому визначення методик, які впливають
на психічний стан юних спортсменів під час тренувальних занять і змагань, є
край важливим. Але, в спеціальній літературі не достатньо освітлюється ця
проблема в окремих видах спорту, зокрема стосовно єдиноборств. Цим
обумовлюється актуальність роботи.

Мета – вивчити вплив аутогенного тренування, як засобу саморегуляції
психічних процесів юних спортсменів, регулювання психічної напруженості,
вироблення толерантності до емоційного стресу.

Методи та організація дослідження. До тренувань на добровільній основі
за допомогою методів педагогічного відбору залучались школярі, що активно
займаються різними видами спорту (легкою атлетикою, велоспортом,
футболом, гімнастикою), всього - 30 чоловік у віці 14-17 років.
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Експериментальну групу склали 15 школярів з якими регулярно на протязі двох
тижнів проводилось аутогенне тренування з метою покращення емоційного
стану та підвищення спортивної працездатності перед шкільними змаганнями
«Козацькі забави». В контрольній групі знаходились учні (15 осіб), з якими
аутогенне тренування не проводилось.  В роботі використовувались
соціологічні методи дослідження (опитування шляхом анкетування),
педагогічний експеримент. Аналіз результатів здійснювався за допомогою
методів математичної статистики.

Виклад основного матеріалу. Одним із провідних методів психологічної
підготовки юних спортсменів до змагань є метод аутогенного тренування, як
дієвий засіб саморегуляції психічних процесів і психовегетативних функцій [3;
5].

Аутогенне тренування має численні позитивні впливи на психіку й
організм спортсмена:

1. сприяє появі стану спокою і точності рухів шляхом зняття стану
психічної напруги;

2.  підсилює самоконтроль, що усуває стан боязкості, страху, паніки;
попереджає втому і марну витрату нервової енергії, збільшуючи, зокрема,
опірність станам стресу; регулює мускульний тонус і вегетативні функції
організму тощо.

Дослідження проводились в наступній послідовності:
1. Перед початком вправ особам, що беруть участь в експерименті, в

доступній формі пояснювали фізіологічні основи методу і очікуваний ефект.
2. Тренінги проводилися в позаурочний час у теплому тихому

приміщенні, при неяскравому світлі. Підліткам-спортсменам пропонувалося
прийняти зручне сидяче положення, виключити м’язову напругу. Для більшої
зосередженості варто було заплющити очі.

Далі за класичною методикою Шульца [4] пропонувалося виконати
наступні вправи:

1) Вправа на викликання відчуття ваги. 3-4 рази повторювати: «Моя права
рука дуже важка», і 1 раз: «Я зовсім спокійний»- по 5-6 повторень. Коли
відчуття виникає легко й проявляється виразно, вправа засвоєна.

2) Вправа на викликання відчуття тепла. Спочатку варто викликати
відчуття надмірної ваги, потім 5-6 разів сказати: «Моя права рука тепла» і 1 раз:
«Я зовсім спокійний».

3) Керування ритмом серцевої діяльності. Необхідно в думках навчитися
вважати АТ й ЧСС. Спочатку - лежачи, праву руку прикласти до лівої
променевого артерії або до серця. Під лікоть підкласти подушки. Спочатку
викликати відчуття важкості та тепла. Потім 5-6 разів повторити: «Серце
б'ється спокійно і рівно» і 1 раз: « Я зовсім спокійний».

4) Оволодіння регуляції ритму подиху. Заздалегідь виконують 1, 2, 3
вправи, потім 5-6 раз повторюють: «Дихаю спокійно й рівно» й 1 раз: «Я зовсім
спокійний».
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5) Вправа на викликання тепла в епігастральної області. Спочатку 1-4
вправи, потім 5-6 раз сказати: «Моє сонячне сплетіння випромінює тепло» й 1
раз: «Я зовсім спокійний».

6) Вправа спрямована на викликання відчуття прохолоди в області чола.
Спочатку 1-5 вправи, потім 5-6 разів повторити: «Моє чоло прохолодне» й 1
раз: «Я зовсім спокійний».

Коли ці вправи добре засвоєні, деякі формули можна заміняти: «Спокій»,
«Тепло», «Серце й подих спокійні», «Чоло прохолодне», «Сонячне сплетення
тепле».

Наприкінці сеансу - руки згинають і розгинають у ліктьовому суглобі 3
рази, супроводжуючи це глибоким вдихом - видихом, варто широко відкрити
очі.

Кожну нову вправу тренінгу повторюють для засвоєння протягом 2 тижнів
по 3-4 рази щодня. На освоєння всієї методики потрібно 12 тижнів.

Після проведення психологічного тренінгу (за класичною методикою
Шульца) учні експериментальної групи брали участь у шкільних спортивних
змаганнях «Козацькі забави». Контрольна група долучалася до змагань без
попередньої психологічної підготовки. Замір частоти серцевих скорочень та
опитування про передстартовий стан проводили за 10 хвилин до старту.

За результатами проведених досліджень видно, що у 11 учнів
експериментальної групи перед стартом спостерігався стан «Бойової
готовності», що складає 73,3% від загальної кількості обстежуваних. Частота
серцевих скорочень у них була в межах 62-78 уд./хв. Цей факт наочно
продемонстровано на діаграмі (Рис. 1).

73,3%

26,7%

Передстартова лихоманка Бойова готовність

Рис.1.Результати тестування частоти серцевих скорочень та
оцінювання передстартового стану експериментальної групи

Аналіз представлених результатів свідчить, що у 7 учнів (46,7 %)
(контрольної групи спостерігалась передстартова лихоманка, стан бойової
готовності був тільки у 8 школярів, що складає 53,3% (Рис. 2).
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46,7%

53,3 %

Передстартова лихоманка Стан бойової готовності

Рис.2.Результати оцінювання власного передстартового стану
учасниками контрольної групи

Середня частота серцевих скорочень у школярів експериментальної групи
складає 74,8 уд./хв., в контрольній групі цей показник дорівнює 80 уд./хв., це
ймовірно може свідчити про позитивний вплив аутогенного тренування на
діяльність вегетативної нервової системи і, через неї – на функції внутрішніх
органів, зокрема серцево-судинну систему (Рис.3).
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Рис. 3. Порівняльна характеристика ЧСС експериментальної і
контрольної групи

Висновки. Систематичне використання методів аутогенної регуляції
психічного стану і зняття надлишкового психічного напруження позитивно
впливає на внутрішній стан юних спортсменів, особливо в передзмагальний
період.

Аутогенне тренування проведене за методом Шульца допомагає тим, хто
знаходиться в стані сильного занепокоєння подолати тривожність, яка
викликана «передстартовою лихоманкою» і покращити свої спортивні
показники, про це свідчить стан «Бойової готовності», що спостерігався у 11
учнів (73,3%) експериментальної групи, в контрольній групі цей показник
складав 53,3%.

Аналіз результатів контрольної групи  показав, що передстартова
«лихоманка» спостерігалась у 7 учнів контрольної групи (46,7%), що на 20%
більше ніж в експериментальній групі, це підтверджується збільшенням
частоти серцевих скорочень.
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Запропонована методика допомагає школярам розслабляти м'язи,
концентрувати або відволікати увагу, керувати вегетативною нервовою
системою і через неї - діяльністю внутрішніх органів, досягати стану спокою,
вселяти собі бажані моделі поведінки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов’язані із
використанням вправ нестандартного «вищого» рівня - аутогенної медитації
(самоспоглядання), до яких відносять можливість керування навчанням за
допомогою яскравої візуалізації образів і занурювання себе в «нірвану».
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Прокопенко Н.О.
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, Київ

Анотація. Пропонується оздоровча програма на основі занять фізичною культурою
для профілактики вік-залежних патологій. Особи похилого віку для занять фізичною
культурою розподіляються на групи відповідно до рівня функціональних резервів серцево-
судинної системи: основна, підготовча, спеціальна. Основний тип навантаження, який
використовується в оздоровчій фізичній культурі, є аеробні циклічні вправи. В залежності
від групи установлюється тривалість увідної, основної і заключної частини занять. У схеми
комплексів вправ ранкової гімнастики та фізкультурної паузи (фізкультурної хвилини)
включені дихальні вправи, вправи в потягуванні, для м'язів спини, верхнього плечового
поясу, нижніх і верхніх кінцівок, тулуба.

Ключові слова: люди похилого віку, рівень здоров’я, фізичні вправи.
Аннотация. Прокопенко Н.А. ГУ “Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева

НАМН Украины”. Средства физической культуры для укрепления здоровья людей
старших возрастных групп. Предлагается оздоровительная программа на основе занятий
физической культурой для профилактики возраст-зависимых патологий. Лица пожилого
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возраста для занятий физической культурой распределяются на группы по уровню
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы: основная, подготовительная,
специальная. Основной тип нагрузки, используемый в оздоровительной физической
культуре,  –   аэробные циклические упражнения. В зависимости от группы устанавливается
продолжительность вводной, основной и заключительной части занятий. В схемы
комплексов упражнений утренней гимнастики и физкультурной паузы (физкультурной
минуты) включены дыхательные упражнения, упражнения в потягивании, для мышц спины,
верхнего плечевого пояса, нижних и верхних конечностей, туловища.

Ключевые слова: люди пожилого возраста, уровень здоровья, физические
упражнения.

Summary. Prokopenko N.A. State Institution “D. F. Chebotarev Institute of
Gerontology NAMS Ukraine”. The Facilities of the physical culture are for fortification of
health of the elderly people. The health-improving program on base physical exercise is proposed
for preventive age-specific pathology. The elderly persons for occupation by physical culture divide
into  groups  according  to  level  of  the  functional  reserve  of  the  cardiovascular  system:  main,
preparatory, special. The aerobic cyclical exercises are main type of the load of the health-
improving physical culture. Duration of occupation introductory, main and postlude is fixed
depending on groups. The exercises Complexes of the morning, of the physical pause (of the
physical minute) include the respiratory exercises, the exercises in stretching, for muscles of the
back, upper shoulder girdle, lower and upper limbs, for trunk.

Key words: elderly people, level of health, physical exercises.

Постановка проблеми.  Населення України за класифікацією демографів
ООН вже давно можна віднести до розряду демографічно «старих»: частка осіб
у віці 65 років і старше в структурі населення на 1 січня 2012 р. склала 15,3 % у
той час, як частка дітей до 14 років – тільки 14,3 % [7]. Якщо до середини 90-х
років частка пенсіонерів за віком не перевищувала частку дітей, то, починаючи
з другої половини 90-х років частка пенсіонерів за віком більше частки дітей, і
в 2012 році ця різниця склала 9,1 %. При цьому, якщо в 1991 р. на 1000
населення приходилося 254 пенсіонера, то в 2012 – 304 пенсіонера.  Такі зміни
вікового складу населення спостерігаються практично у всіх економічно
розвинутих країнах світу. Однак, якщо в більшості європейських країн низька
народжуваність супроводжується довгим життям, то в Україні падіння рівня
народжуваності поєднується з високим рівнем смертності, що приводить до
зменшення тривалості життя. Проблема збереження здоров’я є найактуальніша
для нашого суспільства.

Згідно з офіційними даними кожен п'ятий пенсіонер продовжує трудову
діяльність. Продовження роботи мотивується головним чином матеріальною
зацікавленістю, адже найчастіше на одну пенсію важко прожити. Основними
причинами припинення зайнятості на виробництві людей старших вікових груп
є погіршення стану здоров'я, вікове зниження працездатності, збільшення
неспецифічної захворюваності [5]. Вікові морфологічні і функціональні зміни
організму людини є одним з компонентів, що визначають професійну
працездатність і лімітують подальшу виробничу спрямованість людини
похилого віку [6]. Одним з ефективних засобів профілактики вік-залежних
патологій є регулярне фізичне тренування [1; 2; 4; 8]. Регулярне фізичне
тренування дозволяє в значній мірі попередити розвиток вікових інволюційних
змін фізіологічних функцій, а також дегенеративних змін різних органів і
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систем. Однак, треба враховувати, що люди похилого віку мають обмежений
діапазон адаптаційних можливостей, тому метою нашої роботи було вивчення
фізичного стану здоров’я людей похилого віку, зайнятих на виробництві,  та
формування основних принципів на основі сучасних підходів щодо створення
програм фізичних тренувань людей похилого віку з метою зміцнення здоров’я
та попередження прискореного старіння.

Методи дослідження. Нами обстежено 32 чоловіка й 49 жінок віком 60-
69 років, які працюють на підприємствах Києва. Серед антропометричних
показників визначали зріст та масу тіла, розраховували індекс маси тіла (ІМТ).
Для визначення функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем
реєстрували: систолічний артеріальний тиск (САТ), діастолічний артеріальний
тиск (ДАТ), частоту серцевих скорочень у стані спокою (ЧССс), частоту
серцевих скорочень після навантаження (10-20 присідань, ЧССн),  життєву
ємність легенів (ЖЄЛ), тривалість затримки дихання на вдиху (ЗДвд) та на
видиху (ЗДвид).

Результати дослідження та їх обговорення. Відомо. що у впливі
фізичних навантажень на організм найважливішу роль відіграють резервні
адаптаційні можливості кардіореспіраторної системи. При цьому необхідно
враховувати 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.
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.

Дані обстеження працюючих людей похилого віку наведено у табл. 1.
Таблиця 1

Показники серцево-судинної та дихальної систем обстежених осіб
похилого віку

Показники серцево-судинної та дихальної
систем

Чоловіки Жінки

Вік, роки 64,2±3,8 64,5±3,7
Систолічний артеріальний тиск,  мм рт. ст. 140,9±13,9 138,5±11,7
Діастолічний артеріальний тиск,  мм рт. ст. 84,1±9,9 82,7±8,3
Частота серцевих скорочень в стані спокою, хв-1 69,5±3,1 66,5±5,3
Частота серцевих скорочень після
навантаження, хв-1

96,9±7,5 93,8±10,9

Життєва ємність легенів, л 3,1±0,6 1,9±0,4
Затримка дихання на вдиху, с 47,1±14,8 40,5±13,9
Затримка дихання на видиху, с 28,0±3,5 23,3±8

Серед обстежених осіб тільки 12 чоловіків (36,4 %) й 23 жінки (46,2 %)
мали нормальний артеріальний тиск. У інших (20 чоловіків і 26 жінок)
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артеріальний тиск був підвищеним. У 9 чоловіків (27,3 %) й 15 жінок (30,8 %)
ЖЄЛ була менше  вікових норм.  Тривалість ЗДвд не відповідала віковим
нормам у 12 чоловіків (36,4 %) і 8 жінок (15,4 %), ЗДвид – у 3 чоловіків (9,1 %)
і 19 жінок (38,5 %). Нормальний ІМТ мали 12 чоловіків (36,4 %) й 4 жінки (7,7
%), надлишкову масу тіла – 17 чоловіків (54,5 %) й 26 жінок (53,8 %), ожиріння
– 3 чоловіка (9,1 %) й 19 жінок (38,5 %). Виявлено достовірні кореляційні
зв’язки між ІМТ і показниками артеріального тиску, як у чоловіків (САТ: r =
0,32, p<0,05), так і у жінок (САТ: r = 0,39, ДАТ: r = 0,41, p<0,05).

Серцево-судинна система є індикатором адаптаційних здібностей
організму, рівень її функціонування можна розглядати як провідний показник
рівноваги між організмом і навколишнім середовищем.

Для оцінки рівня функціонування системи кровообігу й визначення її
адаптаційного потенціалу використовують інтегральний показник (ІП), для
обчислення якого потрібні лише дані про частоту серцевих скорочень (в стані
спокою й після навантаження) і артеріальний тиск [3].

ІП як комплексний, інтегральний показник, відображає складну структуру
функціональних взаємозв'язків, що характеризують рівень функціонування
серцево-судинної системи.

Показники, що входять до складу ІП,  пов'язані з основними параметрами
гемодинаміки, такими як ударний і хвилинний об’єм кровообігу, середній
динамічний тиск, загальний периферичний судинний опір.

Значення показників у здорових людей похилого віку, які
використовуються при розрахунку інтегрального показника, наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Значення показників системи кровообігу у здорових людей похилого віку

Систолічний артеріальний тиск, мм рт. ст. 110-135

Діастолічний  артеріальний тиск, мм рт. ст. 70-85

Частота серцевих скорочень в стані спокою, хв-1 60-80

Частота серцевих скорочень після навантаження (10-20 присідань), хв-1 80-120

Якщо значення фактичного показника САТ, ДАТ, ЧССс і ЧССн у людини,
що обстежилася, знаходиться в межах діапазону значень, наведеному  у табл. 2,
то  цьому показнику присвоюється значення 1, якщо ні – мінус 1.

Інтегральний показник ІП обчислюється як сума цих показників. В
залежності від значення ІП виділяються 3 групи осіб, відповідно до
запропонованої  класифікації рівнів здоров'я (табл. 3): перша група (основна) –
високий рівень, друга (підготовча) – середній рівень і третя (спеціальна) –
низький рівень. Такий спосіб оцінки адаптаційних можливостей
кардіореспіраторної системи застосовується  як в лікувально-профілактичних
закладах, так і при самостійної оцінки рівня здоров’я.
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Таблиця 3
Розподіл на групи осіб, що займаються фізичною культурою, в залежності

від рівня здоров'я
Група Рівень здоров’я Значення ІП

  І – основна високий 4
  ІІ – підготовча середній 3
  ІІІ – спеціальна низький менше 3

Особи І групи – практично здорові, мають добрі адаптаційні можливості
організму та фізичну підготовленість.

Особи ІІ групи мають незначні відхилення у стані здоров’я, фізичному
розвитку і фізичної підготовленості. Функціональні зміни виражені не різко,
адаптація до фізичних навантажень задовільна.

Особи ІІІ групи мають відхилення в стані здоров’я, функціональна
пристосованість знижена. У цьому випадку необхідне проведення поглиблених
досліджень стану здоров’я.  Заняття фізичною культурою в цій групі
проводяться під наглядом лікаря-спеціаліста по лікувальній фізкультурі.

Вікове зниження функціональних резервів регуляції демонструє як у
процес дезадаптації 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 можливе  виникнення стадії виснаження, для якої характерним є
вегетативний дисбаланс на тлі значного зниження функціональних резервів
регуляторного механізму.

Саме принцип індивідуалізації при застосуванні оздоровчої фізкультури
обов'язковий. Основними протипоказаннями до використання фізичної
культури особами похилого віку є наступні стани:

1. Всі захворювання в гострій стадії.
2. Недостатність кровообігу, починаючи з ІІ стадії.
3. Аневризми серця та крупних судин.
4. Коронарна недостатність з тяжкими приступами стенокардії або

серцевої астми.
5. Загроза тромбоемболійних ускладнень.
6. Онкологічні захворювання.

При відсутності протипоказань перш ніж приступити до оздоровчого
тренування, людям похилого віку слід пройти медичний огляд до й після
функціональної навантажувальної проби (10-20 присідань), щоб об’єктивно
оцінити функціональні можливості.

Наприклад: Працююча жінка – вік 63 роки. На етапі  діагностики
визначені:  САТ = 140 мм  рт. ст., ДАТ =  75 мм  рт. ст.,  ЧССс = 65хв-1, ЧССн =
84 хв-1; розрахований показник ІП = 3 ум. од., що свідчить про середній рівень
здоров’я, адаптація до фізичних навантажень задовільна. Рекомендовано
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заняття помірної інтенсивності тривалістю не більш одної години.  На початку
занять тривалість основної частини фізичного навантаження складає 35-45 %
від загальної тривалості заняття. В процесі заняття чергувати вправи для різних
м’язових груп, різні за характером вправи, дихальні вправи, ходьбу і ін.,
уникати різких рухів (стрибків, швидких нахилів, поворотів тулуба і т.п.).
Заняття проводяться 2-3 рази на тиждень.

Через 2-3 місяці проводиться повторне обстеження, за результатами якого
оцінюється  ефективність занять та можливість збільшення величини
загального навантаження.

Відносна тривалість вcтупної, основної і заключної частини заняття: для
основної групи – 30-35 %, 50-60 %, 10-15 %; для підготовчої групи – 40-50 %,
35-45 %, 15-20 % відповідно.

 Лікарський контроль у процесі занять фізичною культурою повинен бути
спрямований на виявлення протипоказань до фізичного навантаження,
визначення групи за рівнем 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,  самостійно оперативно й регулярно
контролювати поточний функціональний стан. Лікар повинен роз’яснити
необхідність ведення самоконтролю.

Основою будь-якої оздоровчої програми для людей похилого віку,
зайнятих на виробництві, 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 похилого віку важливе значення має вплив на фактори ризику ішемічної
хвороби серця (нормалізація холестеринового обміну, артеріального тиску й
маси тіла), що можливо тільки при виконанні вправ аеробної спрямованості на
витривалість.

Таким чином, основний тип навантаження, рекомендований в оздоровчій
фізичній культурі,  – аеробні циклічні вправи.

Саме для циклічних вправ, спрямованих на розвиток загальної
витривалості, характерні найважливіші морфофункціональні зміни систем
кровообігу й дихання.

Інтервали відпочинку між заняттями фізкультурою повинні забезпечувати
повне відновлення працездатності до початкового рівня. Для осіб похилого
віку, що займаються оздоровчою фізичною культурою, тренування у фазі
недовідновлення неприпустиме за причини обмеженості адаптаційних
можливостей.

Чим більше величина тренувального навантаження, тим більш тривалими
повинні бути інтервали відпочинку.
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Так, наприклад, при виконанні фізичних вправ з використанням середніх
за величиною навантажень тривалість відпочинку 48 годин забезпечує повне
відновлення функцій, тому заняття  фізкультурою проводяться 3 рази на
тиждень.

При малих навантаженнях, коли відновлення працездатності
завершується протягом декількох годин, тренування можуть проводитися 5-6
раз на тиждень.

Для осіб похилого віку, на початку  занять фізичними вправами,
рекомендована  помірна інтенсивність на протязі одної години з щільністю
навантаження 30-40 % (відношення часу, що витрачається на виконання вправ,
до всього часу заняття).

Регулярність занять – 2-3 рази на тиждень. В міру розвитку витривалості
обсяг, швидкість і тривалість тренувань поступово збільшується. При цьому
необхідно чергувати вправи для різних м'язових груп, різні за характером
вправи, дихальні вправи та ін.

Особливе значення для осіб похилого віку має виконання фізичних вправ
у процесі трудової діяльності. Для профілактики стомлення в процесі роботи
необхідно проводити фізкультурні паузи (фізкультхвилини). Тривалість
фізкультурної паузи 7-10 хвилин, фізкультхвилини – 3-5 хвилин. У комплекс
вправ включаються дихальні вправи, вправи в потягуванні, для м'язів спини,
верхнього плечового пояса, нижніх і верхніх кінцівок, тулуба. Вправи
виконуються в повільному чи середньому темпі.

Обов'язковим елементом режиму дня для людей похилого віку є ранкова
гігієнічна гімнастика.

Ранкова гімнастика поступово готує організм до включення його в
повсякденну діяльність, сприяє створенню функціональної готовності
організму до майбутньої роботи. В основну частину комплексу ранкової
гімнастики включають 6-8 вправ. Паузи між вправами, а також підготовча і
заключна частини, заповнюються вправами в потягуванні, дихальними і
вправами на розслаблення. Вправи виконуються в повільному чи середньому
темпі, без ривків.

Нижче наведено  зразок комплексу вправ основної частини ранкової
гігієнічної гімнастики (вправи з гімнастичною палицею, кожна вправа
виконується по 6-8 разів, тривалість заняття – 12-15 хвилин):

1. Тримаючи палицю за кінці, по черзі витягувати руки вбік, злегка
притискаючи палицю до тулуба (тривалість – 2 хв.).

