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Лемешко О., Самойлик С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ РУХОВИХ ДІЙ

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація. В статті розглянуто питання вивчення особливостей навчання рухових дій,
які створюються застосуванням проблемності перед початком дії або під час її виконання, та
їх вплив на успішність розвитку людини.

Ключові слова: проблемність, рівні проблемності.
Аннотация. Лемешко А.С., Самойлик С.В. Психолого-педагогические аспекты

обучения двигательным действиям. В статье рассмотрено вопросы изучения особенностей
обучения двигательным действиям, которые создаются использованием проблемности перед
началом действия или во время его выполнения, и их влияние на успешность развития
человека.

Ключевые слова: проблемность, уровни проблемнности.
Summary. Lemeshko O.S., Samoylyk S.V. Psyhological pedagogical aspects of training

skills of activity. The problem of studying the peculiarities of training of motion actions, which are
made by using the problem before the beginning of the action or during it, and theirs influence on
the success in human progress is considered in the article.

Key words: problems, levels of problem.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій.
Сучасний стан розробки проблем педагогіки і її розділу навчання рухових дій
може сприяти створенню нових засобів і методів, які дозволяють досить повно
розвивати психомоторні можливості людини і формувати її особистість.
Необхідно відзначити і те, що все частіше виникають педагогічні питання,
розробка яких вимагає залучення теорій психології та фізіології, їх методів і
результатів конкретних досліджень, питань, зв'язаних із з'ясуванням умов
реалізації педагогічного принципу доступності при засвоєнні рухових навичок
людини. Засвоєні звички й навички "розвантажують" свідомість людини від
обмірковування кожного руху і цим заощаджують час і енергію.

Умови реалізації принципу доступності і розробка засобів і методів
навчання повинні враховувати ці перцептивні перекручування, невірно
зрозумілу інформацію від рухів, доповнення, як привнесені у образ рухів, його
зміст. Це ж саме стосується і переборювання ілюзій, щоб наближати спосіб
рухів і самі рухи їх адекватності, домагатися того, щоб вони відповідали один
одному.

І чим більше адекватність образу рухів самій системі рухів, які є їх
регулятором руху, тим вище надійність людини, тим менше можливості
допустити помилки в процесі виконання дії, коли вона ускладнена високим
емоційним тлом.

Успішність усякої діяльності визначається не тільки суб'єктивними
чинниками – можливостями відображення, проектування і породження дії, але
й об'єктивними властивостями тих рухів, що підлягають засвоєнню, а також
педагогічними умовами – створення проблемності перед дією, яка задає їй
напрям і предмет розвитку.

У процесі удосконалення рухових навичок не завжди із самого початку
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формується адекватний спосіб їх регуляції. Часто неадекватні способи рухів
існують і на найвищому рівні – рівні майстерності. У зв'язку з цим виникає
питання, а як же долаються неадекватні і будуються адекватні способи, що
дозволяли правильно орієнтуватися в ситуацій і ефективно керувати рухами і
діями.

Аналогічно тому, як природа з ненадійних елементів будує надійну
систему, людина, навчаючись руховим навичкам, із набору мінливих і
перекручених способів будує адекватний спосіб – досконалу навичку. Під час
розроблення гіпотези автор базувався на дослідженнях рухів, проведених
О.О.Ухтомським (1978) і М.О.Бернштейном (1947), В.В.Клименком
(1997,2007), Л.В.Чхаїдзе (1968), Д.Д.Донського (1979), В.К.Бальсевича (1971),
Ю.В.Верхошанського (1968), І.П.Ратова (1972), і ін., які показали, що
координація рухів є подолання надлишкових ступенів свободи кінематичних
ланок, і перетворення їх у керовану систему.

Поняття “проблемність у навчанні” нещодавно увійшло у педагогічну
науку. Воно пов'язувалося з поняттями “проблема” і “проблемна ситуація”, які
запозичені з психології. Теоретичний аналіз показав, що проблемність має
глибокі коріння – вона відображає не лише закономірність процесу наукового
пізнання, але й навчання. Причому будь-який пізнаваний об'єкт має у собі
дидактичне протиріччя, що відбиває сутність закону єдності і боротьби
протилежностей.

Процес засвоєння об’єкта суб'єктом викликає протиріччя процесу
пізнання, що часто називають логіко-пізнавальним. Поняттями, що описують
проблемне навчання вважаються “проблемна ситуація”, “навчальна проблема”,
“навчальна гіпотеза”, “взаємодія викладача й учнів”, “теорія навчання” і ін.
Проблемна ситуація має психолого-дидактичний характер, навчальна проблема
– дидактичний, навчальна гіпотеза – логічний смисл. Тому теорія проблемного
навчання розвивається на стику суміжних з нею наук: психології, дидактики і
логіки науки. Вона – міждисциплінарна і викликає необхідність чіткого
визначення змістів цих понять, їх обсягу і зв'язків з дидактикою.

Об’єкт дослідження – процес навчання рухових навичок людини.
Предмет дослідження – вплив проблемності у навчанні рухових навичок.
Мета дослідження – вивчити особливості навчання рухових дій, які

створюються застосуванням проблемності перед початком дії або під час її
виконання, на успішність розвитку людини.

Завдання роботи:
1) вивчити форми і способи застосування елементів проблемності в

навчанні з урахуванням типології рухових навичок,
2) визначити види проблемності і прийоми її застосування перед дією або

під час її виконанням.
3)розробити систему застосування проблемних дій, задач та ситуацій в

учбовій діяльності учнів і на цій підставі розробити практичні рекомендації по
удосконаленню навчання рухових навичок.
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Наукова новизна – наукові факти про вплив проблемності в навчання
рухових навичок одержані в результаті експериментальних досліджень, аналізу
літературних джерел, а також застосуванням: системного аналізу та
діяльнісного підходу, який розкриває структуру діяльності учня та наукового її
пояснення.

Практичне значення дослідження полягає у розробці науково-
обґрунтованої методики навчання рухових навичок, розробці системи задач, які
моделюють проблемність у навчанні, визначити умови оптимального навчання
рухових навичок які включають у себе: системи проблемних дій, задач,
ситуацій, у яких змінюються психофізіологічні регулятори рухів і дій.

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичному обґрунтуванні
основних компонентів проблемності у навчання рухових навичок; знайдено, що
проблемне навчання рухових навичок і його зміст описуються як принцип
дидактики, а його зміст: а) керівництво дій вчителя, б) педагогічна категорія,
що визначає активність учня, в) усвідомлення проблеми, г) створення гіпотези і
припущення у навчанні; розробці методики дослідження застосування
принципу проблемності у навчанні рухових навичок. Психофізіологічні
регулятори рухів поділяються на енергетичні, регулятори м'язових сінергій,
регулятори рухів у просторі, регулятори рухів у діях з предметом, смислові
регулятори рухів і регулятори рухів у формі символів.

Вивчення проблемності навчання і вияву вольових станів учня показало,
що резервні можливості спеціалізованих проявів волі учнів можна
використовувати шляхом створення:

а) проблемних ситуацій – своєрідних вольових станів, що активізують
розумову діяльність. За ступенем складності поділяються на: мінімальну
складність, якщо учень використовує наявні знання, уміння і навички;
максимальна – наявні знання, уміння і навички учня недостатні для вирішення
задачі і він шукає шляхи й засоби її вирішення – і виходить за межі відомого, у
невідоме;

б) проблемні задачі – словесні формулювання дій припускають
послідовність рухів і вирішують протиріччя за допомогою рухів. Вони
виступають як потреби, задаються учню ззовні, учень сам їх формулює;

в) проблемні дій припускають вирішення рухових задач при незвичних
умовах: розмірах фізичних властивостей рухів, перцептивних доповнень,
сенсорних перекручувань і труднощів, що вимагають від учня корекцій у
вирішенні рухової задачі.

Проблемні стани тісно зв'язані з процесами зміни і розвитку. У першу
чергу розвиток обумовлюється наявністю а) незворотних, б) спрямованих на
мету і в) закономірних перетворень у психіці, свідомості й діяльності учня.

Традиційна методика навчання рухових навичок, як показали наші
дослідження, передбачає утворення: а) переважно на регуляторах дій, в основі
яких міститься уявлення про енергетичні впливи на систему рухів; б)
регуляторах дій, розбудованих на просторових уявленнях рухів; в) частково на
всіх інших: предметних, смислових та символічних регуляторах рухів. Ці данні
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свідчать, що методики навчання будуються на випадково утворених уявленнях,
які і стають регуляторами рухів, без урахування їх природних
психофізіологічних механізмів.

Аналіз фактичного матеріалу дає підставу твердити, що вибірні зусилля
іноді сприяють оптимізації ритму дії, коли вони використовуються учнями в
навчанні не одиничними задачами дії, а їх системою, адресованою в окремі
елементи рухів. Але вони випадкові: ми зустрічали їх досить мало (4,3%), що
вірогідно свідчить, що ними опанував учень, користуючись добре розвиненим
почуттям гармонії рухів і, зокрема, почуттям ритму.

У бігові з максимальним темпом виникає стан, пов’язаний з
переживанням ілюзій, які виникають у діапазоні від 4,4 до 5,5-6,0 с від початку
дії. Учні були здатні утримувати максимальний темп межах 5-6 секунд і
показувати більш високі результати (Р< 0,05). Після 5-6 с темп закономірно
знижується, і ніякі вольові зусилля не можуть його зберегти; відбувається
порушення координації рухів, бігуни збиваються з ритму. Тому недоцільно
будувати регулятори рухів, які спираються на активізацію м’язової сінергії,
якщо дія триває більше 6 секунд.

Розвиток витривалості традиційно будується таких факторах: характер
вправ (загального, часткового і локального впливу), інтенсивність роботи
(енергетичні витрати в одиницю часу), тривалість окремих вправ (від 2-3 с до 2-
3 годин); тривалістю й характером інтервалів відпочинку (повні, неповні,
скорочені, подовжені інтервали), кількістю повторень вправ (тривалістю
роботи, її об'ємом).

Якщо взяти за критерій навантаження в чистому вигляді один фактор, то
число можливих типів навчання буде 4, при двох, врахованих одночасно
критеріях, – 12, при трьох – 24, при чотирьох – ще 24, тобто в цілому – 64
сполучення факторів навантаження, коротше, навчання. Загальне число, при
використанні всіх додаткових критеріїв ( їх – 7), зростає до 4096 типів.

Виходячи з механізмів регуляції рухів, що будуються на показниках
простору, ми запровадили новий тип навчання – вдосконалення точності
просторової регуляції рухів. Виконання проблемних дії – біг на дистанцію 80 м
по мітках, що задають стандартну довжину кроків – розмір простру, утворює
систему з різними розмірами регуляторів рухів. Стандарти довжини кроків
вираховуються, виходячи з індивідуальних можливостей і рівня майстерності
кожного піддослідного.

Про підвищення усвідомлення й активності діяльної сторони розуму
свідчить достовірне збільшення довжини кроків і швидкості бігу на 0,78 м/с,
тобто інтегральних показників якості регуляції рухів.

Вважалося, що після завершення дії настає пасивна фаза – стан
відпочинку від роботи, – але нами встановлено, що в цей час розвертається
найбільш активна робота в організмі по відновленню витрачуваного й особливо
інтуїції. Але ці процеси набувають прогресивних змін за умови: кожна чергова
пробіжка відбувається при ЧСС не більшому за 102±6 ударів у хвилину.

Рівень розвитку рухової навички обумовлюється трьома ознаками:
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можливістю переходу від регуляції рухів образом до регуляції думкою і до
регуляції почуттями (моральними, естетичними й інтелектуальними),
можливістю передбачення не тільки результату дії, але і нового більш
досконалого способу регуляції рухів, вмінням учня переходити від руху,
вирішувати його пізнавальну задачу, до дії, і від нього до навички і вчинку
сягаючого соціально значимих цілей.

Отже, визначена роль і функції сенсорно-перцептивної сфери рухової
навички як джерела інформації про хід розв’язання рухової задачі і те, яке вона
може набувати властивостей регулятора рухів і дій. Воля, як діяльна сторона
розуму і морального почуття, джерело енергії та мотивації подолання
проблемних ситуацій у навчанні рухових навичок.