2. Тримаючи палицю за кінці двома руками, завести її за голову, не
згинаючи тулуб (тривалість – 1-2 хв.).

3. Палиця за спиною на ліктьових згинах. Повороти тулуба ліворуч-
праворуч (тривалість – 1-2 хв.).

4. Сидячи на стільці. Один кінець палиці покласти на праву ногу, другий
розмістити під лівою ногою. Згинати і розгинати ліву ногу. Повторити
вправу для правої ноги (тривалість – 2 хв.).
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5. Сидячи на стільці. Палиця – на колінах. По черзі поводити внутрішнім
і зовнішнім боком долонь обох рук вперед-назад  по палиці (тривалість
– 1 хв.).

6. Палиця за спиною. Самомасаж спини, хребта, міжлопаткової області
(тривалість – 3-4 хв.).

В умовах сучасної демографічної ситуації раціональне використання
трудових ресурсів є істотним чинником розвитку виробництва, сфери послуг,
торгівлі й ін. видів економічної діяльності. Тому поліпшення здоров’я та
підвищення професійної працездатності осіб старших вікових груп необхідно
як для самих людей, що старіють, так і для господарського комплексу країни,
тому що це дозволяє ширше використовувати працездатний потенціал
населення, підвищувати рівень та якість його життя, знизити потреби в
медичній та соціальній допомозі.

Як показує досвід, оздоровчі програми на основі занять фізичною
культурою сприяють збереженню і зміцненню здоров’я людей похилого віку,
підвищенню якості життя. За допомогою фізичних тренувань підвищуються
аеробні можливості організму й рівень витривалості, покращується робота
серцево-судинної системи, знижується рівень холестерину в крові,
поліпшується моторна діяльність шлунково-кишкового тракту, підвищується
працездатність, захисні сили організму, призупиняються вікові зміни різних
функцій організму тощо.  Позитивний вплив занять оздоровчою фізичною
культурою на організм людини неможливо переоцінити. Однак, треба
пам'ятати, що вищезазначені сприятливі зміни настають у людей похилого віку
тільки при правильному (у відповідності з їх станом здоров'я) призначенні
засобів і методів фізичної культури.
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ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗДОРОВ'Я
 У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

Військова академія м. Одеса

Анотація. Сьогодні студентська молодь за станом здоров’я належить до групи
населення з підвищеним ризиком захворювань. На даний момент неможливо виділити одне,
загальновизнане тлумачення поняття “здоров’я”. Розглядається категорія “здоров’я” в
декількох аспектах, серед яких головними виступають: психогігієнічний, соматичний,
фізичний та соціальний. Підтверджено, що спадковість, екологія, хімізація, умови життя,
стан та можливість медичного обслуговування по-різному впливають на здоров’я людини. В
якості критеріїв рівня здоров’я використовують характеристики адаптації, гомеостазу,
реактивності і т.д.

Ключові слова: здоров’я, хвороба, методики оцінки, фізичне виховання, студенти.
Сидорченко Е. Н. Категория “здоровья”: общие понятия и методы оценки в

физическом воспитании в общеобразовательных учебных заведениях.
Аннотация. Сегодня студенческая молодежь по состоянию здоровья относится к

группе населения с повышенным риском заболеваний. На данный момент невозможно
выделить одно, общепринятое объяснение понятия “здоровья”. Рассматривается категория
“здоровья” в нескольких аспектах, среди которых главными выступают:
психогигиенический, соматический, физический и социальный. Подтверждено, что
наследственность, экология, химизация, условия жизни, состояние и возможность
медицинского обслуживания по-разному влияют на здоровье человека. В качестве критериев
уровня здоровья используют характеристики адаптации, гомеостаза, реактивности и т.д.

Ключевые слова: здоровье, болезнь, методики оценки, физическое воспитание,
студенты.

Sidorchenko E. N. The category of "health": the main concepts and methods of
evaluation in physical education in comprehensive educational establishments.

Annotation.  Today, young students for health refers to a population with an increased risk of
disease.  It  is  impossible  to  distinguish  the  only  one  common  explanation  of  the  concept  "health"
today. Such category as "health" is described in some aspects, among which the main are such as
psychohygienic, somatic, physical and social anes. It is proved that heredity, ecology,
chemicalization, the conditions of life stateand the possibility of medical service influence on the
human health differently. The characteristics of adaptation, homeostazis, reactivity and other factors
are used as the criteria of health level.

Keywords:  health, disease, methods of evaluation, physical education, students.

Постановка проблеми. Сучасні концепції національної системи фізичного
виховання визначають нові пріоритети педагогічного процесу у вищих
навчальних закладах, що характеризуються спрямованістю на покращення
здоров’я студентів.

Сьогодні не викликає сумнівів наявність високого взаємозв’язку між
організацією, методиками фізичного виховання та станом здоров’я студентів на
етапі навчання у ВНЗ [2; 4; 7]. Проте, як свідчать наукові дослідження, тільки
10%  молоді можуть вважатись здоровими, інші 90% – мають ті або інші
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відхилення у стані здоров’я або певну стадію захворювань [11; 12]. Це означає,
що необхідно здійснювати подальші дослідження спрямовані на розробку
ефективних педагогічних технологій у фізичному вихованні студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій  свідчить, що здоров’я індивіда
формується на підставі двох головних факторів – спадковості та умов життя
(зовнішніми факторами). Оскільки діти не тільки успадковують хвороби
батьків, але здобувають ще й свої, то протягом життя двох-трьох поколінь за
несприятливих соціально-економічних умов держави і життєвих умов
населення відбувається зниження рівня фізичного та психічного здоров’я
суспільства в цілому.  Сучасні дані [11;  12]  свідчать,  що за останні 10  років
народження, в Україні зросло в п’ять разів кількість нежиттєздатних дітей і
дітей з малою вагою тіла. Більшість дітей мають ті або інші захворювання;
дитяча смертність в Україні зараз вища у два рази ніж у Японії і Швеції, у
півтора рази – ніж у США.

За оцінками фахівців, студентська молодь належить до групи населення з
підвищеним ризиком захворювань. За даними М.М. Бобиревої (2008), серед
студентської молоді великий відсоток тих, що мають незадовільних стан
здоров’я, низький рівень фізичного розвитку, надлишкову масу тіла: наявність
серйозних відхилень у стані здоров’я спостерігається в 20,6 % студентів.

Слід зауважити, що у дослідників збігається думка щодо зміни профілю
патології з перевагою хронічних неепідемічних хвороб, у виникненні яких
вирішальну роль відіграє спосіб життя. Між тим, у спеціалістів не виникає
сумнівів, що головним фактором збереження зхдоров’я наряду з іншими
чинниками є здоровий спосіб життя. За оцінками фахівців ВООЗ, здоров’я на
50-55 % залежить від способу життя, на 20 % – від спадковості, на 20-25 % – від
стану навколишнього середовища (екології) і на 8-12 % – від роботи системи
охорони здоров’я.

Роботу виконано згідно плану роботи кафедри теорії та організації
фізичної підготовки факультету високомобільних десантних військ та розвідки
Військової академії (м. Одеса) на 2012-2013 н.р.

Формулювання цілей роботи. Метою роботи є встановити сутність
категорії “здоров’я” та дослідити методи оцінки рівня здоров’я у фізичному
вихованні у вищих навчальних закладах.

Методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, теоретичне
моделювання, узагальнення даних спеціальної літератури.

Результати дослідження. На даний момент неможливо виділити одне,
загальновизнане тлумачення поняття “здоров’я” [5; 16]. В значній мірі це
зумовлено тим, що наявні поняття “здоров’я” мають у своїй основі різні
методичні підходи та критерії. Як зазначає Н. В. Панкратьєва зі співавторами
[16] різноманітність поглядів на сутність поняття здоров’я та безрезультатність
спроб знайти єдину, узгоджену думку пояснюється тим, що здоров’я являє з
себе дуже складне явище, характерні та найбільш значимі сторони якого дуже
складно узагальнити коротко та однозначно.
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Один з принципів, який найчастіше використовується у науковій і
науково-методичній літературі, є співставлення двох якісно різних станів:
нормального фізичного (йому відповідає поняття “добре здоров’я”) і
патологічного (синоніми якого – хвороба, “погане”) здоров’я. Більша частина
визначень останнього складає чи має на увазі саме такий полярний поділ.
Проте, подібний підхід є не досить продуктивним.

В дійсності між хворобою та здоров’ям існує багато перехідних станів.
Так, більше двох тисячоліть тому Гален, наприклад, виділяв таких три ступеня:
здоров’я, хвороба та проміжний стан – “ані здоров’я, ані хвороба”. Авіценна
створив класифікацію з шести категорій: перші чотири відповідали різним
градаціям здоров’я, а останні дві – стану патології різного ступеню.

Здатність виконувати суспільні, й насамперед трудові, виробничі функції –
– важливий критерій здоров’я людини. “Втрата здатності повноцінно
виконувати трудові функції – є найбільш поширеним й найбільш визначним
для людини, сім’ї, суспільства соціальним наслідком хвороб людини...Втрата
здатності повноцінно працювати в конкретному оточенні виступає
об’єктивним, достатньо визначеним та прийнятним для практичної роботи
критерієм початку великої групи хвороб людей” [13].

Сьогодні, спеціалісти виділяють певні фактори зовнішнього характеру, які
впливають на здоров’я індивіда, але не залежать від конкретної, окремої особи,
від прояву в неї “свободи волі”. Спадковість, екологія, хімізація, умови життя,
стан та можливість медичного обслуговування – все це впливає на здоров’я
людини [1]. Тому дуже важливо створити такі умови і так організувати
виховання, щоб було забезпечено бадьорий, позитивний стан дитини,
повноцінний фізичний та психологічний розвиток. Забруднені повітря, вода,
шкідливі звички (паління, алкоголь та наркоманія) дорослих – негативно
впливають на ще незміцнілий організм дитини.

Водночас, поведінка суб’єкта, його пошукова активність має значно
більше значення для здоров’я у порівнянні з характером зовнішніх факторів, які
діють на організм індивіда [16].

Основна відмінність живих систем від неживих полягає в здатності їх до
самоорганізації – саморегулювання, самовідновлення. Це і є біологічна сутність
здоров’я. Вона описується різними сторонами процесу самоорганізації
біосистеми – реакціями гомеостазу, адаптації, реактивності, резистентності,
репарації, регенерації і т.д., а також процесом онтогенезу.

Про необхідність підтримання гомеостазу для стану здоров’я відомо
здавна. гомеостаз – це пристосування до будь-яких умов зовнішнього
середовища, яке не повинно відбуватися за рахунок незворотних й небезпечних
змін внутрішнього середовища людського організму. відносна стабільність
внутрішнього середовища та його зміни лише у визначених межах не тільки
створюють оптимальні умови для функціонування тканин, органів та систем в
умовах звичайної життєдіяльності, але й забезпечують передумови для
реалізації адекватної поведінки в екстремальних ситуаціях [9].
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Однак здоров’я – категорія не тільки медико-біологічна але і соціальна, а
виконання індивідом своїх біологічних та соціальних функцій можна
трактувати як прояв здоров’я. Чим вища здатність індивіда реалізувати свої
біологічні та соціальні функції, тим вищий рівень його здоров’я.

Виходячи із сутності, дефініцію індивідуального здоров’я можна уявити
наступним чином: здоров’я – динамічний стан людини, який визначається
резервами механізмів самоорганізації його системи (стійкістю до впливу
патогенних чинників та здатністю компенсувати патологічний процес),
характеризується енергетичним, пластичним та інформаційним (регуляторним)
забезпеченням процесів самоорганізації, а також являється основою прояву
біологічних (виживання – збереження особи, репродукція – продовження роду)
та соціальних функцій.

Адаптація – процес пристосування будови і функцій організму та його
органів до умов довкілля. В американській енциклопедії адаптація визначається
як зрушення у функції чи формі, яке підтримує існування системи у
визначеному середовищі [6; 11]. Виділяють генотипну і фенотиптну адаптацію.
Генотипна адаптація, є процесом пристосування до умов середовища популяцій
шляхом спадкоємних змін і природного добору. Генотипна адаптація стала
підгрунтям еволюційної (теорії) сукупності уявлень про механізми і
закономірності історичних змін у живій природі. Фенотипна адаптація є
пристосувальним процесом, який розвивається в окремої особи протягом життя
у відповідь на вплив факторів довкілля.

Вивчаючи закономірності адаптації організму до різного роду подразників,
можна виділити такі властивості, як специфічність пристосувальних реакцій,
їхню перехресність і адекватність, які є підгрунтям управління у фізичному
вихованні.

Із зазначених підходів та критеріїв спеціалісти пропонують і відповідні
схеми та методики оцінки стану здоров’я індивіда. З викладеного вище
виходить, що в якості критеріїв, які дозволяють кількісно визначити рівень
індивідуального здоров’я, можуть використовуватись тільки ті, що пов’язані з
його сутнісними характеристиками (відображають діяльність механізмів
самоорганізації живої системи): адаптації [6], гомеостазу [15], реактивності [10]
і т.д. В якості показників рівня здоров’я можна також використовувати
характеристики проявів здоров’я, життєздатності [2], соціалізації особистості
[3]. Перевірка інформативності найбільш розповсюджених методик валеометрії
за критеріями чутливості до специфічності показала [8], що максимальним
індексом діагностичної ефективності володіє методика Г. А. Апанасенко
(чуттєвість – біля 100%, специфічність – біля 40%). Низька, з точки зору теорії
тестів, специфічність даної методики обумовлена тим, що в якості
референтного тесту авторами використана маніфестація патологічного процесу,
а не стійність біосистеми до патогенних впливів.

Суть даної методики оцінки стану здоров’я дітей і підлітків полягає в
урахуванні показників фізичного розвитку та функціонального стану систем
організму. Необхідні операції щодо отримання цифрових показників
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передбачають визначення: ЖЄЛ, ЧСС, АТ у стані спокою; масу тіла, довжину
тіла, динамометрію кисті; індекс Руф’є; життєвий індекс; силовий індекс;
індекс Робінсона. Усі зазначені показники оцінюються в балах за відповідною
таблицею. Додавши бали і порівнявши отриманий результат зі шкалою таблиці,
отримаємо оцінку рівня соматичного здоров’я – низьку, нижче середнього,
середню, вище середнього або високу [4].

Наведена система оцінки дозволяє виділити групу ризику (середній рівень)
дітей та проводити з ними спеціально спрямовані профілактико-оздоровчі
заходи. Діти і підлітки з низьким рівнем здоров’я, швидше за все, можуть мати
різного роду паталогічні  відхилення і повинні пройти поглиблене медичне
обстеження.

Іншою характеристикою стану здоров’я є врахування кількості випадків
хвороб на 100 студентів, кількість днів хвороби на кожних 100 студентів,
відсоток тих, хто хворів (протягом року) більше ніж чотири рази.

Більш інформативним є так званий “індекс здоров’я”. Цей показник
враховує кількість здорових студентів (1 група) і практично здорових (2 група)
до загальної кількості обстежених. Наприклад, усього обстежено 250 студентів,
з них 100 віднесено до першої і 75 до другої групи здоров’я. В цьому випадку
індекс здоров’я буде 100+75=175; 175 : 250 х 100% = 70%.

Пропонується і комплексна оцінка, яка враховує всі основні складові
здоров’я, – свідоме відношення до свого здоров’я, рухова активність,
раціональне харчування, правильний життєвий режим і відсутність шкідливих
звичок, – “індивідуальний тест здоров’я” (цит. за [14]). В цьому тесті
пропонується оцінювати в балах ранкову гімнастику; шлях до школи (на
роботу); масу тіла; паління; харчування; виробничу гімнастику; регулярність
занять фізичними вправами та споживання алкогольних напоїв.

Після підрахунку виділяють три способи життя: здоровий спосіб життя (25
балів), достатньо здоровий спосіб життя (25-50 балів) і неправильний спосіб
життя (більше 50 балів).

На думку деяких спеціалістів [2; 12] з метою оцінки здоров’я індивіду, у
відповідності до сучасних уявлень про категорію “здоров’я”, доцільно в якості
головних критеріїв використовувати наступні показники: рівень фізичного
розвитку, ступінь його гармонійності, відповідність біологічного віку до
календарного; рівень фукціонування головних систем організму; рівень
фізичної підготовленості; ступінь стійкості організму до несприятливих дій
довкілля; наявність або відсутність хронічних захворювань.

Висновки.
1. На сьогодні не існує єдиного, комплексного визначення категорії

“здоров’я”. Розглядається категорія здоров’я в декількох аспектах, серед яких
головними виступають: психогігієнічний, соматичний, фізичний та соціальний.

2. Оцінка стану здоров’я також характеризується відповідними аспектами і
тому не має комплексного підходу.
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3. У фізичному вихованні пропонується ряд схем і методик, основу яких
складають функціональні і морфологічні показники організму та деякі звички
як фактори індивідуального способу життя.

Перспективи подальших досліджень можуть полягати у поглибленому
вивченні  методів покращення стану здоров’я, морфофункціональних
показників та фізичних якостей; пошуку шляхів керування індивідуальним
здоров’ям студентів у вищих навчальних закладах, що за станом віднесені до
спеціальних медичних груп.
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Сотрихіна О. С.
ОЦІНКА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ УШУЇСТІВ

РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Анотація. В статті розглядається проблема оцінювання готовності юних ушуїстів до
умов змагальної діяльності. Пропонуються результати дослідження впливу методики
атестації на кваліфікаційний рівень, як засіб оцінювання готовності до змагальної діяльності.
Дана методика оцінки тактичної та психологічної підготовленості  юних ушуїстів базується
на підрахунку реальних помилок в технічній, тактичній та психологічній підготовленості, що
дозволяє більш об’єктивно проводити оцінку готовності до змагальної діяльності.
Використовуючи розроблену формулу та коефіцієнти значущості розділів спортивної
підготовки для кожного рівня кваліфікації, кінцева оцінка стає більш диференційованою.
Експериментальна методика оцінки спортивної підготовленості юних ушуїстів складається з
елементів результативних, які часто використовуються в змагальних поєдинках, технічних
дій та дозволяє в майбутньому найбільш ефективно реалізовувати технічно-тактичний
арсенал та проявляти велику функціональну і психологічну готовність в змагальних
поєдинках.

Ключові слова: змагальна діяльність, готовність, юні ушуїсти, оцінка готовності,
кваліфікація, атестація.

Аннотация. Сотрихина Оксана Станиславовна, преподаватель кафедры
физического воспитания Дрогобыческого государственного педагогического
университета им.И.Франка. Оценка спортивной подготовленности юных ушуистов
различной квалификации. В статье рассматривается проблема оценивания готовности
юных ушуистов к условиям соревновательной деятельности. Представлены результаты
исследования влияния методики аттестации на уровень квалификации как средство
оценивания готовности к соревновательной деятельности. Данная методика оценки
спортивной подготовленности юных ушуистов основывается на подсчете реальных ошибок в
технической, тактической и психологической подготовленности, что позволяет более
объективно проводить оценку готовности к соревновательной деятельности. Используя
разработанную формулу и коэффициенты значимости разделов спортивной підготовки для
каждого уровня квалификации, итоговая оценка становится более дифференцированной.
Экспериментальная методика оценки спортивной подготовленности юных ушуистов
включает в себя елементы результативних и часто применяемых в соревноватеьных
поединках технических действий и позволяет в дальнейшем наиболее эффективно
реализовывать техніко-тактический арсенал и проявлять большую функциональную и
психологическую готовность в соревновательных поединках.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, готовность, юне ушуисты, оценка
готовности, квалификация, аттестація.

Evaluation of sports preparedness of young wushu athletes  of qualifications.
Oksana Stanislavivna Sotrykhina, the teacher, state Drogobych Pedagogical University

named Ivan Franko.The problem of estimation of readiness of wushu athletes to the conditions of
competitive activity. The results of the study on the impact assessment methodology skill level as a
means of evaluating readiness to competitive activity. This method of estimating the fitness of
young wushu athletes is based on a calculation of the actual error in the technical, tactical and
psychological preparation, allowing more objectively assess readiness for competitive activity.
Using a formula developed by the coefficients of the importance of sports sections training for
every skill level, the final assessment is becoming more differentiated. The experimental method of
estimating the fitness of young wushu athletes includes Components effectiveness and are often
used in competitive matches technical actions and subsequently allows the most efficient
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implementation tactical arsenal and be more functional and psychological readiness in competitive
matches.

Keywords: competitive activity, availability, young wushu athletes , readiness assessment,
qualification, validation.

Вступ. Сучасне ушу розподіляється на декілька розділів, один з них це
ушу - саньда (контактні поєдинки), саме цей напрямок розглядається в даній
статті [5]. Сучасний рівень спортивних досягнень в ушу вимагає
цілеспрямованої організації багаторічної підготовки спортсменів, пошуку
більш ефективних організаційних форм, засобів та методів учбово-тренувальної
роботи, а також контролю підготовленості, як засіб керування, який дозволяє
здійснювати зворотні зв’язки між тренером та спортсменом. Вивчення
особливості  контролю та оцінки в системі спортивної підготовки юних
ушуїстів має велике значення , тому що саме в цьому віці закладається
фундамент спортивної майстерності і формуються основні рухові здібності [3;
4; 6].

 На практиці основним інструментом контролю та оцінки в ушу, є тестові
нормативи, але на сьогоднішній день вони не мають наукового обґрунтування.
Більш того, зміст контролю який є в програмах ДЮСШ, не відображає потреб
змагальної діяльності в цьому виді спорту, а скеровано лише на оцінку
фізичних якостей, правильність виконання базових технічних дій. Контроль
елементів спарингової техніки позначений загальними фразами, такими як:
«участь у змаганнях»; «тактика ведіння бою на різних дистанціях»; «виконання
спортивного розряду». В цьому випадку важко буде визначити, що буде
результатом процесу оцінювання, тому що з самого початку не зрозуміло, що і
скільки має виконати спортсмен. Вищесказане дозволяє визначити наявність
проблеми в області оцінки спортивної підготовленості юних ушуїстів та почати
пошук її рішенн [1; 2; 7].

Методика. Аналіз спортивних поєдинків ушуїстів в 11-14 років, а також
анкетне опитування провідних спеціалістів дозволив визначити деякі шляхи
рішення цієї проблеми. Пропонується, те що оцінку спортивної підготовленості
необхідно виробляти диференційовано. Зміст цього засобу полягає у
наступному: кожен розділ програми оцінюється по п’ятибальній шкалі та
множиться на коефіцієнт значимості, який підвищується або знижується в
залежності від ступеню важливості нормативу для різної кваліфікації юного
ушуїста. Результат атестації вираховується  згідно формули.

ЗАГ = ,
Де:  Rзаг – загальний результат атестації; R123 – оцінка за кожний розділ

атестації; К123… - коефіцієнт в кожному розділі атестації; ∑к – сума
коефіцієнтів.

Наприклад: прямий удар ногою оцінили на 4 бали, цю оцінку множимо на
коефіцієнт зі значенням 3; спарингові техніку оцінили на 3 бали та умножили
на коефіцієнт 2; загальну фізичну підготовку цінили на 5 балів та умножили на
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коефіцієнт 4. В результаті виходить: (4×3)+(3×2)+(5×4)=38/(3+2+4)+9+4,2 сума
балів, яка множиться на коефіцієнт дорівнює 38, а сума коефіцієнтів (друге
значення в кожній дужці) дорівнює 9, ділимо 38 на 9 результат 4,2. Загальний
результат порівнюється з п’ятибальною шкалою, відповідно можна
стверджувати, що результат (4,2) отриманий спортсменом, є відносно
непоганим та достатнім для підвищення технічної кваліфікації.

Використовуючи цю методику, з’являється можливість по-перше: більш
об’єктивно проводити оцінку підготовленості до змагальної діяльності; по-
друге, користуючись коефіцієнтом значимості можна виділяти той розділ
програми підготовки, який є необхідним  на даному етапі для спортсмена.