Системний аналіз і системний підхід до вивчення проблемності у
навчання рухових дій ми розглядаємо як методологічні засоби не тільки
вивчення, розуміння, пояснення фактів, здобутих у дослідженні, але і засіб
організації процесу навчання й удосконалення, оскільки вони складають основу
системного мислення в дослідженні виконують своєрідну пізнавально-
технологічну роль. У зв’язку з тим, що системність розгортається в різноманітні
ракурси бачення: а) цілісності – психофізіологічних регуляторів дії, як частина
цілісності; б) шкали образів, які відображають функції цих регуляторів,
безпосередньо потрапляють у поле уваги людини; в) образи у цій шкалі стають
усвідомленими за рахунок проблемних задач, які впливають на предмет
діяльності.

Проблемне навчання рухових навичок і його зміст описуються системою
суджень, зокрема, проблемність являє собою: 1) принцип дидактики і його
зміст – керівництво дій учителя, 2) педагогічну категорію, що визначає
характер активності учня, усвідомлення проблеми, створення гіпотези
випробовування припущення тощо, 3) рівні проблемності, 4) його функції та 5)
критерії його реалізації.

Шкала образів, що відображають функції психофізіологічних регуляторів
під час навчання рухових дій, швидше й продуктивніше утворюється, якщо
використовуються: а) проблемні ситуації утворюють вольові стани, активізують
розумову діяльність, спрямовану на пошуки інформації для вирішення задачі,
шляхів і засобів, і учень виходить за межі відомого, у невідоме, те, що треба
засвоїти; б) проблемні задачі – словесні формулювання дій припускають
послідовність рухів і вирішують протиріччя рухів, вони виступають як потреби,
задаються учню ззовні, або він сам їх формулює; в) проблемні дій припускають
вирішення рухових задач при незвичних умовах: розмірах рухів, перцептивних
доповненнях і сенсорних перекручуваннях та інших труднощах, вимагають
корекцій у вирішенні рухової задачі.

Сукупність образів рухів – їх шкала може утворюватися, спираючись на
прояви сили, швидкості, темпу, відстані і т.п. – складаючи систему регуляторів
рухів. Установлено, що образи еталонів рухів можуть бути побудовані на
основі закономірності гармонійної пропорційності – "золотому перетині" –
прирощуванні (чи убуванню) величин процесу виконання дій. Біг по розмітці
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довжини кроків із збільшенням довжини кожного кроку рівного пропорції
"золотого перетину", приводить до достовірного збільшення швидкості бігу з
низького старту в післядії. Відношення збільшення завжди залишається
постійним і дорівнює – 1,618. Це і є метричний ідеал раціонального й
економічно вигідної дії. Відносини "золотого перетину" спостерігаються і між
метричними показниками окремих елементів системи рухів. Це відносини
збільшення довжини кроків розбігу при стрибках у висоту.

Закріплені вправами навички, з погляду принципів розробки й
застосування до них проблемного навчання, поділяються на такі види: сенсорні
навички пов'язані з гостротою чутливості і точністю сприйняття; орієнтувальні
навички виявляються в спостережливості й орієнтуванні в ситуації дії чи
діяльності; навички антиципації й контролю рухів, дій; та самоконтролю і
можуть здійснюватися залежно від наявності прогнозу: найближчого,
віддаленого і перспективного розвитку дії.

Література
1. Бернштейн Н.А. О построении движений / Н. А. Бернштейн – М. : Медгиз, 1947. – 255 с.
2. Выготский Л. C. Развитие высших психических функций / Л. C. Выготский – М. : Изд-во

АПН РСФСР, 1960. – 498 с.
3. Клименко В. В. Фізкультура і естетичне виховання / В. В Клименко, В. Ф. Омельчук. – К.

: Радянська школа, 1987. – 136 с.
4. Клименко В.  В.  Психологія спорту :  [навч.  посіб.  для студ.  вищ.  навч.  закл.]  /

В. В. Клименко – К. : МАУП, 2007. – 432 с.

___ ___ ___ ___

Москаленко Н.І. * , Мітюков В.О. , Самсонов О.В., Князева Н.В.,
**Писаренко П.М. ***, Кириллов О.М., Чернов І.В.

ПАТОГЕНЕТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА, ЗМІНА ОБРАЗУ ЖИТТЯ,
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – СУЧАСНІ

ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК З ОСТЕОПОРОЗОМ ТА
ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК В МЕНОПАУЗІ

Горлівський регіональний інститут університету «Україна»,
кафедра фізичної реабілітації;

*ТМО «Сім’я та здоров'я» м. Горлівка.
**Донецький національний медичний університет ім. М. Горького,

кафедра акушерства і гінекології;
***Санаторій «Святі гори» м. Святогірськ.

Анотація. В роботі вивчені сучасні погляди на виникнення остеопорозу кісток у
жінок в менопаузі. Рекомендовано методи патогенетичної профілактики, зміна образу життя
жінок, раціональне харчування та активна фізична реабілітація, як основні принципи
сучасного лікування та профілактики остеопорозу, особливо з погрозою виникнення
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Вступ. Проблема збереження активної життєдіяльності жінок, що
вступили у менопаузальний вік в умовах сучасної їхньої фізичної та вікової
гіподинамії, нераціонального харчування, гормональної та структурно-
функціональної перестройки кісткової тканини веде до формування
остеопорозу та інших захворювань кістково-м'язової системи та виникненню
вікових переломів кісток, досить остається дуже актуальною [1; 2; 3].

Сучасні демографічні зміни, популяції літніх людей, що
характеризуються збільшенням їх в розвинених країнах, у тому числі і в
Україні, зростання поширеності остеопорозу у жінок і особливо фінансових
витрат на лікування остеопорозних переломів – зумовили збільшений інтерес
до цієї проблеми у всьому світі [10; 9].