Проведене анкетне опитування провідних тренерів на тему важливості
розділів спортивної підготовки для конкретного віку та рівня кваліфікації юних
ушуїстів, дозволив розробити таблицю коефіцієнтів значимості розділів
атестації для кожної технічної кваліфікації (таблиця 1).

Таблиця 1
Коефіцієнти значимості розділів програми атестації

Технічна кваліфікація (тк), рекомендований вік для присвоєння
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Розділи програми
атестації

10-11 років 11-12
років

12-13
років

13-14
років

14 років та
більше

Технічна підготовка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тактична підготовка 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8
Загальна фізична
підготовка

10 10 10 8 8 8 8 6 6 6

Спеціально фізична
підготовка

2 2 2 4 4 4 6 6 8 8

Теоретична підготовка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Психологічна
підготовка

3 3 5 5 5 7 7 9 9 10

Користуючись цією таблицею та вище пропонованою формулою, можна
побачити ситуацію, коли спортсмен отримує різну кількість балів за кожний
розділ програми атестації , результат не перебільшив п’яти балів. На
наступному етапі було перевірено, на скільки значення коефіцієнтів
відображають значимість розділу програми для кожного етапу підготовки.
Поставивши 2 бали за всі розділи атестації і 5 балів за ЗФП , вийшли оцінки: 4
бали - 10-9 тк; 3 бали – 8-5 тк; 2 бали – 4-1тк.Отримані результати доказують
значимість коефіцієнта розділу програми для кожного рівня підготовки. Видно,
що не дивлячись на низькі оцінки за технічну, тактичну , спеціальну фізичну,
теоретичну та психологічну підготовки на початковому етапі спортсмен
отримує в результаті достатньо непоганий бал, але на більш високому рівні
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коефіцієнт розділу програми з ЗФП не дає можливості отримати високої оцінки
і в цьому випадку спортсмен не підвищує кваліфікацію.

Експериментальна частина. З ціллю перевірки ефективності
розробленої методики було проведено педагогічний експеримент. В
експерименті приймало участь юні ушуїсти , розділені на п’ять кваліфікаційних
груп. Його основною задачею було перевірити наявність переваг
експериментального методу оцінки підготовленості юних ушуїстів перед
засобом, який існує в теперішній час.

Спочатку підготовчого періоду в кожній групі було проведено атестацію
на підвищення рівня кваліфікації. Відмінності були в методі оцінювання і
підрахунку кінцевого балу. В контрольній групі екзаменатор ставив оцінку по
п’ятибальній шкалі за кожну технічну дію, орієнтуючись на свій суб’єктивний
погляд. В експериментальній групі екзаменатор вказував конкретні помилки
під час виконання технічних дій в кожному розділі атестації. Підрахування
балів в першому випадку визначилося на основі середнього арифметичного всіх
оцінок атестації, в другому кінцева оцінка розраховувалась запропонованим в
даній статті методом.

Кінцеві результати атестації експериментальних груп були значно нижче
в середньому на 1 бал. Враховуючи однорідність груп в плані спортивної
підготовленості, більш низький бал у всіх експериментальних групах на
атестації говорить про те, що експериментальний метод оцінки є більш точним.
В даному випадку стає складніше підвищити рівень кваліфікації, тому що
екзаменатору не надається можливість виставити оцінку, але необхідно вказати
помилки виконання технічних дій. Другою не менш значимою перевагою
експериментальної методики є те, що після екзамену не залежно від того
пройшов екзаменований його чи ні йому видається атестаційний лист на якому
він бачить всі ті помилки з кожної технічної дії. Користь даного листа з
помилками помітна, як для учня, який зможе регулярно бачити свої помилки і в
процесі тренувань їх виправляти, так і для тренера, який зможе на основі всіх
екзаменаційних листів своїх підопічних скоректувати процес підготовки.

Результати та їх обговорення. В грудні 2012р., в лютому та квітні були
проведені змагання. Розподіл учасників на змаганнях здійснювався на підставі
їх кваліфікаційного рівня, таким чином представники 1-х та 2-х груп могли
змагатись між собою. В межах цього у змаганнях приймали участь юні ушуїсти,
які мають той самий вік і стаж занять, але участь в експерименті вони не
приймали. Представники 3-ї, 4-ї та 5-ї груп проводили поєдинки з ушуїстами
такого самого віку та стажу. В середньому кожний учасник експерименту за всі
змагання провів 8±2 поєдинки.

Результати дослідження в таблиці 2.
Таблиця 2.

Кількість перемог представників експериментальних та контрольних
груп на різних змаганнях

Група № Всього
поєдинків

перемоги tкрит Р

ЕГ 1 8,2±1,8 6,2±1,4 2,2 0,05
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КГ 1 8,4±1,6 5,4±1,2
ЕГ 2 9,1±0,9 7,4±1,3
КГ 2 9,3±0,7 6,2±1,5

2,8 0,05

ЕГ 3 9,4±0,6 7,5±1,8
КГ 3 9,5±0,5 6,1±1,6

2,8 0,05

ЕГ 4 9,3±0,7 7,1±1,2
КГ 4 9,2±0,8 6,1±1,4

2,1 0,05

ЕГ 5 9,4±0,6 7,8±1,1
КГ 5 9,5±0,5 6,5±1,2

2,4 0,05

Результати дослідження, представлені в таблиці 2 переконують в перевазі
експериментальної групи над контрольною у всіх кваліфікаційних рівнях.
Середня кількість перемог в експериментальних групах в більшості випадків на
протязі всього дослідження переконують у високому ступені позитивного
впливу нової оцінки на показники змагальної діяльності.

Висновки. Розроблена методика оцінки спортивної підготовленості юних
ушуїстів основується на підрахунку реальних помилок в технічній, тактичній та
психологічній підготовленості, це дозволяє більш об’єктивно проводити оцінку
готовності до змагальної діяльності. Нова методика дозволяє досягти значних
змін майже у всіх показниках спортивної підготовленості експериментальної
групи в порівнянні з контрольною групою (р 0,05). Виразно, що ушуїсти
експериментальної групи найбільш ефективно реалізують техніко-тактичний
арсенал та проявляють більшу функціональну і психологічну готовність в
змагальних поєдинках, ніж спортсмени контрольної групи.
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Мартиненко В.Ф., Федак О.Г., Максим’як Я.О.
СПОРТИВНО-ГІМНАСТИЧНИЙ РУХ, ТА НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС НА

ПРИКАРПАТТІ ДО ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Дрогобицький державний педагогічний університетімені Івана Франка

Анотація: Великий інтерес до історії фізичної культури України є однією з
особливостей сьогодення. Запозичуємо досвід, знаходимо мудрість, черпаємо натхнення –
коли поринаємо в минуле. Знаходимо відповіді на суперечливі події сучасності. Розвиток
спортивно-гімнастичного руху та настільного тенісу на Прикарпатті до другої світової війни
був найвиразнішим. Такі спортовці як Алойза Ерліх, Володимир Зубрицький, Остап
Олесницький, Осип Новицький та ін. були лідерами європейського та світового настільного
тенісу.

Ключові слова: історичне підґрунтя, національна культура, єврейська команда
«Госманея», фінал, турнір, чемпіони, призери, федерація настільного тенісу.

Анотация: Большой интерес к истории физической культуры Украины является
одной из особенностей современности. Перенимаем опыт, находим мудрость, черпаем
вдохновение – когда углубляемся в прошлое. Находим ответы на противоречивые события
современности. Развитие спортивно-гимнастического движения и настольного тениса на
Прикарпатье до второй мировой войны было наиболее ярким. Такие спортсмены как Алойза
Эрлих, Владимир Зубрицкий, Остап Олесницкий, Осип Новицкий и др., были лидерами
европейского и мирового настольного тениса.

Ключевые слова: историческое обоснование, национальная культура, еврейская
команда «Гасмонея», финал, турнир, чемпионы, призёры, федерация настольного тениса.

Annotations: A huge interest to the history of physical training of Ukraine is one of the
features of present.We take an experience, find visdom, we are inspired when we dive into the
past.We find out rensponses to events of today. The development of sports and gymnastic
movement and table-tenis in Carpation region till World War II was the most popular. Such
sportsmen as Aloisa Erlikh, Volodymyr Zubrytski, Ostap Olesnytski, Osyp Novytski and others
were leaders in European and World table tennis.

Key-worlds: historical background, national culture, European team «Hasmoneya», final,
tournament, champions, winners, Table Tennis Federation.

Постановка проблеми. Історія фізичної культури і спорту українців
довгий час перебувала поза увагою серйозних досліджень. Сьогодні, будуючи
систему фізичного виховання незалежної України, ми мусимо дивитись не
тільки в майбутнє, але й у минуле. Саме в минулому черпаємо натхнення,
знаходимо мудрість, запозичуємо досвід. Все те, що ми переживаємо, творимо,
виборюємо, вже не раз в інших історичних умовах робили наші батьки і діди.
Тепер їхній досвід стає для нас доступним, і ми беремося за його вивчення.
Беремося, на жаль, занадто пізно, коли деякі важливі документи вже назавжди
втрачені. Нелегко ще й тому, що в умовах бездержавності не лише час та
байдужість, але й зла воля чужинців дбали про те, щоб українці були Іванами –
безрідними, щоб привласнити те що можна, а чого не вдасться – знищити, або
хоч би замовчати.

Відсутність історичного підґрунтя, без якого не можуть бути сформовані
ідейно-теоретичні засади української фізичної культури, боляче відгукується в



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2013. – Вип. 8

43

практиці. Бо практика, досі оперта на радянський спортивний досвід. То ж
спроба продовжувати будувати спортивний СРСР в одній, окремо взятій
республіці Україна неминуче мусить закінчитись невдачею. Національна
культура (а спорт – це таки культура) може і повинна розвиватись на
національному підґрунті. Історія вітчизняної фізичної культури є елементом
цього підґрунтя [3].

Мета дослідження. Заповнити сторінки нашого минулого, звернутись до
історичного досвіду українського народу в галузі тіловиховання й спорту,
відновити забуті імена, події що могло б сприяти розвитку сучасної фізичної
культури та настільного тенісу.

Аналіз останніх досліджень та виклад основного матеріалу.
Замовчування націєтворчих сторінок минулого тільки підсилюємо потяг
пізнати власну історичну спадщину, відтягнувши хіба що в часі вибух «голоду»
на історичну правду. Саме великий інтерес до історії України є однією з
особливостей сьогодення. Прагнучи встановити істину в тих, раніше
маловідомих темах, які допускались до широкого загалу тільки дозовано,
однобічно, без будь-яких відхилень від ідеології тогочасної системи –
звертаємось до історичного минулого. Відновлюючи історично об’єктивну
картину – створюємо умови для морального очищення, що є джерелом
духовного становлення нації. Звертаючись до минулого – знаходимо відповідь
на суперечливі події сучасності, маємо можливість зрозуміти й пояснити
тенденції нашого розвитку [3].

Зародження, розвиток, функціонування фізичної культури відбувалися в
Україні специфічно. Як виразний, самостійний чинник національно-
культурного життя, фізкультурно-спортивний рух виник в Україні наприкінці
XIX століття. Тоді одні частини українських земель належали до різних держав,
що зумовило й своєрідну особливість національно-культурного життя в
окремих регіонах України: на Наддніпрянщині, Буковині, в Галичині і
Закарпатті [1].

Основна увага нашого дослідження сконцентрована на розвитку
спортивно-гімнастичного руху в цілому і настільного тенісу зокрема в Галичині
– краї, де цей рух був найвиразнішим, а саме на територіях сьогоднішніх Івано-
Франківської, Львівської областей України, а також Перемищини, що тепер
перебуває у складі сучасної Польщі. Адже, за словами Юрія Липи, «українська
історія – це не те, що перейшло, що проминуло, це – така ж сучасність, як те,
що робимо нині» [7].

На початку 30-х років велике зацікавлення у Станіславові викликав новий
вид спорту «легкокалібровий пінг-понг». Цей інтерес збудила майстерна гра
чемпіона Польщі Ерліха, котрий приїздив декілька разів до міста у складі
єврейської команди «Гасмонея», а також повернення з Чехо-Словаччини
українського інженера Володимира Зубрицького. Про останнього знали, що «в
Празькому Домі, де крутилися чемпіони світу мадяри Барна й Келен, чехи
Малечек й Колярж та інші, він був пінг-понгова ракетка №3» [5].

Саме ці два спортсмени привезли і продемонстрували в Станіславові різні
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стилі гри й започаткували, таким чином, два напрямки розвитку настільного
тенісу. Пінг-понгові команди  належали до станіславівського «Пролому» та
УСКу (Український спортивний клуб), тобто до клубів, що підпорядковувалися
різним національним централям.

Зауважимо, що виступи українських тенісистів зі Станіславова були досить
успішні. Як згадує О.Гайський «гегемонія станіславівців в українському пінг-
понзі була незаперечна». На Крайових змаганнях середини 30-х років
домінували Остап Олесницький,Осип Новицький та ін.. О.Новицький, на той
час третя ракетка «Пролому», в 1934 році з успіхом виграє міжнародний
чемпіонат Перемишля. Вершина успіхів станіславівських тенісистів припадає
на перші післявоєнні роки життя української еміграції [5].

Євген Радивил в 1947 році виграв український чемпіонат Німеччини. Через
рік в Ашефанбургу успіху добиваються Є.Радивил, Роман Орест Припхан та
Роман Богдан Припхан, які посіли в цьому чемпіонаті усі три перші місця. На
території Австрії здобули перемоги у всеавстралійських командних
чемпіонатах та над окремими лідерами європейського настільного тенісу
Богдан Каратницький, Остап і Юрко Олесницькі. Цікаво, що Юрій
Олесницький виграв також під час своєї «одисеї по Близькому Сході»
чемпіонат держави Ліван [4].

Алойзе Ерліх, чемпіон Польщі в довоєнні роки, який проживав у м. Львові.
Народився Алойза, або як його називали у нас Олексій, в 1914 році в селі
Burowsko в південній Польщі. У 1920 році родина переїхала до Львова, де він і
почав займатись настільним тенісом у місцевому Єврейському спортивному
клубі «Hasmonea». Разом з Hasmonea, він виграв командну першість Польщі
(Lwow.1933) і став кращим гравцем країни. У 1934 Ерліх з іншим львівським
гравцем, Владиславом Лоєвенхер представили Польщу в міжнародному матчі,
організованому в місті Данцінгу, де перемогли збірну Німеччини 7:2. Та ж
команда у складі Ерліх ,Лоєвенхер, 1935 році була фіналістом кубка Лондона.

У 1935 році Алойза Ерліх на чемпіонаті світу виборов бронзову медаль.
Тричі – 1936, 1937 і 1939 роках, Ерліх був віце-чемпіоном світу, де у фіналах
програв чехові Станіславу Коларжу, австрійцю Річарду Бергману в м. Бадену і
через два роки у 1939 в Каїрі знову програв Бергману.

Ерліх відноситься до трьох гравців, які тричі, грали у фіналі, та не
перемогли, це угорець Ласло Белок і китаєць Літій Фуронг.

Перед другою світовою війною Алойза Ерліх був дуже популярним
атлетом Польщі, займав восьме місце у престижному списку десяти
найпопулярніших спортсменів. Як людина, був дуже освіченим, розмовляв
вісьмома мовами. Перед війною переїхав до Франції, але не зважаючи на це
представляв свою батьківщину на різних турнірах. Під час війни, був пійманий
німцями і відправлений у табір Айсвітц та Дахау, де провів чотири роки і був
збережений від газової камери через те, що нацисти упізнали у ньому чемпіона.

Після звільнення від фашистів Ерліх жив у Парижі, де і далі займався
настільним тенісом, проте Польщу більше не представляв на змаганнях,
Комуністичний уряд назвав його персоною нон грата. З 1952 по 1963 Ерліх грав
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за збірну Франції. Він ставав чемпіоном таких країн як: Ірландія, Франція,
Німеччина і Голландія. Після завершення кар’єри, Ерліх став тренером у
Швеції а потім і у Франції. У Французькій Рів’єрі він відкрив спортивний центр
для навчання і тренування настільним тенісом [2].

Кожен вид спорту має в своїй історії моменти, які стають епохальними для
його розвитку. В настільному тенісі такою подією, що стала легендою, був саме
виступ провідного львівського спортсмена Алойзи Ерліха на чемпіонаті світу
1936 року, що проходив у Празі. Ерліх, не зважаючи на молодий вік (1914 р.н.)
вже мав досвід виступів на чемпіонатах світу, а тому вирішив застосувати у
матчі з командою Румунії своєрідну тактику, яка мала б принести йому і
команді успіх. Ось якою була історія Алекса, якою він мабудь, ділився не
вперше, бо розповідав невимушено і з гумором (Іван Яремко, Спортивна газета,
жовтень 1969 р.)

 - «У, командному турнірі чоловіків вдалий виступ мала команда Румунії,
яка зуміла перемогти фаворитів змагань Францію – 5:1 та триразового чемпіона
світу Угорщину – 5:0, і сподівалась подолати й Польщу. Цей поєдинок, як
пам’ятаю, відбувався суботнього вечора 14 березня 1936 року. Румуни були
хорошими захисниками і були впевнені, що нас обіграють. І, мабуть, після їхніх
перемог над лідерами світового тенісу ніхто не вірив, що ми зуміємо чинити
опір. Але ми не хотіли здаватися! Матч розпочала пара Ерліх – Панеш,
чемпіони своїх країн. У моєму технічному арсеналі було чимало різних ударів і
я переважно грав досить активно. Але цього разу вирішив зіграти винятково в
захисті. З цією метою я замінив свою постійну ракетку на важку, але великого
розміру, що допускалося тоді правилами – нею важко було атакувати, але для
оборони вона надавалась чудово.

І ось зустріч розпочалась. Коли ми грали вже десь з годину, хтось з
керівників Міжнародної федерації настільного тенісу, який щойно зайшов до
залу, звернув увагу техніку, що не працює табло, бо на ньому постійно горів
результат – 0:0. Однак претензія не була слушною, бо ми так і не розіграли
жодного очка! Ми продовжували відбивати м’ячик вперто і систематично, як
роботи, і він потрапляв ідеально в одне і те ж місце стола. Якоїсь миті я
несподівано переклав ракетку в ліву руку і за атакував! Я добре володів
ударами з обох рук, що стало несподіванкою для суперника. Він так і не
зреагував на цей удар, що дало мені перше очко. Йшла вже 112 хвилина
зустрічі, і як потім хтось порахував, кожен з нас відбив м’ячик шість тисяч
разів! У цю мить суддя оголосив перерву, бо втомився від постійного руху
головою – вліво-вправо і попросив його замінити. Новий арбітр дав сигнал до
гри і ми знову почали перекидати м’ячик через сітку у тому ж стилі. Стало
пізно і останні глядачі покинули зал, залишивши на «полі бою» тільки
представників обох команд.

Я відчув голод, бо ми грали матч за матчем і не знайшлося можливості
вийти із залу щось перекусити, тому попросив колег приготувати мені якісь
канапки. Бідний Панеш, який теж відчував голод, так розізлився, що аж кинув
ракетку на підлогу, що принесло мені друге очко. Минуло понад дві години
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гри, скоро мала наступити північ, а рахунок був лише – 2:0. Зібралося жюрі
чемпіонату, щоб вирішити як діяти далі. У засіданні жюрі мали брати участь і
капітани обох команд, а одним з них був саме я, тому члени жюрі взяли крісла і
посідали навколо нашого столу, обговорюючи стан справ. Запропонували, щоб
ми, замість до 21 очка, грали лише до п’яти. Але ми обидва не погоджувались
на такий компроміс. Третє очко я виграв тим же способом, що й перше,
перекинувши ракетку у ліву руку. І тоді Ференц Панеш впав у шал і розпочав
атакувати, хоча краще вмів захищатися. Я вміло відбивався і врешті-решт
виграв сет – 21-16. У другому сеті румун зовсім розклеївся і програв – 8-21.

Потиснувши мені руку, Панеш зробив комплімент, що вважає мене
кращим захисником світу. Я ж , подякувавши, відповів, що мої колеги вміють
це робити ще краще. Сказав жартома, але це так вплинуло на інших гравців
румунської команди, що вони виходили до столу і тільки атакували,
намагаючись пробити наш «польський мур». Закінчилася ця баталія нашою
перемогою – 5:0, чого ніхто не очікував. В особистому турнірі суперники
почали мене боятися і я дійшов до фіналу, де поступився чеху Коларту – 2:3. А
через два дні Конгрес Міжнародної Федерації прийняв рішення обмежити
розіграш подачі до 20 хвилин. Це, без сумніву, вплинуло на подальший
розвиток настільного тенісу, який став значно швидшим і ефективнішим.

Алойзе Ерліх, львівський тенісист єврейського спортивного клубу
«Гасмонея», був тим, через кого довелося змінити правила. Не кожен
спортсмен може похвалитися таким досягненням.

Помер Алойзе Ерліх у Парижі 7 грудня 1992 року.
Висновки. Центром розвитку тіловиховання та спорту в Західній Україні

була Галичина й зокрема такі міста, як Львів, Станіславів, Перемишль,
Тернопіль, Коломия, Стрий. В цих містах, насамперед у Львові, були
сконцентровані сили відомих діячів культури, освіти, в тому числі і
спортивного руху. Галичина стала центром різноманітних спортивних зв’язків
між відповідними організаціями інших регіонів України, та за її межами [6].
Серед найпоширеніших видів спорту в Західній Україні в першій третині XX
ст. були: футбол, легка атлетика, гімнастика, лижний спорт, бокс, волейбол,
гокей і настільний теніс [3].
Вивчення, осмислення й аналіз спортивно-гімнастичного руху в Західній
Україні дає можливість для розумного використання історичного досвіду на
сучасному етапі розбудови державності України, дає можливість
використовувати цей досвід при формуванні моделі фізкультурно-спортивного
руху в умовах демократичного суспільства, підійти до вирішення проблем
розвитку культури загалом [3].
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Актуальність і постановка проблеми. У сучасному суспільстві панує
духовна криза, що проявляється у протиріччях ціннісних орієнтацій, падінні
моральності та знеціненні духовних цінностей. Втрата людством духовних і
моральних принципів, є однією з причин виникнення загрози самознищення
суспільства. За таких умов захист  і виховання духовності має розглядатися як
питання захисту національної безпеки України [3]

Мета: розкриття доцільності спільного впливу на молоде покоління сім’ї
і закладів освіти у вихованні духовності.

Матеріали та методи. Духовність особистості – явище динамічне, яке
формується та змінюється протягом всього життя людини і зазнає впливу
багатьох чинників. Духовний розвиток особистості залежить від внутрішніх і
зовнішніх впливів. Внутрішні умови - це ті задатки і потенціал, які дані дитині з
її народженням і який проявляється з перших років життя у її природних
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нахилах, інтересах та надалі розвиваються і закріплюється в рисах характеру,
життєвих цінностях, принципах і смислах життя. До зовнішніх умов
відносяться: 1) особливості сімейного виховання, 2) події дитинства, 3) вплив
культури (засоби народного фольклору - казки, оповідання, приказки), 4)
специфіка спілкування з дорослими (вплив перших учителів, авторитетних
друзів або соціальних лідерів, наявність прикладів для наслідування), 5)
діяльність (дитячі ігри, особливості навчання та професійної самореалізації), 6)
статус духовності у суспільстві [9].

Тобто, індивідуальні якості дитини (вроджені нахили і задатки) є
духовним потенціалом дитини, який збагачується в залежності від соціального
середовища і умов виховання [4; 9].

Духовність не надається людині одвічно, не успадковується генетично,
вона розвивається, в тому числі в результаті спеціально організованого
педагогічного процесу, який шляхом включення дитини в широкий
соціокультурний контекст оволодіння загальнолюдськими цінностями
пробуджує в неї внутрішню творчу активність, спрямовану на усвідомлення
себе, сенсу свого життя та мети духовного саморозвитку як особистості[6;8].

   Пробудження духовності відбувається в ранньому дитинстві, і визначну
роль у її розвитку відіграє сім'я, однією з функцій якої є передача дитині
духовної спадщини, яку має суспільство на даному етапі історичного розвитку.
Сім'я стає першим осередком духовного виховання, особливо якщо в ній
зберігаються духовні цінності, в результаті чого дитина є зануреною в
атмосферу духовності. Духовні ідеали, смисли та цінності, засвоєні у ранньому
дитинстві, суттєво впливають на подальше духовне зростання особистості [9].

Однак переважна більшість сучасних батьків з певних причин не
спроможна повною мірою дбати про духовний розвиток своїх дітей [1; 9]

У більшості батьків відсутня елементарна педагогічна культура, вони не
володіють засобами гуманістичного спілкування, на базі якого зароджуються,
розвиваються і зміцнюються духовні потреби дітей. При цьому сучасним
батькам бракує часу на читання ґрунтовної наукової літератури щодо проблем
виховання і на саме виховання дітей. Увага батьків зосереджена, перш за все, на
матеріальному забезпеченні сім'ї, на проблемах її виживання.

Значна кількість батьків (51,5%) стримують розвиток духовності у своїх
дітей, що відбувається внаслідок нерозуміння самоцінності та унікальності
внутрішнього світу дитини, перспектив її духовного розвитку [1; 9].

 Живе спілкування в сім'ї є вкрай обмеженим, внаслідок чого духовний
потенціал родинного виховання суттєво знижується. Це призводить до
незадоволення духовних потреб дитини.

Ця тенденція спостерігається не лише у проблемних сім'ях, але й у ззовні
благополучних, в яких дорослі, формально “займаючись вихованням” дитини,
водночас не дбають про задоволення її духовних потреб, особливо потреб в
емоційному контакті з батьками.

Лише незначна кількість сучасних сімей відрізняються високим рівнем
духовного середовища. У них переважає здорова моральна атмосфера, діти
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отримують цілеспрямоване духовне виховання. Сприятлива родинна атмосфера
існує в 15% сімей. В останніх сім’ях відчувається загальна незадоволеність,
тривожність і психічне напруження. А напружений, нервозний клімат не може
сприяти формуванню духовних потреб школяра, негативно впливає на
психічний стан дитини. Лише доброзичлива домашня атмосфера,
взаєморозуміння становить надійне підґрунтя для формування духовних потреб
[1]. Внаслідок втрати традиційної культури та низького рівня педагогічної
культури, незнання батьками природи і змісту духовного світу людини та
власних дітей і недостатнім співробітництвом батьків зі школою виховний
потенціал теперішньої сім'ї суттєво знизився порівняно з сім'єю попередніх
часів, яка була менш стурбованою питаннями виживання і більшою мірою
зберігала духовність [1; 4]

Виховання духовності дітей у сучасній родині потребує підготовки
батьків до постійного збагачення духовного середовища сім'ї і розуміння
батьками ролі й місця духовності в подальшій життєдіяльності дітей. Потрібно
розвивати прагнення у дітей до постійного свого духовного розвитку і
збагачення духовного середовища сім'ї. В дитини потрібно розвивати потребу в
турботі про людину, свою родину, батьківщину.

Значну увагу слід приділяти моральному вихованню дітей, як основі
духовності, постійно спілкуватися з дітьми і в спілкуванні з ними розкривати
загальнолюдські цінності на конкретних прикладах відомих постатей.

Батьки чи не найбільшу роль у розвитку духовності дітей. Тільки
високодуховна особистість дорослої людини здатна створювати і підтримувати
в сім'ї атмосферу доброзичливості, любові, творчості і завдяки цьому сприяти
духовному піднесенню вихованця [9].

Проте виховання духовності може бути більш успішним, коли зусилля
батьків і педагогів будуть будуватися на спільних зусиллях по духовному
вихованню, яке буде орієнтоване на моральний розвиток підростаючого
покоління. Духовне виховання буде враховувати індивідуальні особливості
кожного індивідуума і орієнтоване на розвиток загальнолюдських і
національних цінностей. Виховання повинно будуватися на особистих
прикладах, підтримці і розвитку позитивних рис і якостей характеру, які
властиві певному індивідууму. Разом з тим виховання має сприяти соціалізації
молоді.

Формування духовності особи має бути спрямоване на пізнання себе,
навколишнього світу і формування власних ідеалів, прагнення до
самовдосконалення.

Тобто, духовність є процесом і результатом безперервного
самоудосконалення і самореалізації особи [10].

«Доля майбутньої Росії лежить в руках російського учителя-викладача
школи і гімназії, а також професора. Він (учитель) повинен знати і розуміти, що
справа не лише в розвитку спостереження, розуму і пам'яті, а в пробудженні і
зміцненні духовності в дітях. Тому він повинен сам твердо і ясно осягнути, що
є духовне начало в людині, як належить будити його в дітях, зміцнювати і
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розвивати, як можна пробудити в дитині совість, гідність, честь, патріотизм» [5,
с.196]. Так І.О. Ільїн писав за майбутнє Росії. Але воно надзвичайно актуальне
для сьогодення України. Для того, щоб держава могла вижити і зберегти свою
унікальну культуру, має бути забезпечена передача і збереження тих духовних
цінностей, на яких воно трималося упродовж сотень років. Тому що коли
відбувається цілеспрямоване руйнування традиційної системи цінностей - це
завжди свідчення про процес руйнування відповідної держави.

Перед викладачами закладів освіти крім навчання і підготовки фахівця
відповідної галузі стоїть завдання по формуванню всебічно і гармонійно
розвиненої особи, майбутнього патріота і громадянина – носія високої моралі та
духовності [3].

Спільно з сім’єю навчальний заклад має прищепити молодій людині
любов до ближнього. Господь наш Ісус Христос сказав: "Заповідь нову даю вам
- та любить один одного" (Біблія. Ин.13:34). Ось ця заповідь любові є вищий
прояв духовності в людських відносинах. Якщо немає любові між людьми, не
можуть бути їх стосунки повноцінними, вони не можуть бути духовними. Лише
перебуваючи в любові людина не буде робити зла і насилля для іншого і тоді
розвиток духовності однієї людини переходить в розвиток духовності
суспільства.

Архієпископ Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор говорить: "За
дітей зараз ведеться справжня війна, в якій з одного боку - церква, батьки та
школа, а з другого - ідеологія розпусти з яскраво вираженим
антихристиянським спрямуванням, секс-індустрія, контрацептичні фірми,
тощо. І якщо перші піклуються про духовне збагачення молоді, про збереження
християнських традицій, то другі "турбуються" лише про збагачення власної
кишені і намагаються знищити не тільки віру,  а й надію та любов.  [7] Тому
лише спільними зусиллями батьків і навчальних закладів можливо виховати
високодуховну людину і духовне суспільство, вберегти молоде покоління від
знищення в них тих задатків, які дані їм природою. Основою духовного
виховання дитини в сім'ї і закладах освіти має бути передача за допомогою
певних педагогічних способів і методів духовних, естетичних, морально-
етичних та інших цінностей, які проявляються у повсякденній поведінці,
поглядах та ставленні батьків і педагогів до себе, інших людей та
навколишнього світу в цілому.

Висновки.
1. Духовність є суто людською якістю, властивістю психіки, яка відіграє

важливу роль у становленні, функціонуванні та розвитку особистості.
2. В основі духовного виховання молоді лежить формування в неї

прагнення до найвищих загальнолюдських і національних цінностей. У
формуванні духовності дитини найбільш важливу роль відіграє сім'я, шляхом
передачі духовної спадщини, якою володіє суспільство на даному етапі
історичного розвитку, тим самим залучення дитини до духовних цінностей
людства.
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3. Заклади освіти доповнюють і продовжують формування духовності,
розвивають її в молоді на новому, вищому рівні. Спільна робота сім’ї і закладів
освіти по вихованню і розвитку духовності в молоді дає змогу забезпечити
формування особистості і розвиток високодуховного суспільства країни.

Література
1. Авдіянц Г.Г. Реалії та перспективи духовного виховання дітей в умовах сучасної

української сім'ї // Гуманізація навчально-виховного процесу: 36. наук. пр. Вип. XVIII. -
Слов'янськ, 2002. - С 16-20.

2. Біблія. Ин.13:34
3. Горлинський В.В. Духовні координати безпеки суспільства /В.В.Горлинський //

Стратегічна панорама. 2006. №1. С 13-26.
4. Журба К.О. Виховання духовності у підлітків в сучасні українській сім'ї і школі /

Автореф. дис. ... канд.. пед.. наук. - К., 2000. - 18 с
5. Ильин И.А. Русский учитель // Опыт православной педагогики. М.,1993.
6. Матушкин С.Е. Проблемы духовно-нравственное воспитание // Вестник Челябинского

университета. Серия 5. Педагогика и психология. -2001.-№ 1,- С. 4-12.
7. Маценко Ж. М. Духовність як феномен психології// Психологія внутрішнього світу. - К.,

2003.
8. Менчиков Г.Л. Духовная реальность человека. Духовность и религиозность //

Философские науки. - 2000. - № 3. - С. 116-127.
9. Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: Монографія. - К.: Наш час. -

2007. - 280 с.
10. Шелковая Н.В. Духовность, как ценностная интенция личности. // Человек и духовные

ценности. Кишинев, 2006. С. 13.

___   ___   ___   ___

Бас О.А.
РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЖІНОК ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ ЗА ДАНИМИ
АНКЕТУВАННЯ

Львівський державний університет фізичної культури

Анотація. Бас О.А. Львівський державний університет фізичної культури,
Результати впровадження програми фізичної реабілітації для жінок після мастектомії
за даними анкетування. Визначення доцільність проведення сеансів фізичної реабілітації,
оцінки стану психоемоційного та фізичного стану шляхом анкетування є важливим та
інформативним критерієм, визначення стану здоров’я пацієнтів. Результати анкетування,
розкривають індивідуальну реакцію на оперативне втручання та подальше проведення занять
фізичною реабілітацією, дозволяють чіткіше виявити функціональні відхилення, які
враховуються при заняттях з пацієнтками за індивідуальною програмою фізичної
реабілітації.

Ключові слова: анкетування, рак молочної залози, мастектомія, фізична реабілітація,
післяопераційні ускладення.

Аннотация. Бас О.А. Львовский государственный университет физической
культуры, Результаты внедрения программы физической реабилитации для женщин
после мастэктомии по данным анкетирования. Определение целесообразности проведения
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сеансов физической реабилитации, оценки состояния психоэмоционального и физического
состояния путем анкетирования является важным и информативным критерием виявления
состояния здоровья пациентов. Результаты анкетирования, раскрывают индивидуальную
реакцию на оперативное вмешательство и дальнейшее проведения занятий физической
реабилитацией, позволяют четко выявить функциональные отклонения, учитываются при
занятиях с пациентками по индивидуальной программе физической реабилитации.

Ключевые слова: анкетирование, рак молочной железы, мастэктомия, физическая
реабилитация, послеоперационные осложнения.

Annotation.Bas O. Lviv State University of Physical Culture, results of the
implementation program of physical rehabilitation for women after mastectomy according to
the survey. Determining the feasibility of physical rehabilitation sessions, assessment of emotional
and physical condition through questionnaires is an important and informative criterion determining
the health status of patients. The questionnaires reveal individual response to surgery and
subsequent physical rehabilitation, can detect functional abnormalities, which are considered when
engaging with the patient in the individual program of the physical rehabilitation.

Keywords: survey, breast cancer, mastectomy, physical rehabilitation, post-operative
complications.

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Рaк
молочної зaлози (РМЗ) сьогодні є однією з основних мeдико-соціaльних
проблeм сучaсної охорони здоров’я в Укрaїні, внaслідок знaчної поширeності
тa високого рівня інвaлідності й смeртності від нього [1; 4].

Нa сьогодні вдосконaлeння систeми лікувaння РМЗ призвeло до знaчного
подовжeння життя пaцієнток, однак, масштабні оперативні втручання, які є
складовою комплексного лікування в онкології молочної залози призводять до
ускладнень, значних функціональних порушень та грубих косметичних
дефектів для уникнення або зменшення яких потрібні реабілітаційні заходи,
важливість проведення яких сьогодні залишається не менш актуальною чим в
минулому [2,3,5]. У пeріод пeрeбувaння пaцієнток в стaціонaрі прогрaмa їх
рeaбілітaції повиннa включaти, пeрш зa всe, зaходи, нaцілeні нa профілaктику
усклaднeнь після хірургічного втручaння тa здійснювaтися групою фaхівців:
хірургом, рaдіологом, хіміотeрaпeвтом, психологом, фізичним рeaбілітологом
тa іншими профільними фaхівцями в рaзі потрeби [1; 3; 5].

Особливо вeликого знaчeння фізичнa рeaбілітaція в онкології нaбувaє у
зв'язку потребою повeрнeння хворих до попeрeднього соціaльного стaтусу тa
aктивної трудової діяльності, що позитивно впливaє нa психоeмоційний стaн
пaцієнток із різномaнітною пaтологією, в тому числі, й онкологічною [1;2; 3; 5].

Мета роботи. Провести анкетування жінок після мастектомії для
визначення впливу занять фізичної реабілітації на якість та динаміку
відновлення функціональних та фізичних порушень.

Методи та організація дослідження. У зв’язку з необхідністю
визначення рівня поінформованості про значення фізичної реабілітації у
лікувально-відновному процесі після оперативного лікування раку молочної
залози, виявлення післяопераційних ускладнень та бажання пацієнток
проходити реабілітаційний курс, та контролем за динамікою зміни отриманих
результатів після проходження курсу фізичної реабілітації ми сформували
анкету. До анкети входили питання про обізнаність що таке фізична реабілітації
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та чи доцільним є її проведення, про функціональний і фізичний стан та його
зміну під впливом занять. Анкетування проводилось на 1-2 день після
оперативного втручання та після проходження курсу фізичної реабілітації. У
дослідженні приймало участь 40 жінок, яким проведено оперативне втручання –
мастектомія за Мадденом. Пацієнток було розподілено на дві групи, одна з яких
займалась за розробленою авторсько програмою фізичної реабілітації.

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами анкетування
жінок прооперованих з приводу раку молочної залози після проходження курсу
фізичної реабілітації думка щодо доцільності її проведення суттєво змінилась.
Так, більшість опитаних основної групи дали ствердну відповідь що доцільно
проводити заняття фізичною реабілітацією при оперативному втручанні, однак,
у групі порівняння позитивних відповідей було лише 55 %, 30 % не могли дати
ствердної відповіді, а 15 % жінок вважають однозначно, що проводити такі
заняття недоцільно.

Відповідаючи на запитання «Чи виникали у Вас якісь зміни у загальному
самопочутті після операції?», 100 % опитаних дали позитивну відповідь. Так,
безпосередньо після операції пацієнтки скаржились на наявність дискомфорту
або болю в ділянці грудної клітки 85 % пацієнток основної групи та 95% групи
порівняння, в спині 80 % пацієнток основної групи та 50 % групи порівняння, в
руці з оперованої сторони в 50 % та 80 % відповідно. 35 % опитаних основної
групи та 10 % групи порівняння скаржились на збільшення болю при виконанні
повсякденних рухів, що створює їм перешкоду при самообслуговуванні.

Перед випискою зі стаціонару під впливом регулярних занять в основній
групі біль зменшився або практично зник, у групі порівняння 60 % вказало, що
біль зменшився, а у 40 % залишився на тому ж рівні або й збільшився.

Після проходження курсу фізичної реабілітації на питання «Що на Вашу
думку сприяло зменшенню болю?» дихальні вправи назвало 18 опитаних
основної групи та 4 групи порівняння, лікувальні положення -8 і 9 респондентів
відповідно. Пацієнтки з основної групи вказували також на позитивний вплив
фізичних вправ (80 %), лімфатичного самомасажу (45%) та порад фізичного
реабілітолога щодо поведінки пацієнта при виникненні болю (40 %).

Запитання до респондентів щодо функціональних обмежень та
повсякденної активності до та після проходження курсу фізичної реабілітації
стосувались переважно таких сфер як рухова активність, самообслуговування
(вдягання-роздягання, гігієнічні процедури) та можливості виконання
елементарної побутової діяльності в межах лікарні.

Так, перед проходженням курсу фізичної реабілітації 10 пацієнток
основної групи та 15 групи порівняння скаржились на часті відчуття
набряклості верхньої кінцівки оперованої сторони. Усі пацієнтки в обох групах
вказали на обмеження рухливості у плечовому суглобі. На швидку
втомлюваність після операції скаржилось по 95 % опитаних з обох груп, 50 %
основної групи та 80 % – з групи порівняння скаржились на приступи кашлю,
який провокував відкашлювання мокроти або ж виникав через подразнення у
горлі внаслідок інтубування при операції.
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При з’ясуванні наявності функціональних обмежень у пацієнток перед
випискою з лікарні, відповіді розподілились наступним чином: у пацієнток
основної групи скарги були на швидку втомлюваність (20 %), дискомфорт в
руці з оперованої сторони (15 %), біль в ділянці грудної клітки (10 %) та щадне
дихання і кашель (10 %). Аналіз відповідей групи порівняння в даному розділі
вказує, що скарг було набагато більше, так пацієнтки скаржились на біль в
ділянці спини (30 %) та грудної клітки (90 %), набряк (55 %) та обмеження
рухливості у плечовому суглобі з оперованої сторони різного ступеню (100 %).

Аналізуючи блок запитань про самообслуговування, ми виявлили, що
після операції пацієнтки обох груп відчували важкість при переміщенні за межі
лікарняної палати. Відповідаючи на запитання щодо можливості переміщення у
ліжку 25 % основної групи та 30 % групи порівняння зовсім не можуть бути
активними у межах ліжка в перші дні після операції, по 35 % та 45 %
відповідно відчувають важкість про виконанні будь-яких рухів лежачи на
ліжку, і жодної відповіді не виявлено щодо вільного переміщення та
мобільності в ліжку.

Після проходження курсу занять з фахівцем фізичної реабілітації
завдання, які стосувались самообслуговування та переміщення в межах ліжка та
палати пацієнтками основної групи виконувались без особливих труднощів.
При відповіді на запитання щодо обмеження рухливості кінцівки на стороні
операції після реабілітації показали, що мити або розчісувати волосся може
90% з основної групи та 45 % з групи порівняння. Більше половини опитаних
основної групи можуть виконати такі рухові завдання як закрутити лампочку
над головою (55 %), чи перенести легкий ватаж по палаті (85 %). У пацієнток
групи порівняння труднощі виникали при виконанні більшості завдань, так
найважчими завданнями були - закрутити лампочку над головою (90 %),
самостійно вдягнути або зняти светр (70 %) та повороти на ліжку (40 %).

При оцінці стану функціональної активності ми встановили, що лише
20% з опитаних вважають себе повністю самостійними після операції, 72,5 % -
частково потребують допомоги і 7,5 % потребують постійної допомоги в обох
групах. Дані результати вказують на потребу в перебуванні у лікарні після
операції когось з родичів або ж залучення медперсоналу, що може створювати
певні труднощі та незручності.

Аналізуючи самооцінку стан функціональної активності перед випискою
з лікарі 95 % пацієнток основної групи оцінили свій стан як «повнісню
самостійна», на противагу 60 % групи порівняння, що свідчить про позитивну
динаміку підновлення фізичного стану у пацієнток основної групи та добру
якість розробленої програми фізичної реабілітації.

З метою можливості внесення коректив до програми фізичної реабілітації
та врахування побажань чи зауважень пацієнток після проходження курсу та
безпосередньо перед випискою зі стаціонару, ми повторно опитали пацієнток
коли саме потрібно розпочинати проводити заняття. Після проходження
реабілітаційного курсу на питання щодо того, чи потрібно проводити заняття
фізичною реабілітацією в передопераційному періоді відповіді дещо змінились
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порівняно з початковим анкетуванням, так 55 % пацієнток основної групи та
30% групи порівняння дали відповідь – так, при цьому у відповідях зазначалась
потреба проведення занять з психологічної реабілітації та консультації з
приводу їх подальшого способу та якості життя. 10 % респонденток основної
групи та 65 % групи порівняння вважають, що недоцільно проводити такі
заняття до операції, оскільки, на їх думку, жінці на той момент це не є
потрібним та першочерговим.

Після проведення занять фізичною реабілітацією думка жінок групи
порівняння про доцільність таких занятьв післяопераційному періоді суттєво
змінилась – вже 95 % опитаних вказували на потребу у заняттях. Однак, між
групами виявлена значна відмінність щодо визначення терміну початку
фізичної реабілітації. Так, респонденти основної групи вважають доцільним
проводити заняття вже через кілька годин після операції, або ж не пізніше
третього післяопераційного дня, в групі порівняння ці терміни значно пізніші
(5-14 день по операції) або ж після того, як знімуть шви чи перед самою
випискою зі стаціонару. Після виписки зі стаціонару в основній групі 95%
пацієнток хочуть продовжувати заняття, серед них приватно з фахівцем
фізичної реабілітації (50 %), самостійно (30 %), в спеціальних реабілітаційних
центрах чи поліклініках (15 %). У групі порівняння лише 40 % жінок висловило
бажання продовжити заняття, 15 % респондентів продовження занять після
виписки вважають непотрібним, а 45 % обрали відповідь «не знаю».

З метою вдосконалення програми фізичної реабілітації ми до анкети
внесли запитання: «Що, на Вашу думку, потрібно змінити у програмі занять
фізичною реабілітацією?». Опитані основної групи вважають що заняття
потрібно проводити довше, або кілька разів протягом дня (80 %), є потреба у
додатковій літературі для пацієнток даної категорії (20 %), консультаціях з
приводу протезування, догляду за собою, відеоматеріалах, музичному
супроводі (по 20 % на кожну категорію), психологічних бесідах (15 %).
Пацієнтки групи порівняння вказали на потребу проведення занять саме
фахівцем з фізичної реабілітації (60 %), збільшити кількість вправ та
спеціальних масажу (20 %), заняття розпочинати після зняття швів (25 %), щоб
були консультації з приводу проблем, які турбують жінку після операції (10 %).

80 % опитаних основної групи та 20 % групи порівняння вважають що
заняття потрібно проводити щоденно, або й кілька разів на день; 10 % та 65 %
відповідно вважають, що заняття потрібно проводити через день.

Аналізуючи бажання пацієнток обох груп повернутись до соціально-
активної праці та продовжувати працювати ми встановили, що 40 % жінок
основної групи та 35 % групи порівняння без сумніву планують повернутись до
виду діяльності, яким займались до операції, 35 % та 30 % відповідно своє
рішення про подальше продовження роботи будуть приймати залежно від
кінцевого результату лікування та порад лікуючого лікаря.

Висновок. Отже, на основі проведеного анкетування нами встановлено,
що в українському суспільстві ще недостатньо є розвиненим інститут фізичної
реабілітації. Отримані дані свідчать про ефективність впровадження
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розробленої програми фізичної реабілітації для жінок після мастектомії, що дає
підставу рекомендувати її до практичного застосування в умовах стаціонару.
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ВПЛИВ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ НА РУХОВУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
ШКОЛЯРІВ

Анотація. Вплив секційних занять волейболом на рухову підготовленість
школярів. Вивчали вплив експериментальної методики секційних занять волейболом на
рухову підготовленість хлопців 14-16 років. Фізична підготовленість школярів вивчалась за
результатами Державних тестів та системи тестів «EUROFIT». Запропонована методика
секційних занять волейболом є ефективним засобом рухового розвитку.