Актуальність. Віковий остеопороз – це системні зміни кісткової
тканини, що викликаються значною втратою кісткового мінералу у жінок
частіше за період менопаузи, в основі якого лежить зниження щільності кістки.
Структурні зміни, при цьому виражені настільки, що навіть при незначній
травмі у жінок менопаузального віку виникають переломи.

Остеопороз – це фізіологічний процес, а не хвороба, викликана
інфекцією. Кістковий мінерал з віком значно втрачається, кістки при цьому не
зменшуються в розмірі, а стають крихкими і пористими. Тому остеопороз
означає – «пориста кістка». Починається остеопороз у жінок вже у середньому
ще репродуктивному віку (37-40 років). При цьому скелет починає поволі все
більш і більш втрачати кістковий мінерал. Все це приводить до того, що
остеопоротичні переломи у жінок рік від року стають все більш вірогідними,
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особливо в менопаузальному віці. При ньому кожна двадцята жінка, що
перенесла остеопоротичний перелом в менопаузі, стає непрацездатною [5; 7;
10].

У результаті у жінок знижується стабільність кісткової тканини, кістка
стає крихкою, що спричиняє за собою різні переломи кісток (стегна, ключиці,
шийки стегна, хребта), навіть без застосування яких-небудь підвищених
фізичних зусиль.

Найчастіше зустрічаються переломи стегна і хребців, що приводять жінку
до безпорадності і інвалідизації. Остеопороз в хребті при менопаузі приводить
до значного порушення постави і, так званому, «горбу вдови» [9; 4].

Яскравим свідоцтвом розповсюдження даній патології є факт, що в
Україні на сьогодні остеопорозом страждає близько 2,5 млн. жінок, причому в
основному які знаходяться у віці менопаузи [9; 10; 4; 5; 7].

Сучасними клініко-фізіологічними дослідженнями доведено, що
максимальний приріст кісткової тканини спостерігається у дівчаток з 11 до 15
років, у хлопчиків з 12 до 16 років. У цей віковий період накопичується 60-70%
всієї кісткової маси. Порушення формування кісткової маси створюють
передумови до розвитку остеопорозу і його ускладнень, особливо у жінок у віці
перименопаузи і менопаузи, коли яєчникова гормональна перестройка вже
закінчилась. На епідеміологічну ситуацію в деяких регіонах нашої країни ще
продовжують робити істотні впливи наслідків Чорнобильської катастрофи.

При цьому ведучими дозообразуючими радіонуклідами все ще
залишається стронцій – класичний остеопорозний радіонуклід, 90% якого
накопичується в кістковій тканині, і 40% – в м'язовій тканині [9; 10].

Тому вік жінки і наявність чинників риску, сприяють зростанню
переломів, особливо з втратою гормональної естрогенної функції яєчників. Так,
наприклад, типові переломи у жінок 50-річного віку і старше доводиться в
основному на зимовий час (в середньому близько 400 остеопоротичних
переломів на 100 тисяч населення) [10; 11].
Найбільш схильні до переломів кістки зап'ястя, хребта і стегна. Багато з цих
переломів трапляється унаслідок падіння. Можна, звичайно, жити і з крихкими
кістками, якщо вдається жінці не піддавати їх сильній зовнішній фізичній дії.
Так, перелом стегна – типовий для жінок більш літнього віку і може доставляти
жінці масу неприємностей. У цих випадках зазвичай потрібне лікування в
травматологічній клініці і підлягати хірургічній операції, що скріпляє
штифтами кінців зламаної кістки.

При цьому не дивлячись на те, що подібні операції травматологами
зазвичай проводяться успішно, однак багатьом немолодим пацієнткам не
вдається повністю відновити втрачене здоров'я і самостійну рухливість в
майбутньому.

Ознаками остеопоротичних змін в хребті є зменшення зростання і
викривлення хребта, відоме під назвою – «горб вдови». Якщо хребець ослабів,
то в даний час немає засобів відновити його. Якщо ослабіли декілька хребців,
то викривлення хребта вже призводить до проблем з здоров’ям та порушенням
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осанки. З’являються різні супутні захворювання хребта (лордоз, сколіоз, кіфоз),
респіраторних і серцево-судинних захворювань, оскільки в грудній клітці стає
недостатньо місця для нормального функціонування легенів.

При падінні жінці частіше доводиться витягати руки вперед і з їх
допомогою прагнути пом'якшити падіння. Зламане в таких випадках зап'ястя,
хоча і не катастрофа для жінки, але саме перелом в «типовому місці» може бути
дуже хворобливим. У подальшому кістки можуть неправильно зростися,
створюючи тим самим тривалі проблеми. У зв'язку з цим необхідно, наприклад,
навчити стару жінку заходам, щоб не трапилось серйозніших переломів,
особливо, взимку в умовах ожеледиці і слизький дорозі.

У вибірці популяції осіб 50 років і старше встановлено, що частота
переломів у жінок вища, ніж у старіючих чоловіків (відповідно 24,0 і 13,1%). У
жінок в порівнянні з чоловіками цього віку переважають переломи передпліччя
(відповідно 17,0 і 7,2%). При цьому 94,6% переломів у жінок отримано взимку
у результаті мінімальної травми (падіння з висоти не вище за власне зростання).
Сумарна частота переломів у віковій групі старше 50 років зростає в 4-6 разів.

При цьому серед жінок з переломами кісток частота остеопорозу в
менопаузі рівна 70% [10; 9].

Переломи шийки стегна найбільш небезпечні, вони приводять жінок до
трагічних наслідків. Так, протягом перших 6-12 місяців після перелому шийки
стегна – 22% хворих гине, часткове одужання відбувається лише в 25%
випадків [10].

Найбільш небезпечними клінічними проявами остеопорозу менопаузи
поста є переломи тіл хребців, шийки стегна, променевої кістки в типовому
місці. У жінок білої раси протягом життя ризик переломів шийки стегна
складає 19%, хребців 15,6%, дистального відділу передпліччя – 16 %.

Після 50 років ризик переломів у жінок зростає до 40%.
Таким чином, остеопороз є причиною важких страждань, інвалідизації,

зниження якості життя і передчасної смерті літніх людей. Тому остеопороз у
жінок в менопаузі, представляє сьогодні найважливішу соціально-економічну
проблему [10; 14].