Ключові слова: секційні заняття, руховий розвиток, волейболісти.
Аннотация. Влияние секционных занятий волейболом на двигательную

подготовленность школьников. Изучали влияние экспериментальной методики
секционных занятий волейболом на двигательную подготовленность ребят 14-16 лет.
Физическая подготовленность школьников изучалась по результатам Государственных
тестов и системы тестов «EUROFIT». Предложенная методика секционных занятий
волейболом является эффективным средством двигательного развития.

Ключевые слова: секционные занятия, двигательное развитие, волейболисты.
Summary. Yuliana Andriychuck. Effect breakout sessions volleyball motor

preparedness of students. The influence of experimental techniques breakout sessions volleyball
on the motor development of young men 14-16 years old. Physical fitness of students studied the
results of state tests and system tests «EUROFIT». The technique sectional volleyball training is
effective motor development.

Key words: sectional lessons, motor development, volleyball.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проведення секційних занять у школі передусім повинне мати оздоровчу мету
й вимагає використання таких фізичних вправ, які передбачають велику
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кількість учасників, оптимальну інтенсивність, регульовану в часі тривалість,
велику моторну щільність і обмежене місце проведення. Вирішенню цієї
проблеми сприятиме впровадження у практику фізичного виховання школярів
секційних занять з волейболу. Такий підхід потребує використання найбільш
ефективних науково-обґрунтованих методик спрямованих на оздоровлення,
підвищення фізичної підготовленості та фізичної працездатності школярів та
врахування індивідуальних особливостей росту та розвитку високорослих
школярів. Заняття тільки тоді будуть мати високий оздоровчий і розвиваючий
вплив, коли будуть враховуватись морфофункціональні особливості розвитку
дітей і підлітків [3].

В деяких працях вивчались розвиток та контроль спеціальної
витривалості у юних волейболістів [4], швидкісно-силової підготовленості
волейболістів високої кваліфікації [8], рядом авторів наведені дані про розвиток
рухових здібностей та антропометричних даних юних волейболістів [4, 6, 9].
Проте, питання оптимізації рухового розвитку школярів в процесі секційних
занять волейболом практично не розглядались. У зв’язку з цим нами була
розроблена експериментальна програма секційних занять волейболом
направлена на оптимізацію морфофункціонального, рухового розвитку та
фізичної працездатності школярів 14-16 років.

Роботу виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.2.7.1 п «Фізична працездатність та її
сомато-вегетативне і моторне забезпечення у різних контингентів дітей і
підлітків» (номер держреєстрації 0107U001186).

Мета роботи. Вивчити вплив секційних занять волейболом на руховий
розвиток хлопців 14-16 років.

Методи та організація дослідження. Фізична підготовленість школярів
вивчалась за результатами Державних тестів [5] та системи тестів «EUROFIT»
[10]. Використовували такі методи тестування рівня фізичної підготовленості
підлітків. Тест „Сила кисті” виконувався за стандартною методикою
динамометрії за допомогою динамометра ДК-60. Вимірювання повторювали 3
рази, фіксували найкращий результат (в кг). Тест “Утримування тіла на
перекладині” виконувався так: з положення “вис на перекладині на прямих
руках” зігнути руки в ліктьових суглобах і торкнутись підборіддям
перекладини. Оцінка тесту: час утримування школяра на перекладині (в сек.).
Тест „Стрибок в довжину з місця” виконувався у три спроби, зараховувалась
краща. Для вимірювання динамічної силової витривалості м’язів тулуба
призначений тест «Підйом в сід з положення лежачи на спині». Протягом 30 с
потрібно зробити максимальне число повторень. Оцінюється число повних
циклів (лягти – встати) за 30 с. Тест “Рухливість в кульшовому суглобі ”
використовували для вимірювання гнучкості. Він полягав, у тому, що
досліджуваний згинаючись в кульшовому суглобі, підсовував руки вперед
поклавши їх на дошку, переміщуючи лінійку. Результат тесту оцінювався в см.
Для тестування спритності використовували “Човниковий біг ” (10×5м).
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Виконували у вигляді ривка на максимальній швидкості з високого старту з
поворотом на обмежувальних лініях. Оцінка: час виконання 5 повних циклів
(туди і назад) в секундах. Тест на рівновагу „Фламінго” застосовувався для
вимірювання статичної рівноваги, і полягав в балансування на одній нозі на
підставці певного розміру. Оцінка: результатом тесту було число спроб, які
школяр затратив на те, щоб зберегти стійке балансування на опорі протягом
1 хв. Тест „Частота постукувань” застосовувався для вимірювання швидкості
руху кінцівки, за часом потрібним для 25 циклів торкання двох площадок
долонею. Виконували тест два рази, і в залік йшов кращий результат тесту (в
секундах).

Запропонована методика тренувальних занять розроблялась з врахуванням
існуючих напрацювань [1] та була розрахована на один навчальний рік з
вересня по травень або 35 тижнів (204 год. по 6 год./тиждень). Окреме
тренувальне заняття тривало в середньому 80-130 хв. Цілеспрямований вплив
на „відстаючі” рухові здібності проводився на кожному тренувальному занятті
(35-40 хв) і мав назву „блок-корекція”. Для покращення фізичної
працездатності застосовували начальну гру та інші види рухової діяльності з
елементами волейболу, які давали можливість виконання короткочасної роботи
з високою інтенсивністю і нетривалими паузами відпочинку [7]. При
проведенні тренувальних занять були враховані наступні положення:
використовували фізичні вправи різнобічного спрямування із залученням до
роботи великих м’язових груп спрямованих підвищення аеробних можливостей
школярів та переважаючий вплив на „відстаючі” рухові здібності; три-чотири
на тиждень; тривалість часу на розвиток аеробних можливостей на занятті
становила 15-20 хв, розвитку швидкості реакції 8-10 хв, розвитку гнучкості 7-10
хв; інтенсивність занять за частотою серцевих скорочень середньому була в
діапазоні 120-150 уд/хв.; тривалість заняття становила 80-130 хв. Заняття за
експериментальною програмою проводили на базі експериментального
майданчика НВО-ДНЗ-ЗОШ №20 м. Луцька. У формувальному педагогічному
експерименті взяли участь 190 школярів, що займаються волейболом зі
спортивним стажем від одного до трьох років. Контрольна група – 98 чоловік
(14-річних – 32, 15-річних – 30 та 16-річних – 36), експериментальна – 92
чоловік (14-річних – 32, 15-річних – 30 та 16-річних – 30).

Результати дослідження та їх обговорення. Ефективність методики
оптимізації морфофункціонального, рухового розвитку та фізичної
працездатності хлопців 14-16 років в процесі секційних занять волейболом
досліджувалась при порівнянні даних показників контрольних та
експериментальних груп наприкінці навчального року, а також, порівнюючи
отримані показники з даними інших авторів.

Дослідження сили за показниками кистьової динамометрії виявили її
збільшення з віком як в контрольній, так і в експериментальній групах (табл. 1).
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Таблиця 1
Результати динаміки показників рухового розвитку юних волейболістів у

формувальному педагогічному експерименті
Вік, група, кількість

14 15 16
К Е К Е К Е

Рухові здібності, вид
тестування

n=32 n=32 n=30 n=30 n=36 n=30
Силові здібності,
«Кистьова
динамометрія, кг/кг
маси тіла»

0,53±
0,01

0,54±
0.01

0,53±
0,01

0,57±
0,08*

0,59±
0,02

0,63±
0,01*

Гнучкість, «Нахил
вперед з положення
сидячи, см»

20,25±
0,36

23,27±
0,37***

19,07±
0,84

23,73±
0,56***

17,33±
1,17

22,03±
0,12***

Швидкісна сила
(вибухова), «Стрибок у
довжину з місця, см»

186,50±
3,57

187,75±
3,49

219,80±
3,60

220,77±
3,34

227,89±4,9
3

233,16±
4,02

Динамічна силова
витривалість, «Підйом
тулуба в сід із
положення лежачи,
разів/30 с»

30,00±
0,60

31,59±
0,50*

32,87±
1,20

36,30±
0,72*

30,61±
0,50

33,84±
0,63***

Статична силова
витривалість, «Вис на
зігнутих руках, с»

26,99±
2,20

28,06±
1,67

19,90±
1,96

25,72±
1,53*

22,35±
1,41

27,88±
1,25**

Координаційні
здібності,«Човниковий
біг 10×5, с»

18,58±
0,24

17,85±
0,25*

16,37±
0,16

16,08±
0,10

16,38±
0,18

16,15±
0,16

Рівновага, «Утримання
рівноваги на одній нозі
на опорі (поза
“Фламінго”), к-сть
спроб за 1 хв.»

9,75±
0,44

9,03±
0,65

10,40±
0,63

9,93±
0,65

10,72±
0,53

9,17±
0,60

Швидкісні здібності,
«Частота постукувань,
с»

12,65±
0,15

12,47±
0,16

11,60±
0,22

11,54±
0,22

12,68±
0,99

11,21±
0,39

Латентний час рухової
реакції на звук, мс.

216,38±
2,67

199,28±
2,09***

191,23±
2,97

192,50±
2,92

193,22±3,2
1

183,25±
2,00*

Латентний час рухової
реакції на світло, мс.

245,00±
7,47

210,22±
5,29***

198,10±
2,84

197,87±
2,33

210,00±
3,33

206,88±
3,43

Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 у порівнянні з
контрольною групою.

Абсолютні показники сили м’язів недостатньо інформативні, тому що
обстежувані навіть одного віку відрізняються один від одного масою і складом
тіла. Тому для порівняльної оцінки використовують відносні показники сили,
які вираховуються на одиницю маси тіла в процентах.

Відносні показники кистьової динамометрії в експериментальній групі
були достовірно більшими в 15 та 16 років при р<0,05.
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Дослідження гнучкості за тестом „Нахил вперед з положення сидячи”
виявило статистично значиму різницю між обстеженими групами в усіх вікових
періодах. У волейболістів експериментальної групи мали статистично значимо
кращі показники в порівнянні з групою контролю при р<0,001 в 14, в 15 та 16
років (табл. 1).

При проведені досліджень вибухової сили за тестом „Стрибок в довжину
з місця” показало покращення її з віком у волейболістів як контрольної, так і
експериментальної груп, а також не виявило статистично значимої різниці між
показниками обстежених (табл. 1).

Вивчення силової витривалості за тестом „Підйом в сід з положення
лежачи за 30 с” виявив значне покращення цього показника з віком в
експериментальній групі зі статистично значимою різницею між показниками
обстежених у всіх вікових групах при р<0,05, р<0,05 та р<0,001 відповідно
(табл. 1).

Дослідженнями силової витривалості за тестом „Вис на зігнутих руках”
встановлено (табл. 1), що за даною руховою якістю спостерігалось значне
покращення в експериментальній групі зі статистично значимою різницею між
обстеженими волейболістами в 15 та 16 років при р<0,05 та р<0,01 відповідно.

При проведені досліджень спритності за тестом „Човниковий біг 10х5 м”
виявлено, що дана рухова якість зростає з віком у волейболістів як контрольної,
так і експериментальної груп. Волейболісти експериментальної групи
достовірно випереджали за показниками своїх однолітків з контрольної групи в
14 років (р<0,05) та значимо не відрізнялись від юних спортсменів в 15 та 16
років (табл. 1).

Дослідженнями рівноваги за тестом «Утримання рівноваги на одній нозі
на опорі (поза “Фламінго”),  встановлено (табл. 1), що за даною руховою якістю
статистично значимої різниці між показниками обстежених не виявлено.

Вивчення швидкісних здібностей за тестом «Частота постукувань»
встановлено (табл. 1), що за даною руховою якістю спостерігалось покращення
з віком у волейболістів як контрольної, так і експериментальної груп в 15 років
при р<0,001 і р<0,01 відповідно, а також не виявило статистично значимої
різниці між показниками обстежених.

Аналіз вихідних даних латентного часу рухової реакції на звук показав,
що значимо менший час реагування був у хлопців-волейболістів
експериментальної групи в 14 та 16 років при р<0,001 та р<0,05 відповідно
(табл. 1). В свою чергу, між юними волейболісти експериментальної та
контрольної груп в 15 років не виявлено статистично достовірної різниці в часі
простої реакції.

При проведенні досліджень латентного часу рухової реакції на світло
виявлено, що значимо менший час реагування був у хлопців-волейболістів
експериментальної групи в 14 років при р<0,001 (табл. 1). В свою чергу, між
юними волейболісти експериментальної та контрольної груп в 15 та 16 років не
виявлено статистично достовірної різниці в часі простої реакції.

Отже, вивчення рухової підготовленості 14-16-річних волейболістів
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експериментальної групи показало, що вони мали статистично значимо кращі
показники кистьової динамометрії в 15 та 16 років при р<0,05, статичної
витривалості в 15 та 16 років при р<0,05 та р<0,01 відповідно, динамічної
силової витривалості в 14, 15 та 16 років при р<0,05, р<0,05 та р<0,001
відповідно, гнучкості при р<0,001 в 14, в 15 та 16 років, спритності в 14 років
(р<0,05), латентного часу рухової реакції на звук в 14 та 16 років при р<0,001 та
р<0,05 відповідно, латентного часу рухової реакції на світло в 14 років при
р<0,001.

Проведене дослідження довело, що враховуючи особливості
морфофункціонального розвитку, рухової підготовленості і фізичної
працездатності школярів 14-16 років можливо підвищити загальний рівень
здоров’я і фізичних можливостей. Реалізація експериментальної програми в
комплексі з врахуванням особливостей рухового розвитку дозволяють
підвищити результативність педагогічного процесу, збільшити зацікавленість
школярів у заняттях фізичними вправами і, таким чином, сприяти формуванню
в них оптимального фізичного стану.

Висновок. На основі отриманих нами результатів, можна стверджувати,
що запропонована методика оптимізації рухового розвитку хлопців 14-16 років
в процесі секційних занять волейболом є ефективним засобом збільшення
рухового розвитку.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку можуть
полягати у вивченні та врахуванні функціональних можливостей фізіологічних
систем, які забезпечують виконання м’язової роботи, в процесі планування
тренувального навантаження для юних спортсменів інших вікових груп.
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Сітовський А.М.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх етапах
професійної підготовки учителя фізичної культури дозволить скоротити час на засвоєння
студентом матеріалу, підвищити міцність знань, умінь, навичок, рівень професійного
розвитку, гуманізувати, індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, стимулювати
пізнавальну активність і самостійність, розвиток творчих здібностей, прищепити їм навички
інформаційної діяльності.

Ключові слова: інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології,
професійна підготовка, учитель.

Аннотация. Ситовский А. М. Роль информационно-коммуникационных
технологий обучения в профессиональной подготовке будущих учителей физической
культуры в условиях информатизации образования. Использование информационно-
коммуникационных технологий на всех этапах профессиональной подготовки учителя
физической культуры позволит сократить время на усвоение студентом материала, повысить
прочность знаний, умений, навыков, уровень профессионального развития, гуманизировать,
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, стимулировать
познавательную активность и самостоятельность, развитие творческих способностей ,
привить им навыки информационной деятельности.

Ключевые слова: информатизация образования, информационно-коммуникационные
технологии, профессиональная подготовка, учитель.

Annotation. Sitovsky A. N. The role of information and communication technology
learning in the training of future teachers of physical training in conditions of informatization
of education. Information and communication technologies in all phases of training teachers of
physical training will reduce the time to assimilate the student material, increase the strength of
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knowledge, skills, professional development, to humanize, personalize and differentiate the learning
process and stimulate cognitive activity and independence, creativity , to equip them with skills in
information activities.

Keywords: informatization of education information and communication technologies,
training, and teacher.

Вступ. Значні зміни в соціальному житті ХХІ століття обумовлюють
формування нового типу суспільства – інформаційного.

Одним з головних пріоритетів входження України в Світовий
інформаційний простір є інформатизація освіти. Саме інформатизація освіти є
однією з найважливіших складових державної програми розбудови
інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх
інформаційних технологій в Україні та запорукою майбутнього
інтелектуального потенціалу нації [13].

Інформатизація освіти, відповідаючи цілям і завданням формування
інформаційного суспільства, передбачає створення єдиного інформаційного
освітнього простору – змістово-предметної, комп’ютерно-технологічної та
інформаційно-комунікаційної платформи інтеграції і демократизації освіти та є
одним з чинників, що визначились і застосовуються як інструменти
модернізації освіти і врахування яких має сприяти розв’язанню проблем
сучасного етапу розвитку системи освіти [1].

Від поняття «засобів навчання» в традиційній моделі освіти відбувся
перехід до освітнього середовища в діяльнісно-орієнтованій педагогічній
практиці, потім до освітнього простору (у контексті особистісно-орієнтованого,
індивідуалізованого підходу) і, нарешті, до єдиного інформаційного освітнього
простору (ЄІОП), що реалізовується в процесі розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій [12].

Сьогодні на зміну традиційним авторитарним та ілюстративно-
пояснювальним методам навчання приходять активні методи – нові
інформаційні технології, що ґрунтуються на процесах самостійного набуття
знань за допомогою сучасних методів представлення і контролю знань.

Сучасний етап розвитку інформаційної сфери суспільства вимагає
зміщення уваги з методики навчання саме на засоби накопичення та зберігання
необхідних відомостей, дозування їх об’єму з метою використання у
навчальному процесі. Вказаним вимогам у значній мірі відповідають
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) [8].

На думку більшості дослідників, необхідно гармонійно поєднувати й
взаємодоповнювати традиційні та інформаційно-комунікаційні засоби
навчання.

Тенденції, пов’язані з впровадженням кредитно-модульної системи та
інформатизацією суспільства і вищої освіти, мають значний вплив на
модернізацію системи професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного
виховання і спорту в Україні. Процеси Євроінтеграції, уніфікації та
інформатизації вищої фізкультурної освіти вимагають розробки електронних
навчально-методичних комплексів дисциплін і сучасної інформаційної
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підтримки процесу професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного
виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій [4].

Проблеми інформатизації освіти потребують проведення комплексних
фундаментальних досліджень процесів створення і впровадження засобів
інформаційно-комунікаційних технологій навчання, зокрема у професійній
підготовці майбутніх учителів фізичної культури.

Метою дослідження було визначення ролі інформаційно-комунікаційних
технологій навчання у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної
культури в умовах інформатизації освіти.

Результати дослідження. Інформатизація освіти передбачає широке та
ефективне впровадження і застосування інформаційно-комунікаційних
технологій при здійсненні освітньої, наукової та управлінської функцій, що
притаманні освітній галузі. Проникнення інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальний процес створює передумови для кардинального
оновлення як змістово-цільових, так і технологічних сторін навчання, що
проявляється у суттєвому збагаченні системи дидактичних прийомів, засобів
навчання і на цій основі формуванні нетрадиційних педагогічних технологій,
що грунтуються на використанні комп’ютерів. У технологічній компоненті
педагогічних систем виділяють інформаційно-комунікаційні технології
навчання – комп’ютерно-орієнтована складова педагогічної технології, яка
відображає деяку формалізовану модель певного компоненту змісту навчання і
методики його подання у навчальному процесі, яка представлена в цьому
процесі педагогічними програмними засобами і яка передбачає використання
комп’ютера, комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання і комп’ютерних
комунікаційних мереж для розв’язування дидактичних завдань або їх
фрагментів [2].

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання
відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та
спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники,
системи дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу навчання)
тощо [7].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі надає можливість вивчати на якісно новому рівні всі
дисципліни. Але слід підкреслити, що вбудовування інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальний процес має базуватися на їх
педагогічно обґрунтованому поєднанні з традиційними методичними
системами навчання та при обов’язковому обґрунтуванні педагогічної
доцільності такого використання, тобто освіта на сучасному етапі має
задовольняти нові потреби й водночас зберігати свої сильні традиційні сторони
[14].

Реалізація можливостей сучасних технологій інформаційного впливу
(гіпертекст, мультимедіа, віртуальна реальність) в освітньому процесі
розширює спектр видів навчальної діяльності, дозволяє удосконалювати
існуючі організаційні форми і методи навчання і сприяє виникненню його
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нових технологій, дають змогу використовувати у навчальному процесі як
традиційні, так і передові методи навчання, надавати традиційним методам
нове сучасне наповнення. Вони сприяють підвищенню індивідуалізації та
інтенсифікації навчально-пізнавального процесу значно підвищуючи його
ефективність як при отриманні нових знань, так і при відпрацьовуванні вмінь та
навичок [8; 14, с. 21].

Орієнтація на формування репродуктивних навичок, таких як
запам’ятовування та відтворення, за традиційного навчання замінюється на
розвиток умінь співставлення, синтезу, аналізу, оцінювання виявлення зв’язків,
планування, групової взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій. У таких умовах зміни мають торкнутися методики проведення
аудиторних занять та організації самостійної роботи. Інформаційно-
комунікаційні технології посилюють роль методів активного пізнання та
дистанційного навчання. За вимогами Болонського процесу збільшується
частка самостійної роботи студентів у навчальних програмах усіх дисциплін.
Інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології навчання дають змогу
забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами для самостійного
опрацювання, завданнями для самостійного виконання, реалізувати
індивідуальний підхід до кожного студента тощо [7].

Інформаційно-комунікаційні технології можуть слугувати достатнім
стимулом удосконалення трьох освітніх функцій у ВНЗ: викладання, навчання
й засвоєння знань [5].

Очевидна потреба розв’язання сукупності проблем модернізації вищої
освіти зумовлює появу так званої електронної педагогіки (е-педагогіки), яка,
спираючись на здобутки класичної психолого-педагогічної науки, розробляє
специфічні завдання створення й ефективного впровадження в освітню
практику інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема завдання
педагогіки відкритої освіти. Кількість учасників окремого навчального процесу
стає потенційно необмеженою, що передбачає можливість обміну інформацією
на відстані та використання потенційно необмеженого характеру та набору
джерел [1].

Сучасні інформаційні й телекомунікаційні технології, як найбільш
ефективний та багатофункціональний засіб, що об’єднує в собі потужні
розподілені освітні ресурси, можуть забезпечити середовище формування та
виявлення інформаційної компетентності майбутнього вчителя у педагогічній
та предметній галузі діяльності. За допомогою освітніх програмних засобів
розвиваються такі розумові операції та загальні вміння, як аналіз, синтез,
аналогії та моделювання. На цьому підґрунті формується пошукова активність
особистості під час відбору та структурування необхідної педагогічної й
предметної інформації.

При цьому необхідно впровадження й використання нових
перспективних засобів подання та передачі знань: електронних підручників,
довідників, посібників, електронних бібліотечних систем, Інтернет-ресурсів,
освітніх Інтернет порталів, дистанційних форм навчання, педагогічно
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орієнтованих предметних інструментальних середовищ. Іншими словами, для
ефективного формування інформаційної компетентності майбутніх учителів
необхідно створення єдиного інформаційно-освітнього середовища
педагогічного навчального закладу [2; 3].

Типові труднощі педагогів в опануванні методів інформатизації
навчального процесу та масштабного використання інформаційно-
комунікаційних технологій в усіх аспектах педагогічної діяльності пов’язані з
тим, що: проводити інформатизацію процесу навчання можна лише на базі
досконалого опанування психолого-педагогічних і методичних знань і вмінь;
темпи інформатизації навчання залежать від попереднього досвіду та стилю
діяльності педагогів; пошук, порівняння можливостей різних варіантів,
ухвалення оптимального методичного рішення застосування інформаційно-
комунікаційних технологій – складне завдання, яке потребує тривалої
методичної роботи; фрагментарне застосування окремих засобів інформатизації
не дає бажаного результату, не веде до підвищення результативності,
викликаючи лише необґрунтовані витрати часу учнів і педагогів [6].

Оволодіння і використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій стає одним з основних компонентів професійної підготовки будь-
якого фахівця, у тому числі і в області фізичної культури і спорту, що вимагає
розробки і впровадження в навчальний процес факультетів і інститутів фізичної
культури професійно орієнтованих програмно-педагогічних засобів і курсів,
спрямованих на оволодіння основами необхідних знань і накопичення
особистого досвіду їх використання в професійно-педагогічній діяльності. Все
це ставить принципово нові завдання перед професорсько-викладацьким
складом, пред’являє підвищені вимоги до матеріально-технічного і
методичного забезпечення навчального процесу, форм і методів підготовки
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту [11].

Слід зазначити, що навчальних ресурсів в українському сегменті
Інтернет, крім дистанційних, дуже бракує, і причин цього може бути кілька: 1)
невідповідна пошукова оптимізація створених ресурсів; 2) відсутність подібних
ресурсів у відкритому доступі; 3) брак таких ресурсів. Причин невідповідної
якості наявних ресурсів може бути кілька: мала насиченість мереж вищих
навчальних закладів; невисока користувацька культура викладачів і
співробітників внаслідок молодості технології і низького рівня життя
викладачів і співробітників ВНЗ; переважно ініціативний характер в області
інформаційного забезпечення, відсутність постійної фінансової підтримки,
нерозвиненість позабюджетних механізмів; великий попит на спеціалістів у
області Web-технологій і відповідний еміграційний відтік [10].

Вище зазначене доводить актуальність проведення комплексних
фундаментальних досліджень процесів створення і впровадження засобів
інформаційно-комунікаційних технологій навчання у процес професійної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Висновки. Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних
технологій на всіх етапах професійної підготовки учителя фізичної культури
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дозволить скоротити час на засвоєння студентом матеріалу, підвищити міцність
знань, умінь, навичок, рівень професійного розвитку, гуманізувати,
індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, стимулювати пізнавальну
активність і самостійність, розвиток творчих здібностей, прищепити їм навички
інформаційної діяльності.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці засобів
інформаційно-комунікаційних технологій та методів їх застосування у процесі
професійної підготовки учителя фізичної культури.
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Дейна І. П.
ПОШИРЕНІСТЬ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ

ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З РУХОВИМ РЕЖИМОМ У ХВОРИХ
ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотація. У статті проаналізовано статево-вікові особливості поширеності факторів
ризику серцево-судинних захворювань та їх зв’язок з рівнем рухової активності у хворих, які
перенесли інфаркт міокарда.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, фактори ризику, інфаркт міокарда,
рухова активність.

Аннотация. Дейна И. П. Распространенность факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний и их связь с двигательным режимом у больных после
инфаркта миокарда. В статье проанализированы половозрастные особенности
распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и их связь с уровнем
двигательной активности у больных, перенесших инфаркт миокарда.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, инфаркт
миокарда, двигательная активность.

Abstract. Deyna I. The prevalence of risk factors for cardiovascular diseases and their
relation to patients’ motion after myocardial infarction. The article analyzes the gender and age
characteristics of the prevalence of risk factors for cardiovascular disease and their relation to the
level of physical activity after myocardial infarction.

Keywords: cardiovascular disease, risk factors, myocardial infarction, physical activity.

Постановка проблеми. У розвинених країнах світу на межі XX та XXI
сторіч на перше місце серед причин смертності вийшли хвороби системи
кровообігу (ХСК). В Україні за останні 15 років питома вага смертності від
ХСК зросла на 20%. Хвороби системи кровообігу є причиною тривалої
непрацездатності, інвалідності та смертності осіб різного, у тому числі й
працездатного віку. Показник поширеності кардіоваскулярних захворювань
становить 632,1 на 100 тис. населення, що значною мірою залежить від
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чинників ризику, основні з яких – підвищений артеріальний тиск (АТ),
порушений ліпідний обмін, надмірна маса тіла, низький рівень рухової
активності, нездоровий спосіб життя (тютюнопаління, нераціональне харчування,
зловживання алкоголем), а також фактори навколишнього середовища
(психоемоційні навантаження, шкідливі умови на виробництві та в побуті) [2, с.
38; 6, с. 76-82].

Нині концепція корекції факторів ризику є загальноприйнятою стратегією
профілактики серцево-судинної захворюваності. Особливо важлива корекція
факторів ризику у осіб, які вже мають захворювання серцево-судинної системи.
Доведено, що, з одного боку, саме ця категорія хворих має найгірший прогноз,
а з іншого – активне втручання може істотно покращити перебіг захворювання
та продовжити життя таких пацієнтів.

Виникнення і перебіг серцево-судинних захворювань тісно пов’язані з
наявністю факторів ризику, серед яких вагомим і значно поширеним є
недостатня рухова активність. В сьогоднішній час концепція корекції факторів
ризику серцево-судинної захворюваності є загальноприйнятою стратегією
профілактики кардіологічної патології.

Досвід зарубіжних країн, які домоглися значного зниження смертності від
серцево-судинних захворювань, свідчить про те, що зниження частоти проявів
основних факторів ризику супроводжується зменшенням захворюваності та
смертності населення в цілому. Залежність серцево-судинної захворюваності
від наявності факторів ризику практично нівелює межу між первинною і
вторинною профілактикою, оскільки обґрунтовує необхідність їх корекції як у
людей без клінічних ознак хвороби для попередження її розвитку (первинна
профілактика), так і у хворих з метою попередження її прогресування (вторинна
профілактика). В останньому випадку корекція факторів ризику повинна бути
більш агресивною, але в обох варіантах необхідна зміна поведінки та дотримання
принципів здорового способу життя – оптимальний режим рухової активності,
раціональне харчування, відмова від тютюнопаління та інших шкідливих звичок
[1, с. 50-53; 5, с. 24-29].

Мета. Виявити та проаналізувати статево-вікові особливості поширеності
факторів ризику серцево-судинних захворювань та їх зв’язок з рівнем рухової
активності хворих, які перенесли  інфаркт міокарда.

Методи і організація дослідження. Дослідження проводилось на базі
Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису та
науково-дослідної лабораторії функціональної діагностики і фізичної
реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.
Дослідження складалося з двох частин: перша частина проводилась в домашніх
умовах і включала вимірювання артеріального тиску, проведення
антропометричних вимірів та анкетування хворих; друга частина включала
лабораторні дослідження, які проводилися протягом трьох тижнів після
проведення анкетування.
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Математична обробка цифрових параметрів проводилася методами
варіаційної статистики; достовірність різниці цифрових значень обчислювалася
по t-критерію Стьюдента.

Всі матеріали оброблені із використанням електронних таблиць "Excel".
Аналіз представлених даних. У статті представлені результати

дослідження основних факторів ризику серцево-судинної патології у 333
хворих, які лікувалися з приводу ІМ (з них чоловіків – 234, жінок – 99). Середній
вік пацієнтів становив 62,5±10,0 роки.

Аналізом отриманих показників щодо основних факторів ризику серцево-
судинних захворювань було виявлено такі результати: надлишкову масу тіла
мали 79,0% пацієнтів; індекс маси тіла в середньому становив 29,5±4,97 кг/м2;
середні показники окружності талії складали 101,49±12,85 см, стегон –
105,09±11,83 см; індекс талія/стегно для визначення розподілу жирової маси
становив 0,97±0,14; підвищений АТ (140/90 мм рт. ст. і більше) на момент
обстеження був виявлений у 223 (66,8 %) хворих; раніше діагностований цукровий
діабет був у 46 (13,8 %) хворих; палив 61 (18,32%) пацієнт з досліджуваної
групи. Серед 232 осіб, яким були проведені біохімічні аналізи крові, 176 (76,3 %)
хворих мали підвищений рівень загального холестерину (≥4,5 ммоль/л); середній
показник загального холестерину становив 5,41±1,29 ммоль/л, що значно вище
цільових рівнів у цієї категорії пацієнтів. Низький рівень рухової активності
(гіподинамія) був зафіксований у 27,9% випадків (рис. 1).

При оцінці основних факторів ризику серцево-судинної патології було
встановлено, що надмірна вага, гіперхолестеринемія, підвищений АТ,
гіподинамія є найбільш поширеними факторами ризику серед осіб
досліджуваної групи, тоді як частота випадків цукрового діабету та
тютюнопаління не перевищувала 18 %.

Рис. 1. Поширеність факторів ризику серцево-судинної патології у
осіб досліджуваної групи
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Аналіз результатів анкетування дозволив нам визначити гендерні
особливості поширення провідних факторів ризику розвитку ІМ та здійснити їх
ранжування (рис. 2; 3).

Рис. 2. Поширеність факторів ризику серцево-судинної патології у
чоловіків

Встановлено наступні фактори ризику в порядку їх ранжування у
чоловіків: надмірна маса тіла, гіподинамія, підвищений АТ, підвищений рівень
загального холестерину, тютюнопаління, цукровий діабет. У жінок ранжування
фаторів ризику виявило таку картину: надмірна маса тіла, підвищений АТ,
гіподинамія, підвищений рівень загального холестерину, цукровий діабет,
тютюнопаління.

Рис. 3. Поширеність факторів ризику серцево-судинної патології у
жінок

При оцінці міжстатевих відмінностей поширеності вищевказаних
факторів ризику було встановлено, що жінки, які перенесли інфаркт міокарда,
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мали вищі показники артеріального тиску, ІМТ, у них частіше реєструвалось
абдомінальне ожиріння, істотні відмінності у ліпідному профілі. У той же час
низький рівень рухової активності зафіксовано у 67,7% жінок, у чоловіків – у
74,2% випадків. В порядку ранжування факторів ризику серцево-судинної
захворюваності гіподинамія у чоловіків займає 2-е місце, у жінок – 3-е серед
інших факторів ризику.

За даними дослідження, недостатня рухова активність є одним з досить
поширених факторів ризику серцево-судинної патології. За результатами
епідеміологічних досліджень, в популяції українців більше третини чоловіків
(39,1%) і майже половина жінок (48,3%) ведуть малорухливий спосіб життя. З
віком поширеність гіподинамії зростає, хоча і у молодому віці (18-24 роки)
рівень рухової активності кожного четвертого чоловіка і другої жінки
визначається як недостатній. Активний відпочинок понад 4 години у вихідні
дні, помірні заняття садівництвом та регулярні прогулянки тривалістю 40 хв і
більше протягом дня істотно знижують загальну смертність. Під впливом
зниження рухової активності виникає атрофія м’язів, в зв’язку з чим
збільшується кількість жирової тканини, тим самим обумовлюючи збільшення
маси тіла [4].

При аналізі основних факторів ризику серцево-судинних захворювань
було виявлено, що у 28% хворих (93 особи), з яких 26% чоловіків та 32% жінок,
фіксувалась недостатня рухова активність як один з найбільш поширених
факторів ризику у осіб досліджуваної групи.

Аналіз відповідей 333 хворих, які перенесли інфаркт міокарда, опитаних
про те, скільки часу їм доводиться ходити пішки на вулиці протягом дня,
дозволяє констатувати, що проходить пішки протягом дня менше 15 хв 15%
осіб; проходить пішки протягом дня від 15 до 30 хв 12,9% хворих; долають
відстань пішки протягом дня від 30 хв до 1 години 22,5% осіб; більше години
ходять пішки протягом дня 50% пацієнтів.

Середній вік хворих, які проходять пішки протягом дня менше 15 хв,
становить 67,6±10,25 років; від 15 до 30 хв – 63,4±11,09 роки; від 30 до 60 хв –
62,9±8,78 роки; середній вік пацієнтів, які ходять пішки протягом дня більше 60
хв – 60,5±9,16 років. За даними кореляційного аналізу, серед досліджуваної
вибірки пацієнтів прослідковується тенденція до зменшення рухової активності
в залежності від віку.

Знання хворих щодо ролі рухової активності у вторинній профілактиці ІМ
оцінювалися шляхом аналізу відповідей на запитання “Як можна знизити ризик
повторного ІМ?”. На це запитання 14,4% осіб відповіли “Шляхом підвищення
фізичної активності”. Враховуючи вік пацієнтів, які дали таку відповідь, можна
констатувати, що достовірної різниці між різними віковими групами не
виявлено (р > 0,05), зокрема: у віковій категорії <56 років відповіли таким
чином 13,8% хворих; >70 років – 13% пацієнтів; 56-70 років – 15,2%
обстежених.

Аналізуючи відповіді пацієнтів на запитання анкети щодо підвищення
рівня рухової активності як однієї з вагомих складових зниження ризику
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повторного ІМ чи інсульту, найбільший відсоток позитивних відповідей –
17,2%, зафіксовано серед пацієнтів, в яких термін з моменту виникнення
гострого ІМ складає 1-3 роки. У всіх інших пацієнтів з різним стажем хвороби
(до 1-го року, >3 років) не залежно від статі, зазначена відповідь на
запропоноване питання становить незначну частку.

Обізнаність пацієнтів щодо ролі рухової активності у вторинній
профілактиці серцево-судинної патології оцінювались залежно від рівня освіти.
Встановлено, що 23,5% хворих з вищою освітою, 11,5% – зі середньою та 6,8%
– з початковою освітою відзначили підвищення фізичної активності як вагому
складову профілактики цереброваскулярної патології. При цьому різниця між
цими групами виявилась достовірною (p < 0,05).

Враховуючи рівень освіти пацієнтів, оцінювався результат відповіді на
питання про методи профілактики серцевих захворювань (один з варіантів
відповідей – підвищення фізичної активності), які вони застосовують. З 333
пацієнтів 18,4% такий варіант відповіді дали особи, які мали вищу освіту, 8,9%
– середню та 4,6% – початкову освіту (p < 0,05).

Таким чином, фізичну активність як один із засобів зниження ризику
повторного ІМ, на жаль, вказали менше ніж 15 % хворих (48 осіб). Єдиним
чинником, який впливав на цей показник, виявився рівень освіти.

Аналіз відповідей на запитання анкети “Чи застосовуєте Ви які-небудь
методи профілактики серцево-судинних хвороб, тобто чи робите Ви щось для
зменшення ризику виникнення чи погіршення цих хвороб” показав, що
позитивну відповідь дало 90,7% пацієнтів. Проте, на запитання “Які методи
профілактики серцевих захворювань Ви застосовуєте” тільки 11,1% осіб
зазначили “Підвищення фізичної активності”.

Враховуючи час з моменту виникнення гострого ІМ та вищезазначену
відповідь пацієнтів, можна відзначити, що тільки 6,1% хворих з встановленим
діагнозом до одного року вказали про підвищення фізичної активності, як
одного з методів вторинної профілактики, який вони застосовують; 12,2% – 1-3
роки після ІМ; 10,3% – більше 3 років після ІМ вказали такий самий варіант
відповіді. Отже, серед пацієнтів після ІМ до одного року вказаний варіант
відповіді зазначавсь рідше. Втім, різниця у частоті вищезазначеної відповіді
між групами залежно від терміну з моменту встановленого ІМ не досягла
ступеню достовірності (р > 0,05).

Результати відповіді на запитання анкети “Чи займаєтесь Ви фізичними
вправами, іншою фізичною активністю (їзда на велосипеді, плавання, гімнастика
та т. і.) протягом 30 хв без перерви” показали, що з 333 респондентів тільки
29,3% хворих дали позитивну відповідь; 65,2% пацієнтів відповіли – “ні”. Крім того,
з тих пацієнтів, які зазначили, що займаються фізичними вправами, 64,3%
виконують їх щодня або переважно щодня, 22,5% пацієнтів – 1-3 рази на
тиждень і тільки 13,3% хворих виконують вправи 2-3 рази на місяць.

Пацієнти, які не виконують фізичних вправ, на запитання “Чому Ви не
робите вправ”, розділились наступним чином: 13,5% осіб відповіли, що не
мають часу; 10,2% хворих вважають, що це не допоможе їх здоров’ю; 30,7%
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пацієнтів пояснювали свою відмову тим, що не мають сили волі, щоб себе заставити;
45,6% анкетованих не роблять фізичних вправ через стан здоров’я (рис. 4).

Рис. 4. Розподіл відповідей хворих щодо причин невиконання
фізичних вправ

Таким чином, менше половини хворих відмовляються від регулярних
фізичних вправ через стан здоров’я, у решті випадків причиною невиконання
фізичних вправ виявилися суб’єктивні чинники.

За результатами анкетування 333 хворих встановлено, що лікар
рекомендував з метою профілактики захворювань займатись фізичними
вправами 66,5 % пацієнтів, проте, тільки 37,3% з них виконують рекомендації
лікаря, а 62,7 % пацієнтів не займаються взагалі. Однак 18,5% осіб, які не
зазначали серед рекомендацій лікаря порад щодо виконання фізичних вправ з
профілактичною метою, теж займаються фізичними вправами, іншою фізичною
активністю (їзда на велосипеді, плавання, гімнастика та т. і.).

Оцінюючи взаємозв’язок рівня рухової активності хворих з наявними у
них факторами ризику серцево-судинної патології, зокрема, з надмірною масою
тіла і ожирінням, ми отримали такі результати: встановлено, що найвищий
відсоток у досліджуваної групи пацієнтів (як у чоловіків, так і у жінок)
становила надмірна маса тіла (79,7%). Враховуючи той факт, що величина ІМТ
є важливим показником контролю факторів ризику в осіб, які перенесли ІМ,
дефіцит маси тіла було виявлено лише у одного (0,3%) пацієнта, нормальна
вага реєструвалась у 67 (20,3%) осіб, надмірна маса тіла – у 114 (34,55%)
хворих, ожиріння – у 149 (44,9%) пацієнтів. Причому найбільший відсоток осіб
з надмірною масою тіла та ожирінням реєструвався у віковій категорії 56-70
років.

Аналізуючи результати взаємозв’язку рухової активності та частоти
випадків надмірної маси тіла і ожиріння, можна стверджувати, що наявність
надмірної маси тіла в обох статей не пов’язана з показниками рухової
активності, на відміну від частоти абдомінального ожиріння, що реєструється
серед осіб досліджуваної групи пацієнтів. Зокрема, серед хворих, яким
доводиться ходити пішки на протязі дня менше 30 хв, більший відсоток
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складають жінки – 90,63% (29 осіб) і значно менший чоловіки – 51,67% (31
особа) з абдомінальним ожирінням.

Результати багатьох епідеміологічних досліджень доводять, що
підвищений артеріальний тиск в будь-якому віці в представників обох статей є
домінуючим незалежним фактором ризику серцево-судинної патології, що
визначає головним чином високу інвалідність та смертність від цих хвороб.
Підвищений АТ (140/90 мм рт. ст. і більше) на момент обстеження був виявлений
у 223 (66,7 %) хворих, з них у 153  чоловіків (65,4%) та 70 жінок (71,4%).

При аналізі взаємозв’язку рухової активності та показників АТ було
встановлено, що пацієнти, які проходять пішки протягом дня >30 хв, мають
дещо вищі показники систолічного та діастолічного АТ на відміну від хворих,
які проходять пішки <30 хв протягом дня. Втім, різниця щодо даних показників
АТ не досягла ступеню достовірності.

При аналізі середніх значень пульсового АТ, у хворих, які проходять
пішки <30 хв протягом дня, спостерігались не значно підвищені показники.
Однак і у цьому випадку різниця не досягла статистично достовірного рівня
(p=0,67), на відміну від середніх значень ЧСС. Частота серцебиття була
меншою у пацієнтів з більшою руховою активністю, при цьому в даному
випадку різниця виявилась достовірною (p=0,05).

Отже, проаналізований в нашому дослідженні взаємозв’язок рухової
активності та показників АТ не мав особливих відмінностей у пацієнтів з
різним рівнем рухової активності, проте достовірне збільшення ЧСС пов’язане
зі зменшенням рухової активності пацієнтів (-0,11) (p=0,05).

Останніми роками велику зацікавленість викликає вплив рухової
активності на ліпопротеїди крові, роль яких в атерогенезі серцево-судинної
захворюваності є загальновстановленою. В сучасних популяційних
дослідженнях встановлено негативну кореляцію між ступенем рухової активності
й рівнями загального холестерину (ЗХС) та тригліцеридів крові (ТГ), а регулярні
фізичні тренування навіть призводять до зниження рівнів цих ліпідів у крові.
Достатня рухова активність у повсякденному житті або контрольовані програми
фізичних тренувань часто сприяють підвищенню сироваткового вмісту ліпопротеїдів
високої щільності (ЛПВЩ). У фізично активних осіб як правило вищі
показники ЛПВЩ в порівнянні з тими, хто веде малорухомий спосіб життя [3].

Згідно показників ліпідного спектру крові, серед осіб обох статей з
руховою активністю < 30 хв протягом дня, зареєстровано більше пацієнтів з
підвищеним рівнем загального холестерину на відміну від тих, які ходять пішки
на вулиці протягом дня > 30 хв (на 8,6 % серед чоловіків та на 18,9 % серед
жінок) (p=0,21). За даними ЛПНЩ, у осіб з різною руховою активністю також
зареєстровано певні відмінності, а саме: на 13,6 % серед чоловіків і на 20,8%
серед жінок цей показник вищий у тих пацієнтів, які ходять пішки на вулиці
протягом дня < 30 хв. Проведений біохімічний аналіз крові виявив статистично
достовірну різницю показника ЛПВЩ у чоловіків, які ходять пішки на вулиці
протягом дня > 30 хв, ніж у чоловіків з руховою активністю < 30 хв. У жінок з
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різним рівнем рухової активності за показником ЛПВЩ достовірної різниці не
виявлено.

Показник рівня тригліцеридів <1,7 ммоль/л фіксувався на 5,5% частіше у
жінок з недостатньою руховою активністю. Між рівнем глюкози крові та рівнем
рухової активності не було виявлено достовірної різниці у осіб обох статей.

Проаналізований взаємозв’язок рухової активності та частоти випадків
тютюнопаління серед хворих особливих відмінностей не мав. Зокрема,
однакова частка випадків паління реєструвалась серед пацієнтів з різною
руховою активністю (>30 хв – 44 особи (30,99%), <30 хв – 17 осіб (30,91%)
(p=0,9).

Висновки
1. Аналіз наукових джерел дозволив встановити, що оптимізація прогнозу

у хворих після інфаркту міокарда із множинними факторами ризику серцево-
судинних захворювань можлива шляхом їх корекції. Серед факторів ризику
ССЗ, які в найбільшій мірі піддаються модифікації – боротьба з гіподинамією
шляхом підвищення рівня рухової активності хворого.

2. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що надмірна маса
тіла, підвищений артеріальний тиск, гіподинамія та гіперхолестеринемія
складають найбільший відсоток серед факторів ризику серцево-судинної
захворюваності, тому саме на них в першу чергу необхідно спрямовувати
профілактичні заходи.

3. Недостатня рухова активність як один з найбільш поширених факторів
ризику ССЗ фіксувалась у 28% осіб досліджуваної групи хворих. Встановлено,
що фізичну активність як один із способів зниження ризику повторного
інфаркту міокарда вказали менше 15 % хворих. Єдиним чинником, який
впливав на цей показник, виявився рівень освіти. Менше половини хворих
відмовляються від регулярних фізичних вправ через стан здоров’я, у решті
випадків причиною невиконання фізичних вправ виявляються суб’єктивні чинники.
Рекомендації лікаря відіграють суттєву роль у рішенні хворого щодо занять
фізичними вправами, хоча лише третина хворих дотримується цих рекомендацій.

З низькими показниками рухової активності хворих пов’язана наявність у
них абдомінального ожиріння, збільшення частоти серцевих скорочень,
підвищення рівня загального холестерину.

Отже, гіподинамія є не тільки самостійним фактором ризику, але й
підвищує ризик виникнення надлишкової маси тіла, гіперхолестеринемії,
підвищеного АТ та інших факторів ризику серцево-судинних захворювань.