Формування мети роботи. Виявити і досліджувати зміни в кістковій
системі, які спостерігаються у жінок менопаузального віку. Визначити
ефективні методи і засоби сучасної патогенетичної профілактики і лікування
остеопорозу. Розробити і запропонувати сучасні методи фізичної реабілітації та
зміни образу життя жінок з переломами кісток.

Результати дослідження. Згідно найбільш поширеній класифікації
системного остеопорозу, що базується на етіопатогенетичному принципі, в
основу якого покладений підрозділ остеопорозу на дві великі групи.

Первинний остеопороз: менопаузальний; сенільний; ювенальний;
ідеопатичний.

Вторинний остеопороз обумовлений великим числом захворювань. До
них відносяться: – захворювання ендокринної системи (тиреотоксикоз,
гіпогонадизм, цукровий діабет, гіперпаратиреоз і ін.), ревматичні поразки
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(ревматичний артрит, системний червоний вовчак, анкілозуючий
спондилоартрит, хвороби органів травлення, нирок; хвороби крові. Інші
захворювання і стани: оваріоектомія, хронічні захворювання легенів,
алкоголізм, дефіцит живлення, трансплантація органів.

Дана класифікація вважається оптимальною. Вона має чітку клініко-
фізіологічну спрямованість і знаходить широке застосування в багатьох країнах
[10].

Залежно від морфологічних характеристик розрізняють трабекулярну,
кортикальную і змішані форми остеопорозу.

Таким чином, остеопороз є гетерогенне захворювання, що
характеризується прогресуючою втратою кісткової тканини, яке починається
після природної або хірургічної менопаузи і приводить до розвитку переломів
кісток через 10-15 років після припинення функції яєчників у жінок [3; 7; 10].

При остеопорозі мікроскопічно кісткова тканина представлена
кортикальною і губчастою кістками. Кортикальна (компактна) кістка складає
80%, трабекулярна (губчаста) – 20%. Губчаста частина займає хребет, диафизы
і епіфізи трубчастих кісток, плоскі кістки, кістку п'яти.

Швидкість обмінних процесів в губчастих кістках протікає в 4-9 разів
швидше, ніж в кортикальных. Губчаста кістка украй чутлива до змін гомеостазу
в організмі [4; 5; 6].

Обговорення результатів дослідження. У розвитку остеопорозу
основну роль грають маса кісткової тканини, до настання менопаузи і
швидкість втрати кісткової тканини з віком. Розвиток кісткової тканини не
припиняється після закриття «зон зростання» в періоді статевого дозрівання. До
17-25 років формується так звана «пікова маса» кісткової тканини, в утворенні
якої беруть участь генетичні, елементарні (живлення і надходження Са) і
механічні чинники. Протягом подальших 10-20 років кісткова маса не
збільшується, а потім з віком починає поступово зменшуватися. «Пікова маса»,
що формувалася в ранні роки життя, «втрачається» в процесі старіння жінки.

Кісткова тканина є динамічною системою, в якій постійно відбувається
процес ремодулювання, або оновлення, яке включає резорбцію і формування
кісткової тканини. Щорічно оновлюється близько 4-10% загального об'єму
кісткової маси. Цей процес регулюється кількістю і активністю кісткових
клітин [10].

Остеокласти і остеобласти залучені в процес ремоделювання кістки,
остеоцити і покривні клітини беруть участь в обмінних процесах, забезпечуючи
живлення кістки і збереження кальцієвого гомеостазу.

Остеокласти розсмоктують стару кістку, формуючи резорбційні лакуни.
У подальшому наступає реверсивна фаза, коли лакуни що виникли
заповнюються мононуклеарними клітинами.

Потім активізуються остеобласти («клітини – будівельники»)
починається синтез кісткових протеїнів, формування органічного матриксу
кістки, після чого мінералізація завершує цикл ремоделювання. Остеобласти
залишаються усередині кісткового матриксу, перетворюючись на остеоцити.
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Остеобласти, що залишилися на поверхні знов сформованої кістки,
диференціюються в покривні клітини.

Такі цикли виникають приблизно 1 раз на 2-3 роки в кожній одиниці
кісткового ремоделювання (остеоні) як трабекулярних, так і кортикальних
кісток і тривають відповідно близько 100-200 днів [10; 12].

У молодих фізично здорових жінок в результаті ремоделювання кісткова
маса залишається постійною.

Кожен цикл ремоделювання в менопаузі закінчується невеликим
зменшенням кісткової маси. Активізація ремоделювання в менопаузі приводить
до збільшення втрати кісткової тканини [10].

У обмінних процесах кісткової тканини беруть важливу участь естрогені
гормони, цитокіни, чинники зростання.

Естрогени грають найбільш важливу роль в дозріванні кісток скелета за
допомогою їх пов'язання із специфічними рецепторами. Вони регулюють
активність генів декількох цитокінів і чинників зростання. Крім того естроген
надає ряд і інших певних ефектів на організм жінки.

Таким чином, клініко-фізіологічне ремодулювання кісткової тканини – це
складний, зв'язаний, інтегральний процес підтримки балансу між резорбцією і
утворенням.

Розузгодження в процесах ремодулювання з віком характеризується
поступовим переважанням процесів резорбції над процесами утворення
кісткової тканини, що розглядається як природний процес у жінок у віці
близько 40 років. Негативний баланс кістки складає 0,5-1% щорічно. З
настанням менопаузи протягом 5-7 років втрата кісткової маси весь час зростає.

Відповідно розрізняють жінок, «нормально», «швидко», або що «поволі»
втрачають кісткову масу в пост менопаузі. Жінки що «нормально» втрачають
кісткову масу,  складають близько 75%, у них втрата кісткової маси – кісткової
речовини складає 1-2% в рік. Групу тих, що «швидко» втрачають складає 25%
жінок, у них втрата кісткової речовини може бути до 6% в рік. До цієї групи
відносяться більшість молодих жінок після оваріектомії (видалення яєчників
під час операції) [3; 5].

Встановлено, що маса і якість кісткової тканини залежить від основних
захисних чинників, до яких відноситься кальцій, фізична активність жінок в
менопаузі, повноцінність живлення, модифікація(зміна) способу життя і статеві
гормони [6; 10; 12].

В період дитинства кістки ростуть однаково незалежно від полу.
Провідну роль грають фізична активність, заняття спортом та фізичним
вихованням дівчаток та харчування з достатньою кількістю кальцію і вітаміну
Д. Як передчасне статеве дозрівання, так і його затримка відбивається на масі і
формі скелета.

У репродуктивному віці жінки пік кісткової маси досягається між 20 і 30
роками життя. Збереження трьох основних захисних чинників (фізична
активність, втручання сучасник методів фізичної реабілітації, повноцінне
харчування, статеві гормони – естрогени і зміна стилю життя є необхідною
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умовою для здорового старінні кісткової тканини, яке починається вже у віці
близько 40 років [6; 12].

У менопаузі відбувається різке зниження синтезу статевих гормонів
яєчниками і, через 3-5 років, він практично припиняється. Зниження рівня
естрогену веде до прискорення кісткового обміну, що виявляється втратою
кісткової речовини. Стартова мінеральна щільність кісткової тканини (МПКТ) і
швидкість втрати кісткової речовини визначають ризик розвитку остеопорозу зі
всіма його наслідками для жінки в менопаузі [10; 12].

У старості понижена фізична активність, мобільність, недостатня
інсоляція і споживання кальцію і вітаміну Д3 відноситься до типових чинників
риску розвитку остеопорозу. Дефіцит вітаміну Д3 приводить до прискореного
кісткового обміну в результаті розвитку вторинного гіперпаратиреозу.

Таким чином підвищена фізична активність і застосування жіночих
статевих гормонів роблять виражений вплив на кісткову тканину як в
репродуктивному так і в віку менопаузи. Гальмування процесів резорбції кісток
(за даними десинтометрії) і підвищення МПКТ на фоні ЗГТ статевими
гормонами, при одночасній зміні образу життя можна розглядати як
патогенетичну профілактику остеопорозу менопаузи поста і попередження
переломів кісток у жінок [1; 3; 4; 10; 12].

Доведено, що низька пікова маса кісткової тканини і прискорена втрата її
в менопаузі на тлі гіподинамії і дефіциту статевих гормонів ведуть до
розвитку остеопорозу [10]. У його патогенезі ведучим є дефіцит статевих
гормонів, низька фізична активність, що приводить до прискорення процесів
кісткового метаболізму із зсувом рівноваги у бік процесу резорбції [5; 6].

Виникає питання, чому ж не у всіх жінок розвивається остеопороз
менопаузи поста, хоча ендокринний статус у всіх однаковий? У цьому, на наш
погляд, безумовно грає роль пікова маса кісткової тканини до віку менопаузи у
жінок і наявність чинників ризику розвитку остеопорозу, що збереглися.

У патогенетичній профілактиці сенільного остеопорозу разом з
дефіцитом статевих гормонів, слабкої фізичної активності, недостатнього
надходження з їжею кальцію, низьким піком маси кістки, накопиченого
кальцію і кальцитиніна, має місце негативний баланс кальцію, обумовлений
дефіцитів вітаміну Д. Все це, у свою чергу, веде до зниження абсорбції кальцію,
порушення всмоктування його з кишечника, особливо у літніх людей, що у
результаті приводить до розвитку вторинного гіперпаратиреозу і підвищеної
резорбції кісткової тканини або зниження кістко утворення («ледача кістка») [5;
6; 9].

Таким чином, починаючи з пубертатного періоду і до менопаузи поста
кісткова тканина постійно знаходиться під впливом як статевих гормонів, в
першу чергу естрогену, так і низькою щоденною фізичною активністю, вміст
Са в кістках, вітаміну Д і мінеральних солей – фтору, фосфору, йоду, брому та
ін. Переважання процесів резорбції над процесами формування кістки в
менопаузі веде до розвитку остеопенії або остеопорозу.
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Отже, остеопороз менопаузи поста є багатофакторним захворюванням, в
розвитку якого провідну роль грають дефіцит статевих гормонів, відсутність
або слабка рухова активність пацієнток, недолік в кістках солей кальцію,
вітаміну Д і генетичні чинники.

У постановці діагнозу, остеопороз, важливе значення надається збору
анамнезу і особливостям сімейного анамнезу літній вік, пізніше менархе
(старше 16 років), рання або передчасна менопауза (молодше 40-45 років),
низька маса тіла, безпліддя (ановуляція), оваріектомія у молодому віці.
Особливо важливе значення надається сьогодні цим чинникам риску
остеопорозу. Перш за все стилю життя (способу життя),пoвноцінному
збaлaнcoвaнoмy харчуванню, курінню, зловживанню алкоголем і кофеїном,
малорухливому способу життя [6; 9; 10].

У молодих жінок репродуктивного віку після оваріектомії (більш 2-5лет)
без застосування замісної гормональної терапії (ЗГТ) стан кісток передпліччя
аналогічно такому при дисгенезії гонад. До віку менопаузи МПКТ у них
знаходиться значно нижчим, ніж у ровесниць без операції і збереженими
яєчниками.

У зв'язку з викладеним розрізняють патогенетичну, симптоматичну і
реабілітаційну фізичну посменопаузальну терапію. Терапія остеопорозу
переслідує блокаду процесів резорбції кісткової тканини і активізацію процесів
формування кістки.

До патогенетичної терапії в першу чергу відноситься замісна
гормональна терапія. ЗГТ є також і його профілактикою (Лівіал, Кліогест,
трансдермальні пластири, вагінальні креми, свічки, підшкірні і
внутрішньом’язові імплантати).

Останніми роками значно зросла увага до альтернативних методів
профілактики і лікування клімактеричних розладів, у тому числі і остеопорозу у
жінок в менопаузі. Одним з таких видів терапії є широке застосування
препаратів рослинного походження: фітоестрогенів і фітогормонів [6].