У перспективі планується розробити та перевірити ефективність
програми фізичної реабілітації хворих після інфаркту міокарда.
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СОМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПІВ ЇХ
БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
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Анотація. У хлопців та дівчат 11-16 років виявлено достовірні кореляційні
взаємозв’язки антропометричних показників, як з хронологічним так і з біологічним віком.
Але, з біологічним віком встановлено достовірніші кореляційні зв’язки даних показників у
порівнянні з хронологічним віком.

Ключові слова: підлітки, біологічний вік, соматичний розвиток.
Аннотация. Чижик В.В., Ситовський А.М., Савчук И.В. Соматической развитие

подростков в зависимости от темпов их биологической развития. В ребят 11-16 лет
отмечены достоверные корреляционные взаимосвязи антропометрических показателей, как с
хронологическим так и биологическим возрастом. Но, с биологическим возрастом
установлено достоверные корреляционные связи данных показателей по сравнению с
хронологическим возрастом.

Ключевые слова: подростки, биологический возраст, соматическое развитие.
Abstract. Chyzhyk V.V. Sitovskyy A.M. Savchuk I.V. Somatic Adolescent development

rates depending on their biological development. In boys and girls 11-16 years revealed
significant correlation relationship of anthropometric indicators, both chronological and biological
age with. But on the biological age found more reliable correlations of these indicators compared to
chronological age

Keywords: adolescents, biological age, somatic development.

Постановка проблеми. Вивченню індивідуальних особливостей учнів,
розробці індивідуально-типологічного підходу до них у процесі навчання
приділяється все більше значення в педагогічній теорії та практиці.
Індивідуальний підхід до учнів розглядається як один із найважливіших
принципів навчання й виховання в роботах багатьох дослідників [9] та
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передбачає конкретизацію задач навчально-виховної роботи, варіювання її
методів з урахуванням як загального, так і індивідуального в особистості
кожного учня. Однак, такий підхід не вимагає індивідуальної роботи з кожним
учнем, він припускає сполучення фронтальних, групових і індивідуальних
занять для підвищення якості навчання й розвитку кожного учня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням диференційованого
фізичного виховання з урахуванням індивідуальних морфофункціональних
особливостей, фізичної підготовленості займалось ряд вчених [4; 5; 11]. Однак
ці дослідження не враховували гормонально залежних показників розвитку, а
саме, темпів біологічного дозрівання підлітків, які є визначальними у даний
період.

Врахування індивідуальних особливостей розвитку й стану організму
кожного учня дозволить, шляхом підбору адекватних засобів фізичного
виховання, забезпечити гармонійний розвиток рухових здібностей. Тоді як
застосування невідповідних засобів і методів фізичного виховання
індивідуальним особливостям учнів можуть негативно вплинути на здоров'я
учнів, сповільнити темпи їх розвитку, супроводжуватись втратою інтересу до
уроків фізичної культури [1; 3; 6; 8].

Питання про те, яка питома вага кожної ознаки у процесі статевого
дозрівання, наскільки тісно характер градацій кожної ознаки як окремо, так і в
інтегрованій формі пов’язаний із рівнем біологічної зрілості вимагають
подальшого дослідження.

Мета роботи. Проаналізувати статеві відмінності та обумовленість
фізичного розвитку школярів темпами їх біологічного дозрівання.

 Методи дослідження. В результаті констатуючого педагогічного
експерименту було обстежено 1305 школярів 11-16 років (752 хлопці й 553
дівчини) загальноосвітніх шкіл м. Луцька. Зокрема, вивчались: довжина і маса
тіла, обхват грудної клітки, розвиток кісткового, м’язового і жирового
компонентів складу тіла.

Оцінку темпів біологічного розвитку проводили за показниками статевого
дозрівання [11].

Матеріали дослідження. У процесі проведеного дослідження, було
виявлено значний розмах по стадіях розвитку вторинних статевих ознак у
дівчат 11-16 років. Усередині вікових груп виділяють підгрупи з прискореним,
середнім і сповільненим розвитком, визначених за темпами розвитку вторинних
статевих ознак. Розшарування за швидкістю вікового розвитку, тобто різниця
між хронологічним і біологічним віком, може досягати 4-5 років. Завдяки чому
підлітки того самого віку мають різний рівень розвитку морфологічних
структур і пов’язаних із ними функціональних явищ, тобто неоднаковий
біологічний вік. Найбільші відмінності, між паспортним і біологічним віком,
спостерігають у дівчат-підлітків у віці 13-14 років, найменші – в 11 та 16 років.
Очевидно, це пов’язано з тим, що найбільша різниця у біологічному віці
можлива в періоди найбільшої інтенсивності зростання, де більш виражені
індивідуальні відмінності. Посилення впливу екзогенних чинників на ознаки
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фізичного розвитку відзначається в період складної інверсії генотипу – 13-18
років, але основне значення в їх реалізації зберігається за генотипом [10].

Проведено порівняльний аналіз кореляції деяких антропометричних
показників із хронологічним та біологічним віком школярів 11-16 років.

У процесі зростання організму морфологічний і функціональний розвиток
зростають, тому природно, що в дітей старшого віку окремі їх показники вищі
ніж у молодших. Саме тому, в період росту організму, у дітей, на відміну від
дорослих, спостерігається взаємозв'язок деяких морфофункціональних
показників із віком, найпростіше його можна було б виявити визначенням
коефіцієнту кореляції. Оскільки зростання окремих морфофункціональних
показників розвитку підлітків залежить від віку, а динаміка їхнього зростання
наближається до лінійної, то кореляційний аналіз дозволить визначити, що має
більший вплив на формування конкретної морфологічної чи функціональної
характеристики розвитку, час адаптації (хронологічний вік) чи генетична
програма темпів розвитку (біологічний вік) [11].

Установлено, що в дівчат як з хронологічним так і з біологічним віком
існує взаємозв’язок досліджуваних нами окремих параметрів
антропометричних показників.

Встановлено, що з біологічним віком дівчат антропометричні показники
тісніше корелюють ніж з хронологічним, а такі як маса тіла, індекс Кетле,
площа тіла, абсолютні й відносні величини жирового компоненту маси тіла –
статистично значимо (табл. 1).

Таблиця 1
Взаємозв’язок антропометричних показників із хронологічним та

біологічним віком школярів 11-16 років
Хлопці
n=752

Дівчата
n=553

№
з/п Показники Хронологічний

вік
Біологічний

вік
Хронологічний

вік
Біологічний

вік
0,718*** 0,855*** 0,632*** 0,684***

1. Довжина тіла
<0,001 >0,05

0,643*** 0,779*** 0,630*** 0,723***
2. Маса тіла

<0,001 <0,05
0,573*** 0,705*** 0,591*** 0,684***

3. Індекс Кетле
<0,001 <0,05

0,643*** 0,779*** 0,630*** 0,723***
4. Площа тіла

<0,001 <0,05
0,543*** 0,717*** 0,290*** 0,373***

5. Обхват грудної
клітки <0,001 >0,05

Примітка: *, **, *** – достовірність коефіцієнта кореляції, відповідно
p<0,05, p<0,01, p<0,001.
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У хлопців кореляційний аналіз досліджуваних нами окремих
антропометричних показників виявив тісний, достовірний, взаємозв’язок
досліджуваних показників як з хронологічним так і з біологічним віком.

Але, при порівнянні коефіцієнтів кореляції виявлені певні особливості
даних взаємозв’язків. Так, з біологічним віком хлопців морфологічні показники
достовірно тісніше корелюють ніж з хронологічним, крім відносних величин
жирового та кісткового компонентів маси тіла (табл. 1).

Таким чином, соматичний розвиток школярів 11-16 років має більш
тісніші кореляційні взаємозв’язки з біологічним віком, ніж хронологічним.
Однак, у хлопців вона виражена в більшій мірі ніж у дівчат. Відмічаються певні
статеві відмінності взаємозв’язків.

Установлено, що в дівчат як з хронологічним так і з біологічним віком
існує взаємозв’язок компонентного складу маси тіла (табл. 2).

Однак, при порівнянні коефіцієнтів кореляції виявлені певні особливості
даних взаємозв’язків. Так, з біологічним віком дівчат компонентний склад маси
тіла тісніше корелює ніж з хронологічним, а абсолютні й відносні величини
жирового компоненту маси тіла – статистично значимо.

Таблиця 2
Взаємозв’язок компонентного складу маси тіла із хронологічним та

біологічним віком школярів 11-16 років

Дівчата
n=553

Хлопці
n=752№

з/п Показники
Хронологі
чний вік

Біологічн
ий вік

Хронологі
чний вік

Біологічн
ий вік

0,293*** 0,416*** 0,055 0,174***1. Абсолютний жировий
компонент маси тіла p<0,05 <0,05

0,104* 0,228*** -0,345*** -0,275***2. Відносний жировий
компонент маси тіла p<0,05 >0,05

0,556*** 0,634*** 0,659*** 0,823***3. Абсолютний м’язовий
компонент маси тіла p>0,05 <0,001

-0,139*** -0,178*** 0,236*** 0,345***4. Відносний м’язовий
компонент маси тіла p>0,05 <0,05

0,465*** 0,559*** 0,632*** 0,762***5. Абсолютний кістковий
компонент маси тіла p>0,05 <0,001

-0,354*** -0,346*** 0,097** 0,107**6. Відносний кістковий
компонент маси тіла p>0,05 >0,05

Примітка: *, **, *** – достовірність коефіцієнта кореляції, відповідно
p<0,05, p<0,01, p<0,001.
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Але, з абсолютним жировим компонентом маси тіла не виявлено
значимого взаємозв’язку із хронологічним віком.

При порівнянні коефіцієнтів кореляції виявлені певні особливості даних
взаємозв’язків. Так, з біологічним віком хлопців показники компонентного
складу маси достовірно тісніше корелюють ніж з хронологічним, крім
відносних величин жирового та кісткового компонентів маси тіла (табл. 2).

Однак, при порівнянні коефіцієнтів кореляції виявлені певні особливості
даних взаємозв’язків. Так, з біологічним віком дівчат показники компонентного
складу маси тіла тісніше корелюють ніж з хронологічним, а такі як абсолютні й
відносні величини жирового компоненту маси тіла – статистично значимо.

Отже, у підлітковому віці специфіка функціонування організму в більшій
мірі визначається ступенем статевого дозрівання, ніж календарним віком.
Істотні розходження в термінах статевого дозрівання дівчат і хлопців,
індивідуальні особливості його темпу, призводять до виникнення значної
неоднорідності складу школярів кожного класу. В одному класі можуть
навчатися, діти з різним ступенем статевого дозрівання, а, отже, і з різними
функціональними й адаптаційними можливостями. Тому в даний віковий
період необхідне застосування диференційованого підходу, і основним
критерієм диференціації варто вважати темпи біологічного дозрівання.

Встановлено, що час настання пубертатного періоду, темпи і фаза
статевого дозрівання обумовлюють рівень загального соматичного розвитку [2]

Відзначається більш тісний взаємозв'язок морфологічних показників із
біологічним віком, ніж із паспортним [2; 7].

Висновок. У хлопців та дівчат виявлено достовірні кореляційні
взаємозв’язки антропометричних показників, як з хронологічним так і з
біологічним віком. Але, з біологічним віком встановлено достовірніші
кореляційні зв’язки даних показників у порівнянні з хронологічним віком, крім
довжини тіла та обхвату грудної клітки у дівчат.

Установлено, що в дівчат та хлопців існує достовірний взаємозв’язок
показники компонентного складу маси тіла як з хронологічним так і з
біологічним віком, крім абсолютного жирового компоненту маси тіла у
хлопців.

При порівнянні коефіцієнтів кореляції показників компонентного складу
маси тіла з біологічним та хронологічним віком виявлено тіснішу кореляцію
даних показників у хлопців та дівчат з біологічним віком, а такі як абсолютні й
відносні величини жирового компоненту маси тіла у хлопців та абсолютний
жировий, м’язовий, кістковий компонент маси тіла у дівчат – статистично
значимо.
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КОРЕКЦІЯ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ
АУТИЗМОМ

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотація. У статті висвітлено особливості розумової та рухової сфери дітей з
аутизмом, що є основою при створенні індивідуальної програми фізичної реабілітації.
Запропоновано програму з корекції психомоторики для дітей-аутистів.

Ключові слова: аутизм, рухова сфера, діти. корекція, психомоторика.
Аннотация. Поташнюк И. Коррекция двигательных нарушений у детей с ранним

детским аутизмом.
В статье освещены особенности умственной и двигательной сферы детей с аутизмом,

что является основой при создании индивидуальной программы физической реабилитации.
Предложена программа по коррекции психомоторики для детей-аутистов.

Ключевые слова: аутизм, двигательная сфера, дети. коррекция психомоторики.
Annotation. Potashnyuk I. Correction of motor impairment in children with infantile

autism.
The article highlights the features of mental and motor areas of autistic children as the basis to

create an individual program of physical rehabilitation. An application for correction of
psychomotor for autistic children.
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Вступ. З-поміж викликів, що постали перед нашим суспільством,
надзвичайно гострим є забезпечення рівного доступу до освіти всіх дітей,
особливо тих, хто потребує спеціальних умов виховання, корекційного
навчання та розвитку особистості, соціальної інтеграції в реальне життя.

 Протягом останніх десятиліть спеціалістів різного профілю привертають
увагу розлади аутичного спектру у дітей, що пов’язано із ростом поширення
такого роду порушень. Відповідні показники  в літературі коливаються у дуже
широких межах: від 7-16 до 25-52 випадків на 10 000 дитячого населення [5].
Показник поширеності цієї патології в Україні, за офіційними статистичними
даними, становить 2 на 10 тис. осіб (0,2%), що може свідчити про недосконалу
організацію роботи системи надання медичної допомоги дітям із психічними
захворюваннями [3]. Нині на Волині з діагнозом «ранній дитячий аутизм»
нараховують близько сорока діток, іще стільки ж мають аутичний спектр
симптомів. І це лише ті, хто стоїть на обліку в медичних установах, а скільки є
ще тих, кого рідні практично тримають під замком, боячись реакції суспільства.

В сучасних клінічних класифікаціях дитячий аутизм (від лат. слова
authos - cам) визначено як глибинний розлад, який зачіпає всю психічну
структуру людини: чуттєву, емоційну і пізнавальну сфери, моторику, увагу,
пам’ять, мовлення, мислення [2].

 На думку О.С. Нікольської, ранній дитячий аутизм (РДА) є чи не
найзагадковішим типом порушення психічного розвитку. Він охоплює усі
сфери психічного життя дитини, а однією з його найхарактерніших рис є
суперечливість, неоднозначність проявів. Загальною же характеристикою для
усіх аутичних дітей є проблеми у соціальній та комунікативній сферах,
неспроможність використовувати свої знання і вміння у реальному житті,
гнучко переносити засвоєні навички в нові умови, стереотипізація [4].

Видатні світові авторитети з питань аутизму (К.Гілберт, Т.Пітерс,
Л.М.Шипіцина та ін.) констатують великий розрив між теоретичними знаннями
про аутизм та практичними можливостями допомоги особам з аутизмом та
їхнім родинам [1].

 Проблема реабілітації у загальній проблемі раннього дитячого аутизму,
залишається актуальною. Враховуючи, що за відсутності лікувально-
корекційної роботи більш ніж у 70% випадків РДА спостерігається глибока
інвалідність і це положення не вимагає особливих доказів. Цей факт стає ще
більш переконливим, якщо сказати, що потреба у лікарняній допомозі дітям-
аутистам скорочується з 34-76% до 8% при правильній організації реабілітації
[2; 3].

  Тому, комплексна терапія при аутизмі повинна складатися з таких
основних складових: психофармокотерапія, різні види психотерапії та фізична
реабілітація.

Мета дослідження полягає в аналізі стану загальної і тонкої моторики у
дітей з раннім дитячим аутизмом (РДА) та описі методів і прийомів, що
сприяють корекції рухових порушень.
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Результати дослідження. Багато хто вважає, що аутизм насправді має
багато біологічних причин. Можливо, що дія всіх біологічних факторів
(генетичного фактору, ускладнень під час вагітності та пологів) у кінцевому
результаті зливається в єдине русло – приводить до певних загальних порушень
у роботі головного мозку [3; 4].

Перше, що звертає на себе увагу в розвитку рухової сфери в аутичної
дитини, це досить часті порушення м’язового тонусу. Гіпертонус, у ряді
випадків, спостерігається вже на 1,5-2 році життя, у більшості при затримці
терміну ходьби. Гіпертонус частіше виявляється при запізненні термінів
сідання або стояння. У цих випадках порушення рухових функцій помилково
можуть розцінювати, як прояви дитячого церебрального паралічу [6].

  Нами було обстежено понад 12 дітей з аутизмом у віці від 6 до 10 років. У
всіх були виявлені характерні ознаки порушення загальної та тонкої моторики.
У всіх обстежених зазначається загальна незграбність, нескоординована хода,
діти не можуть повернутися без сторонньої допомоги, не вміють стрибати,
стояти на одній нозі, не в змозі переступити через перешкоду, навіть якщо це
всього лише вузька паперова смужка, кинути м'яч у ціль, зловити його. Тонкі
цілеспрямовані рухи (нанизування намиста, кульок, кілець пірамідки,
складання мозаїки, спроба поставити квіти у вазу, втягування нитки навіть у
велике вушко голки, застібання ґудзиків) викликають великі труднощі. У дітей
порушено почуття ритму, їм важко ходити під музику, виконувати під неї рухи.
У більшості з них відсутні навички самообслуговування.

Робота з аутичними дітьми з формування моторних функцій вимагає
великого терпіння, багаторазових пояснень і показу, на відпрацювання кожної
вправи йде тривалий час. Заняття фізичними вправами повинні бути включені в
загальний розклад дня дитини. Регулярність створює звичку до занять і потребу
в них.

 Для занять, спрямованих на корекцію загальних моторних порушень, дуже
корисно мати вдома свій невеликий спортивний комплекс. З його допомогою
робляться звичними важкі і, можливо, навіть страшні для дитини вправи:
лазіння, стрибання, перекидання, підтягування, ходіння по лавці.
Вправи та ігри добре проводити і на природі. Це може бути біг по схилу, ходьба
по колоді, гра в хованки (ховатися за деревом), кидання шишок в ціль, ігри
"Хто кине вище?", "Хто кине точніше?" (Треба потрапити в дерево).

Вправи вводяться поступово. Наприклад, щоб навчити грі в м'яч, спочатку
треба погратись з повітряною кулькою. Діти бояться ловити м'яч, а кулька
легка, падає безшумно, повільно, легко. Стеження за кулькою, перекидання її
через мотузочку, легкі удари по ній доставляють радість дитині, гра з кулею
змушує її робити самостійні рухи, підстрибувати, бігати.

Освоївши ігри з кулькою, дитина опановує умінням кидати м'яч, котити
його, ловити, кидати в кошик, крізь обруч, розташований на рівні рук, збивати
ним зі стіни предмети - картонне яблуко, коло, перекидати м'яч через мотузку,
збивати кеглі.
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Граючись з дитиною в будь-яку спортивну гру, дорослий повинен
враховувати моторну незграбність дитини і непомітно для неї допомагати.
Наприклад, якщо дитина не може закинути м'яч у кошик, прикріплений до
стіни, педагог бере її в руки і трохи підіграє дитині, успіх народжує інтерес до
гри і бажання пробувати свої сили. Під час таких занять педагог постійно
повинен заохочувати та хвалити дитину.

Можливо, що спочатку всі вправи доведеться робити спільно з дитиною,
беручи її руки в свої, керуючи її рухами. Потім вона буде намагатися повторити
показані руху, почне виконувати вправи по наслідуванню, а потім і по
інструкції.

Для занять необхідний позитивний емоційний фон, діти повинні відчувати
тільки позитивні емоції., якась нетактовність або грубість неприпустимі, вони
зруйнують досягнуте та ускладнять подальшу роботу.

Ми пропонуємо програму з корекції психомоторики для дітей-аутистів
дошкільного віку. Дана програма спрямована на такі функціональні сфери:
імітація, сприйняття, груба моторика, тонка моторика, координація очей і рук.
(табл.1).

Наведемо опис декількох ігор. Дитина, уявляючи себе будь-якою твариною
(півнем, чаплею, лисицею), імітуючи її рухи, переступає перепони, обходить
уявні (намальовані на підлозі) калюжі, перестрибує струмочки (зроблені з
кольорового паперу), переходить по широкому, а потім по вузькому містку.

Добре активізують дітей ігри-змагання. Навіть самі інертні з радістю
включаються в них. Успіхи в змаганні нагороджуються "медалями" (таку
медаль можна надіти на шию). На медалях робляться написи великими чіткими
літерами: «Самий спритний», «Самий сміливий», «Самий сильний», «Самий
швидкий», «Самий влучний», «Самий кмітливий».

Гра "Хто швидше збере?". На килимі або на підлозі у великому колі або
просто на території 2 кв. м розкидані великі ялинові шишки. За сигналом діти
збирають шишки в кошики. Виграє той, хто швидше і більше збере. Таку ж гру
можна проводити, використовуючи кубики, кульки, дерев'яні або воскові гриби.

Гра "Хто швидше добіжить, візьме і принесе?" має варіанти наростаючої
складності. На дитячому столику лежать два будь-яких предмета:
ü однакові за кольором і формою кубики. За сигналом двоє  дітей біжать,

беруть кожен по кубику і віддають ведучому;
ü синій і червоний кубики. Діти повинні пам'ятати, який з них принести;
ü предмети, різні за формою. Одному треба принести квадрат, іншому

трикутник;
ü синій і червоний кубики. В руках у однієї дитини - синій кубик, у іншої -

червоний, треба принести такий же.
Ці ігри, піднімаючи настрій і загальний тонус, роблять дітей більш вільними

в рухах. Їх можна варіювати залежно від завдань, які ставить перед собою
педагог.
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Таблиця 1
Програма корекції психомоторики для дітей-аутистів

Функціональна
сфера

Вправа

1. Наслідувати ходу тварин (3 іграшки тварин)
2. Імітація різних поз тіла (фотокартки людей, що знаходяться
в різних позах.

Імітація

3. Послідовно наслідувати дві прості дії.
4. Кинути м'яч через підвішену автомобільну шину
(автомобільна шина, канат, м'яч).
5. Кинути м'яч, щоб він високо підскочив (великий м'яч).
6. Зробити 10 кроків "слоновою" ходою.
7. Пронести декілька метрів у ложці картоплину (столова
ложка, картоплина).

Груба моторика

8. Балансувати без допомоги на балці (дошка, цеглини).
9. Три великих болти і гайки різної величини зіставити   один
з одним і з'єднати.
10. Скласти папір і розрізати його в чотирьох місцях (папір,
ножиці).

Тонка моторика

11. Розвісити на мотузці білизну (прищіпки для білизни,
білизна, рушник, шкарпетки, мотузка).
12. Відрізати відмічені смужки паперу (папір, ножиці,
фломастери).
13. Вирізати прості рисунки без допомоги (книга з рисунками,
ножиці, олівець).
14. Нагвинтити три гайки на болти однакового розміру
(дошка, болти, гайки).
15. Нагвинтити три гайки різного розміру на відповідні болти.
16. Протягнути нитку через отвір у картоні (картон, шнурок
від черевика).

Координація
очей і рук

17. З'єднати крапки в кола і чотирикутники (папір, олівці,
фломастер).

Фізичні вправи, рухливі ігри знімають спочатку м'язове, а потім і загальне
психічне напруження, скутість, роблять їх більш вправними і контактними,
товариськими, активними, з'являється можливість адаптації в колективі
дитсадка, школи.