Ефективність фітотерапевтичних препаратів рослинного походження
перевірена багатьма клінічним дослідженнями. Так, наприклад, широко відомі
такі препарати як Клімадінон, Клімадінон УНО, Клімактоплан та ін.
Фітогормони діють завдяки ізофлавінової структури та оказують вплив на різні
білки, призводячи до значного зниження частоти остеопорозу і інших
клімактеричних симптомів в менопаузі.

Оскільки патогенетична терапія дає відчутні результати тільки через 6
місяців, а іноді і пізніше, обов'язковим є проведення симптоматичної терапії,
що виявляє прийом знеболюючих препаратів, проведення, місцевого масажу,
ЛФК, носіння корсета, дотримання дієти багатої кальцієм, і особливо
організацію зміни стилю і способу життя, фізичну активність в комплексі з
сучасними методами та засобами фізичною, психологічною,
фізіотерапевтичною і соціальною реабілітацією [5; 6; 8; 12].
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Дотримувати здоровий спосіб життя: виконувати режим праці і
відпочинку, відмовитися від шкідливих звичок, якщо вони є (куріння, алкоголь
і ін.), обов'язково займатися фізкультурою і спортом, віддаючи перевагу
вправам, дратівливим зони зростання, — на розтягання, розслаблення.
Регулярно виконувати спеціальні вправи, доповнюючи їх плаванням в басейні
2-3 рази на тиждень бажано брасом), тепловими процедурами (сауна, теплі
ванни з температурою 37-39° з морською сіллю, хвойним екстрактом,
лікарськими рослинами), масажем і гартуючими діями. Все це викликатиме
роздратування зон зростання, пожвавить мікроциркуляцію і обмін речовин в
тканинах кісток, і кінець кінцем, приведе до більш менш вираженого
прискорення процесів зростання.

Жінкам з остеопорозом необхідно вести здоровий спосіб життя, особливо
комплексно дотримувати такі чинники: рухова активність (мал. 1.), засобами
фізичного виховання і фізичної реабілітації; режим харчування; режим дня
(правильне поєднання праці і відпочинку); уміле подолання стресів, за
допомогою фізичної рухової активності, релаксації, аутогенного тренування у
поєднанні з різноманітними дихальними вправами; активна соціальна
діяльність [2; 3; 6].

Малорухливий спосіб жінок в менопаузі веде до втрати якості кісткової
тканини і розвитку остеопорозу.

Використання сонячної радіації для компенсації вітаміну Д для активного
всмоктування кальцію, що підтримує щільність кісткової тканини.
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Комфортне положення тіла, особливо хребта при сидячій роботі (основна
увага підтримці постави за допомогою власних м'язів, динамічна перерва через
кожних пів години); – фізична рекреація – активний відпочинок і отримання від
цього задоволення: фізичні рухи (силові, координаційні, на розслаблення і
розтягання м'язів, рухливість в суглобах, які виконуються в положеннях стоячи,
сидячи, лежачи і повільному, обережному пересуванні на ногах) у поєднанні з
інтелектуальними, психологічними іграми, піснями, танцями.

Для зміцнення кісткової тканини рекомендується в першу чергу
оздоровча ходьба (щоденно 20-30 хвилин в середньому темпі, що викликає
незначне почастішання дихання, потовиділення), з одночасним виконанням
різноманітних дихальних вправ діафрагмальне, черевне, за Стрельніковою,
Бутейко та ін., рухами рук, тулуба, шиї, голови, оздоровчий аквафітнес (фізичні
вправи у воді, купання, плавання в басейні три рази на тиждень по одній годині,
вправи з фітболом, гантелями.

Сидіти треба так, щоб колінні суглоби були вищі за рівень стегнових, а
поставу підтримувати, спираючись руками на стіл, підлокітники. Піднімаючи
предмет з підлоги, спину утримувати
випрямленою, згинаючи ноги в колінних суглобах і, по-можливості,
дотримуючись вільною рукою об сторонній предмет.

Свіжі компресійні переломи є поводом до носіння ортезов (корсетів),
головна мета якого – відновити «балонну» функцію живота, оскільки
підвищення внутрішньочеревного тиску дозволяє розвантажити хребетний
стовп.

Фізичні вправи з дозованим навантаженням можна проводити тільки
через 3-4 місяці після початку лікарської терапії. Інтенсивність вправ бажано
поступово збільшувати. Фізична активність повинна стати частиною щоденних
навантажень [4; 5; 6; 7].

Масаж зазвичай можна призначати через 4-6 місяців після початку
патогенетичної лікарської терапії, включаючи прийоми погладжування і
розтирання, масаж апаратом Шубоши та ін. У цей період проведення відновної
фізичної реабілітації, зміни образу життю, фізична активність повинна стати
частиною щоденних навантажень. Показані також іглорефлексотерапія,
фізіотерапевтичні процедури, водолікування, електролікування. У цей період
відновної фізичної реабілітації категорично протипоказана мануальна терапія,
яка може приводити до нових переломів.

Слід обов'язково організувати побут в будинку так, щоб уникнути
падіння. Попередження падіння жінок, украй важливе для зниження
травматизму і підвищення якості життя. Щорічно падіння наголошуються у
30% літніх людей, з них у 5-10% вони приводять до повторних переломів
кісток.

До чинників риски падіння відноситься похилий вік, хронічні
неврологічні стани (перенесений інсульт, хвороба Паркінсона), серцево-судинні
захворювання, зниження уваги, повільна хода, поганий зір, незручне взуття,
прийом гіпотензивних і седативних засобів. Килими, що крім того загинаються
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по краях, на підлозі, електричні дроти, що тягнуться по кімнаті погане
освітлення, слизьке покриття у ванній, відсутність пристосувань для зручного
виходу з ванни – всі ці, на перший погляд, неістотні моменти є причиною 1/3
випадків падінь в домашніх умовах. Важливо навчити пацієнтку умінню
правильно падати, для чого розробити відповідний комплекс профілактичних
фізичних вправ [4; 5; 6].

Для призначення кальцію та вітаміну Д (мал. 2) , необов’язкове
визначення МПКТ. На тлі лікування препаратами кальцію ризик переломів
знижується не менше чим на 10-30%.