Вище згадувалося, які труднощі відчувають діти при здійсненні тонких
рухів рук. Кисті у дітей слабкі і мляві. Вони не можуть стиснути руку в кулак,
перебирати по черзі пальцями, протиставити великий палець всім іншим. Їм
важко правильно тримати в руках пензлик, олівець, ложку: вони тримають
предмет кулачком; не вміють різати ножицями, їм важко розкачати пластилін -
здійснення будь-якої дії вимагає допомоги з боку дорослого.
Враховуючи не тільки моторні труднощі, але й труднощі контакту,
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перемикання уваги, виснаженість аутичних дітей, педагог створює на заняттях
щадну обстановку, уникає різких рухів, пильного погляду, гучного мовлення.

Перша взаємодія з аутичною дитиною будується тільки на основі її
інтересів. У дітей часто виявляється інтерес до дрібних сипучим предметів.
Пересипаючи горох, можна імітувати падіння крапель. Спостерігаючи за цим,
дитина починає говорити: "Кап, кап, дощ!". Потім можна, запропонувавши
дитині втекти від "дощу", перейти до роботи з пластиліном. Наприклад, педагог
малює півня і разом з дитиною викладає контури пластиліном (найчастіше діти
просять намалювати півня, качку, машину, рибку, котика, квітку). Потім
дитина, беручи горошину, робить очі півню, "годує" півня, накладаючи навколо
нього горох на пластилін.

Треба намагатися, щоб у результаті нескладної для дитини діяльності
вийшла яскрава, цікава саморобка. Дитина, розмазуючи пластилін, викладає,
наприклад, контур мімози, пальми, світлофора, вази, рибки і додає деякі деталі.
При цьому педагог подає їй на розкритій долоні по одній готові пластилінові
кульки; так легше взяти предмет, до того ж так краще утримувати увагу на
розпочатій діяльності.

Під час письма, малювання, праці проводиться спеціальна гімнастика для
рук. Наприклад, дітям пропонують: "Зроби так, щоб пальчики привіталися";
"Зроби кільце (човник, кошичок, замок)". У дірочки скриньки дитина просовує
шишки, кульки, ґудзики та інші дрібні предмети; нанизує спочатку крупні
намистини, потім дрібні намистини на тонкий кольоровий дротик.

Дітям з більш важкими порушеннями тонкої моторики можна давати
пересипати ложкою або совочком горох, крупу з однієї миски в іншу: дитину
можуть зайняти гри з піском на майданчику (вона навантажує ним самоскид,
насипає у відра, робить з нього пасочки, садить город, для чого бере іграшкові
овочі).

Величезне значення для розвитку тонких рухів має робота з папером.
Спочатку спільно вивчаються властивості паперу: папір мнеться, рветься,
складається, ріжеться, його можна склеювати. Вони відщипують шматочки
кольорового паперу, наклеюють їх на білий аркуш, де намальовані контури
трави, хмар, сонечка. Виходить яскравий пейзаж. Відривають стрічечки,
смужки паперу, а потім граються з ними, підбираючи їх за кольором, вчаться
згинати і розгинати папір навпіл, поєднуючи кути і сторони. Таким чином з
паперу без застосування клею можна зробити курінь, меблі (стіл, лавку), віяло.
Діти вчаться різати ножицями папір. Спочатку просто ріжуть, потім по прямих
лініях. Виходить бахрома на серветці, зубчики на гребінці, пензлик. Вирізають
геометричні фігури прямокутної форми, сніжинки. Тільки після цього
переходять до вирізання по колу, овалу.

 При явних успіхах корекційної роботи в аутичних дітей залишаються
специфічні труднощі концентрації і переключення уваги, швидка втрата
інтересу до роботи, залишається і необхідність додатково спонукати цих дітей
до діяльності, індивідуалізувати її цілі, урізноманітнити матеріали. Однак
багато аутичних дітей, долаючи серйозні труднощі в моториці, можуть досягти
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досить високого ступеня організації діяльності, завдяки чому створюється база
для більш успішного навчання в школі.

Висновок. Отже, корекційна спрямованість педагогічного процесу
навчання, виховання та розвитку аутичних дітей в освітньо-реабілітаційних
установах соціально-педагогічної адаптації сприяє подоланню комунікативного
бар’єра та інтегруванню дітей до довкілля. Відсутність вчасної і правильно
поставленої лікувально-корекційної роботи приводить до соціальної
дезадаптації дітей з аутизмом.
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Анотація. У статті проаналізовано основні аспекти спеціалізованої підготовки фахівців
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, характерні для сучасного
суспільства, є важливою рисою системи підготовки кадрів вищої кваліфікації і
вимагають нових підходів до розробки змісту, форм та методів професійної
підготовки фахівців нової формації, модернізації навчальних програм,
удосконалення організації навчально-виховного процесу у вищій школі. Знання
існуючих тенденцій на ринку освітніх послуг дасть змогу українським вищим
навчальним закладам діяти реактивно з метою впливу на світові конкурентні
процеси, в той же час не забуваючи національної ідентичності.

Нині підготовка кадрів за напрямом “Здоров’я людини” в Україні
здійснюється розрізнено, за умов неврегульованості правового поля діяльності
фахівців з фізичної реабілітації, здебільшого без врахування міжнародного
досвіду, а тільки на підставі суб’єктивного трактування місця і ролі фізичної
реабілітації в національних системах фізичної культури та охорони здоров’я.
Тому дослідження різних аспектів професійної підготовки фахівців з фізичної
реабілітації (фізичної терапії) у зарубіжних країнах слугуватиме потребам
розвитку галузі фізичної реабілітації в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури з
досліджуваної проблеми показав, що зарубіжний досвід підготовки фахівців у
сфері фізичної культури та спорту досліджували такі вітчизняні вчені:
Л.П.Сущенко – професійну підготовку майбутніх фахівців фізичного виховання
та спорту у зарубіжних країнах; Р.П.Карпюк, професійну підготовку майбутніх
фахівців для галузі адаптивної фізичної культури в зарубіжних країнах;
Є.Н.Приступа – тенденції підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в
Європі; Т.Ю.Осадча – професійну підготовку викладачів фізичного виховання в
університетах США; І.Х.Турчик – організацію фізичного виховання у школах
Великобританії; В.Пасічник, Р.Мушкета – особливості підготовки вчителів
фізичного виховання у Польщі тощо. Зарубіжний досвід підготовки фахівців з
фізичної реабілітації ґрунтовно вивчали: А.М.Герцик – в Канаді; А.М.Кавакзе
Ризик – в Йорданії. Таким чином, актуальність піднятої проблеми полягає у
відсутності у вітчизняній літературі системних досліджень особливостей
професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у зарубіжних країнах.

 Мета статті – визначити особливості спеціалізованої підготовки фахівців
з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізом інформаційних
ресурсів мережі Інтернет було встановлено, що єдиною міжнародною
організацією, що представляє фізіотерапевтів (фізичних реабілітологів) у
всьому світі та направлена на просування професії і покращення глобальної
системи охорони здоров’я, є Світова конфедерація фізичної терапії (World
Confederation for Physical Therapy), яка утворена в 1951 році. Дана організація
визнає, що назва професії і терміни, що вживаються для опису професійної
діяльності фізичних терапевтів у країнах-членах Конфедерації відрізняються і,
в основному, залежать від історичних особливостей розвитку професії.
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Варто зауважити, що в Україні та Російській Федерації, які не є членами
Конфедерації (Україна подала заявку на членство), фахівці, професійна
діяльність яких направлена на функціональне відновлення (реабілітацію)
хворих та неповносправних посередництвом фізичних вправ, називаються
фізичними реабілітологами. А.Герцик стверджує, що існує відповідність між
національним тлумаченням терміну фізична реабілітація та інтернаціональним
тлумаченням терміну фізична терапія (physical therapy) [2].

В ході дослідження було виявлено, що країни Європейського регіону є
одними з найактивніших членів Світової Конфедерації фізичної терапії, спільна
мета діяльності яких полягає у взаємовизнанні кваліфікацій у галузі фізіотерапії,
а також підвищення якості освіти з фізичної терапії в Європі. Здійснений нами
аналіз навчальних планів підготовки фахівців з фізичної терапії в Європейському
регіоні виявив існування три- та чотирирічних навчальних програм початкового
рівня вищої освіти з фізіотерапії. Більшість відмінностей між ними полягають в
кількості навчальних та клінічних годин. В багатьох країнах в рамках програм з
фізіотерапії існує різна кількість спеціалізацій, які дають можливість майбутнім
фахівцям з фізичної терапії поглибити свої знання та вміння в одній з областей
фізіотерапії [4].

За нашими даними, у Російській Федерації підготовка майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації здійснюється в межах спеціалізацій та спеціалізованих
магістерських програм за напрямами 032100 – “Фізична культура”, 032101 –
“Фізична культура і спорт”, 032102 – “Фізична культура для осіб з
відхиленнями в стані здоров’я” [1, с. 20].

В той же час, моніторинг розвитку спеціалізацій в рамках фізіотерапії у
країнах – членах Європейського регіону Світової Конфедерації виявив, що
одинадцять організацій-членів створили офіційний процес спеціалізації з
фізіотерапії у своїх країнах. Кількість спеціалізацій в області фізіотерапії
коливається від чотирьох у Чеській Республіці до сімнадцяти у Швеції. Перелік
найбільш розповсюджених спеціалізацій у фізіотерапії відображено на рисунку
1 [5].

Було встановлено, що для того, щоб розпочати процес отримання
спеціалізації, потрібно мати базову вищу освіту з фізичної терапії, хоча освітні
системи різних Європейських країн, як зазначалося раніше, пропонують різні
ступені для введення в спеціалізацію, але тривалість навчання не повинна бути
меншою 3-4 років.
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Рис. 1. Перелік спеціалізацій в Європейському регіоні
Світової Конфедерації фізичної терапії

Примітка: назви спеціалізацій:
1 – Кардіореспіраторна реабілітація (Cardio – Respiratory Rehabilitation)
2 – Сімейна медицина ( Family Medicine)
3 – Геронтологія і геріатрія (Gerontiligy and Geriatrics)
4 – Інтенсивний догляд (Intensive care )
5 – Неврологія / Нейрофізіотерапія (Neurology / Neurophysiatherapy)
6 – Гінекологія та урологія (Obstetric genecology and urology)
7 – Онкологія (Oncology)
8 – Мануальна терапія (Orthopaedic Manual Therapy/ Musculoskeletal)
9 – Ортопедія (Orthopaedic)
10 - Педіатрія (Paedriatric)
11 – Управління болем (Pain Management)
12 – Превентивна ергономіка (Preventive and Ergonomics)
13 - Психіатрія (Psychiatry and Psychosomatics)
14 – Реабілітація (Rehabilitation)
15 – Ревматологія (Rheumatology)
16 – Спортивна медицина (Sports Medicine / Sportsphysiotherapy)
17 - Ветеринарна медицина (Veterinary Medicine)

Тривалість загальної практики для того, щоб стати спеціалістом з
фізіотерапії, залежить від вимог кожної країни (мінімум 2-3 роки), але досвід,
набутий під час проходження практики, є обов’язковим для здобуття спеціалізації.
Загальна практика може проходити паралельно з набуттям теоретичних, клінічних
та практичних навичок [5].

На рис. 2 відображено офіційний процес введення у спеціалізацію в галузі
фізичної терапії, спільний для всіх членів Європейського регіону.

Як видно із рисунку, формування компетентного фахівця – спеціаліста з
фізичної терапії, відбувається в межах трьох складових спеціалізації, з якими
пов’язана майбутня кваліфікація та компетенції фахівця. Теоретичні знання
набуваються під час теоретичного навчання в рамках певної спеціалізації
(другий цикл / Master Level) та під час участі у з’їздах, симпозіумах,
конференціях, про що свідчать відповідні документи. Клінічний досвід
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накопичується в процесі практичної діяльності під час спілкування з
компетентними фахівцями з фізичної терапії та контролю з їхнього боку.
Практичний досвід набувається під час практичних занять, в процесі написання
курсової роботи, під час участі в практичних семінарах, майстер-класах, а
також в процесі узагальнення власного практичного досвіду. Практика, яка
здійснюється під керівництвом досвідчених фахівців в певній області
спеціалізації, в різних країнах має різну тривалість та залежить від необхідного
рівня набуття компетенції спеціаліста. По закінченні циклу спеціалізації
спеціаліст-фізіотерапевт здобуває кваліфікацію в певній області спеціалізації
[5].

Рис. 2. Схема процесу введення у спеціалізацію з фізичної терапії

В світлі вищесказаного, цікавим для України був би досвід набуття
спеціалізації з фізіотерапії у сусідній державі – Польщі. Було встановлено, що
система професійної освіти фахівців з фізіотерапії у Польщі являє собою
двоступеневий рівень підготовки (три роки ступінь бакалавра, два роки –
магістра) і базується на загальних стандартах вищої освіти та спеціальних
стандартах для напряму підготовки “Фізіотерапія”, викладених в Наказах
Міністра науки і вищої освіти (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) [6].

Програму спеціалізації з фізіотерапії для магістрів фізичної терапії
пропонує Медичний центр післядипломної освіти (Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego). В організаційних засадах програми спеціалізації
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відмічено, що фахівець з фізичної терапії безпосередньо пов’язаний з охороною
здоров’я і працює на засадах професійного партнерства з лікарями галузі
медичної реабілітації, бальнеології і фізичної медицини, спортивної медицини
та фахівцями інших галузей. Фізіотерапевт в процесі входження в спеціалізацію
повинен володіти необхідними знаннями для проведення профілактичної
діяльності, популяризації здорового способу життя. Він також повинен бути
підготовленим до виконання функцій керівника та менеджера в області
фізіотерапії [3].

Спеціалізація в області фізіотерапії для магістрів з фізичної терапії у даній
країні займає чотири роки. На навчальні модулі (мodułów w planie nauczania)
відводиться 658 годин, стажування за напрямом (staży kierunkowych) – 1171
година, нормативний курс (kursów obowiązkowych) охоплює 371 годину; всього –
2200 годин. В таблиці 1 показано розподіл навчального часу та перелік модулів
навчального плану спеціалізованої програми в галузі фізіотерапії [3].

Таблиця 1
Фрагмент навчального плану зі спеціалізації у галузі фізіотерапії

Медичного центру післядипломної освіти (Warszawа)

№ Перелік навчальних модулів Кількість
годин

1 Teoria i filozofia fizjoterapii - Теорія і філософія фізичної терапії 10
2 Ocena fizjoterapeutyczna - badania ogólne i czynnościowe -

Фізіотерапевтична оцінка - загальні та функціональні
дослідження

60

3 Środki i sposoby terapeutyczne - Терапевтичні засоби і методи 100
4 Etyka, deontologia i prawo - Етика, деонтологія і право 10
5 Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia

- Організація і управління елементами економіки охорони
здоров’я

30

6 Polityka społeczna i zdrowie publiczne - Соціальна політика в
охороні здоров’я

18

7 Metodologia badań naukowych - informatyka i statystyka w praktyce
zawodowej fizjoterapeuty - Методологія наукових досліджень,
комп’ютерні технології і статистика у практиці професійних
терапевтів

15

8 Zmiany patologiczne wywołane unieruchomieniem (z nieczynności)
oraz fizjoterapia u osób trzeciego okresu życia - Патологічні зміни,
викликані іммобілізацією і фізіотерапія осіб похилого віку

20

9 Fizjoterapia u osób po urazach i po amputacjach kończyn -
Фізіотерапія осіб після травм і ампутацій

80

10 Fizjoterapia u osób ze zmianami patologicznymi narządu ruchu -
Фізіотерапія осіб з патологічними вадами рухового апарату

70
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Продовження таблиці 1
11 Fizjoterapia w wieku rozwojowym - Фізіотерапія вікового

розвитку
50

12 Fizjoterapia u dorosłych z zaburzeniami i uszkodzeniami UN -
Фізіотерапія дорослих з нервовими розладами

50

13 Fizjoterapia u osób z chorobami układu krążenia i oddechowego -
Фізіотерапія осіб з захворюваннями серцево-судинної та
дихальної систем

50

14 Fizykoterapia, masaż leczniczy i balneologia – metody - Фізична
терапія, лікувальний масаж та бальнеологічні методи

80

15 Fizjoterapia w psychiatrii - Фізіотерапія в психіатрії 15
Всього 658

Нами було встановлено, що в процесі вивчення представлених дисциплін
обсяг теоретичних знань включає знання фізіологічних основ фізіотерапії;
патофізіологію кардіореспіраторної, нервової систем, опорно-рухового апарату та
оцінку їх функціонального стану; теорію і принципи кінезитерапевтичних
спеціалізованих методів; вміння ефективного керування закладом фізіотерапії
(реабілітації); знання принципів та організацію комплексного лікування хронічних
захворювань; принципів та організації комплексного покращення стану хворого
на дому; теорії інвалідного спорту; використання ортопедичних та технічних
засобів; знання принципів вирішення психологічних проблем, що виникають в
процесі відновлення, основ спеціальної педагогіки; вміння підбирати форми
трудової терапії.

Після проходження спеціалізації фахівець повинен вміти: проводити
діагностичні та функціональні тести; проводити тести, пов’язані з
функціональною діагностикою руху; тести з визначенням максимального
навантаження; проводити фізіотерапевтичну роботу та оцінювати її результати;
проводити аутогенне тренування; організовувати реабілітаційну роботу;
організовувати діяльність закладів охорони здоров’я; використовувати сучасні
інформаційні системи нокопичення та обробки інформації; проводити наукові
дослідження; займатися самоосвітою і т.д.

Спеціалізовані заняття проводяться відповідно до програми спеціалізації і
закінчуються іспитом. Керівник спеціалізації на основі індивідуального плану
встановлює умови проходження спеціалізації і забезпечує набуття необхідного
рівня теоретичних знань і практичних навичок, які вказані в програмі. В
індивідуальному плані зазначається перелік і тривалість навчальних модулів
спеціалізації, процес проходження стажування, об’єм інформації для
самостійного опрацювання і набуття професійного досвіду в результаті
вирішення практичних задач. В табл. 2 відображено процес організації
стажування в межах проходження спеціалізації  з фізіотерапії. Після
проходження стажування у кожному відділенні та закладі здаються заліки
керівнику стажування в місці його проведення [3].
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Таблиця 2
Організація стажування в рамках програми спеціалізації

в галузі фізіотерапії Медичного центру післядипломної освіти

№ Місце проведення стажування Тривалість Кількість
годин

1 Ортопедично-травматичне відділення один місяць 120
2 Спеціалізований центр для дітей з ДЦП один місяць 120
3 Неврологічне відділення один місяць 120
4 Нейрохірургічне відділення два тижні 120
5 Ревматологічне відділення два тижні 120
6 Кардіологічне відділення два тижні 60
7 Пульмонологічне відділення два тижні 60
8 Ортопедична лабораторія два тижні 60
9 Реабілітаційно-фізіотерапевтичний заклад один місяць 120

10 Санаторно-курортний заклад три тижні 90
11 Реабілітаційне відділення два тижні 60
12 Курс надання першої медичної допомоги три дні 21

Всього 658 1171

Форми самоосвітньої діяльності включають в себе опрацювання
спеціалізованої основної і додаткової літератури; підготовка та опублікування у
спеціалізованих науково-медичних журналах двох наукових праць або
тематичних доповідей.

В цілому, програма спеціалізації реалізується наступним чином: етапи
програми включають 15 модулів навчання та 11 модулів стажування. Основні
форми реалізації навчання в межах модулів – лекції, семінарські заняття,
спецкурси. Передбачені наступні форми оцінювання знань: заліки, що здаються
керівнику спеціалізації, тестування практичних навичок та заключний екзамен
зі спеціалізації. В ході проведення остаточної експертизи, компетентні фахівці
приймають рішення про присудження сертифікату спеціалізації з фізіотерапії в
тій області, здобуття знань з якої були пріоритетними в процесі набуття
спеціалізації  [3].

Висновки. Таким чином, більшість країн Європейського регіону
створили офіційний процес спеціалізації з фізіотерапії у своїх країнах, для
проходження якого потрібно мати базову вищу освіту з фізичної терапії
(тривалість навчання не менше трьох-чотирьох років). Загальна схема процесу
введення у спеціалізацію є спільною для всіх членів Європейського регіону і
передбачає поглиблення кваліфікації в певній області фізіотерапії. Зокрема, у
Польщі спеціалізація в області фізіотерапії займає чотири роки і призводить до
отримання сертифікату у вибраній області спеціалізації.
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Перспективи подальших пошуків у даному напрямку. Планується
вивчити особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації у країнах
Північної Америки.
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Вимоги до наукових статей
для публікування у збірнику наукових праць

„СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
Оргкомітет приймає статті за темою власних наукових досліджень по напрямках:
& Історичні, філософські, соціально-економічні та правові аспекти оздоровчо-

реабілітаційної діяльності.
& Психолого-педагогічні основи фізичної культури.
& Медико-біологічні основи фізичної культури.
& Фізична реабілітація, спортивна медицина та адаптивне фізичне виховання.
& Професійна підготовка фахівців для галузі «Фізичне виховання,  спорт та

здоров’я людини».

Вимоги до оформлення статті: мова – українська, шрифт Times New Roman 14 pt
(інтервал – 1,5) у форматі А4 MS WORD, поля: зверху і знизу – 20 мм, зліва – 30 мм,
справа – 10 мм, таблиці або рисунки – не більше двох. Стаття повинна бути
підготовлена відповідно до вимог ВАК України („Постанова Президії ВАК України”
від 15.01.2003р. № 7-05 /1): постановка проблеми (5-10 рядків), аналіз останніх
досліджень і публікацій (5-10 рядків), мета, завдання роботи, методи та організація
дослідження (0,5-1,5 сторінки), результати дослідження та їх обговорення (5-7
сторінок), висновки, література (до 10 джерел. Бібліографічний опис літературних
джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами ВАК України (див.
„Бюлетень ВАК України” №3, 2008; №8, 2008), анотації українською, російською та
англійською мовами (прізвище та ініціали автора, назва установи, назва статті,
резюме до 10 рядків, ключові слова – до 10). Вартість публікації – 10 гривень за кожну
сторінку. Статті повинні бути підписані першим автором, аспірантів та здобувачів
наукового ступеня – науковим керівником „до друку”. Статті надсилати електронною
поштою на е-mail: fr.lirol@gmail.com (назва файлу англійською мовою за прізвищем
першого автора). Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог,
друкуватися не будуть.

Для авторів, які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професор –
опублікування безкоштовне.

Разом зі статтею подається:
· авторська довідка (вказати прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів); науковий
ступінь, вчене звання, посаду автора, аспіранта (здобувача) та наукового
керівника; науковий напрямок статті; назву навчального закладу; повну поштову
адресу, індекс контактний телефон, е-mail).
· копія квитанції про оплату.

Адреса для поштового переказу: 43023,  м. Луцьк, вул. Карбишева, 2.
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, Савчуку І.В.

Адреса оргкомітету: 43023,  м. Луцьк, вул. Карбишева, 2. Луцький інститут
розвитку людини Університету „Україна”, кафедра фізичної реабілітації.
Відповідальний за випуск – Сітовський Андрій Миколайович. Тел. для довідок:
(0332) 78-26-16, 8 (050) 887-46-09. Е-mail: fr.lirol@gmail.com

Оргкомітет зобов’язується одразу після виходу збірника наукових праць
переслати примірник рекомендованим листом авторам статті.
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ПрАТ «Волинська обласна друкарня»
43025 м.Луцьк, пр. Волі, 27, тел.: (0332) 24-41-73, 24-15-27

Свідоцтво Держкомінформу України ДК № 3955 від 14.01.2011 р.

Друк та палітурні роботи ПрАТ «Волинська обласна друкарня»
43025 м.Луцьк, пр. Волі, 27, тел.: (0332) 24-25-07
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