Патогенетична профілактика остеопорозу менопаузи поста включає
дотримання ряду важливих вимог. Перш за
все, для створення достатньої пікової маси
кісткової тканини, необхідне повноцінне
живлення і активні фізичні вправи в
дитячому і підлітковому періоді для
дівчаток. За наявності захворювань,
сприяючих зниженню МПКТ (хвороби
щитовидної залози, діабету, олиго- і
аменорея і ін.), необхідна їх своєчасна,
комплексна і повна медикаментозна і
фізична реабілітація.

Особливої уваги заслуговують хворі
жінки після оваріектомії з передчасною і
ранньою менопаузою. Їм рекомендується
раннє патогенетичне проведення замісної
гормональної терапії (ЗГТ) у поєднанні з
призначенням 1000-1200 міліграм/діб
кальцію, вітаміну Д3, і мікроелементів
(цинк, марганець, мідь, бор) [3; 4; 7; 11].

Адекватне споживання кальцію (з
їжею або додавання препаратів кальцію) слід рекомендувати всім жінкам;
незалежно від прийому інших антиостеопоротичних препаратів.

Важливе значення має профілактика прискореної втрати кісткової маси за
наявності інших чинників ризику.

До профілактичних заходів слід віднести раннє застосування фізичних і
фізіотерапевтичних методів і способів реабілітації, поліпшуючих інсоляцію.

Спеціалісту реабілітологу слід пам’ятати, що маса кісткової тканини у
жінок досягає пікової величини у віці 25-30 років, потім починається її
зниження, яке відбувається протягом всього життя жінки. У менопаузі при
різкому зниженні рівня естрадіолу в плазмі і унаслідок інших причин втрата
кісткової маси прогресивно збільшується протягом 10-15 років. В даний час
ризик переломів найкращим чином визначається при зміні МЩКТ (мінеральна
щільність кісткової тканини).
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В першу чергу слід звернути увагу на полягання кісткової маси в хребті і
шийці стегна – місцях найбільш навантажень і уразливих скелета відносно
можливих переломів. При остеопорозі МЩКТ складає – більше 25 од. в
порівнянні з рівнем у молодих жінок патогенетичну профілактичну терапію
можна призначати і при величинах вище цією порогової, оскільки вірогідність
травми залежить і від інших чинників.

Безперервна ЗГТ (за згодою жінки і нормальному всмоктуванні препаратів
в шлунково-кишковому тракті) дозволяє запобігти втраті кісткової маси і
понизити ризик переломів на 50-70%. Після припинення ЗГТ ризик переломів
швидко зростає. Лікування повинне бути тривалим, щоб зменшити ризик
переломів впродовж всього життя [1; 3; 4; 10].

З чого ми рекомендуємо починати. У кожної людини є свій спосіб життя.
Якщо жінка постійно була фізично активна, то можливо їй потрібно буде
додати всього 1 або 2 спеціальних вправи для кісток, залежно від того, які
вправи вона може виконувати. Якщо пацієнтка веде малорухливий спосіб
життя і не звикла до виконання що рекомендуються нами фізичних вправ, то
наші рекомендації і ради обов’язково допоможуть Вам виконувати фізичні
вправи в безпечному для вас режимі.

Більшість рекомендованих нами фізичних вправ засновані на опорі що
викликається дією тяжкості на масу тіла пацієнтки. Для окремих спеціальних
вправ потрібні додаткова вага або прості снаряди, тренажери, з метою
посилення м'язової напруги, опору (гантелі із спеціальним покриттям, набивні
м'ячі, спеціальні гімнастичні вправи з фітболом) та інш.

Можна також рекомендувати еспандери, гумові стрічки, що розтягуються,
з еластичного матеріалу. При виконанні силових фізичних вправ, вони
створюють опір різної сили, розтягуючи їх.

У фізично активних жінок ризик переломів кісток уполовину менше, ніж у
тих,  які не роблять ніяких фізичних вправ та навантажень.  Фізична активність
знижує ризик переломів, підвищуючи щільність кісткового матеріалу і
покращує координованість (рівновагу) тіла, що робить падіння
маловірогідними. Доведено, що кращими вправами для кісток є короткі серії
присідань, які «навантажують» м'язи і кістки скелета У домашніх умова
рекомендується регулярно підніматися по сходинках сходів.

Якщо ви молоді, здорові і вже ведете активно-руховии спосіб життя, то
більш ускладнені вправи сприятимуть подальшому зміцненню кісток і вам не
загрожують переломи у віці перименопаузи та менопаузі.

Висновки
1. Наші дослідження і спостереження інших авторів показують, що при

наданні своєчасної гормональної профілактичної допомоги пацієнткам
вперименопаузі і менопаузі, страждаючих остеопорозом, має важливе значення.

2. Модифікація способу, життя у бік підвищення фізичної активності,
регулювання режиму вживання повноцінної кальцієм їжі, відпочинку з
обов'язковою участю в проведенні сучасних методів фізичної, психологічної і
фізіотерапевтичної реабілітації, є хорошим початком в проведенні комплексної
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патогенетичної профілактики остеопорозу і переломів кісток у жінок в
менопаузі.
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Анотація. У статті обґрунтована необхідність врахування індивідуальних
властивостей особистості, зокрема екстравертності-інтровертності, при складанні програм
оздоровчого тренування. Показано, що інтроверти уступають екстравертам по розвитку
органів дихання і кровообігу, а також по м'язовій силі і витривалості, мають більш низький
поріг емоційної чутливості. Запропоновано рекомендації зі складання програм оздоровчого
тренування.

Ключові слова: екстравертність-інтровертність, стресостійкість, витривалість,
оздоровче тренування.

Аннотация. Прокопенко Н. А. Индивидуальные свойства личности и успешность
оздоровительной физической культуры. В статье обоснована необходимость учета
индивидуальных свойств личности, в частности экстравертности-интровертности, при
составлении программ оздоровительной тренировки. Показано, что интроверты уступают
экстравертам по развитию органов дыхания и кровообращения, а также по мышечной силе и
выносливости, имеют более низкий порог эмоциональной чувствительности. Предложены
рекомендации по составлению программ оздоровительной тренировки.

Ключевые слова: экстравертность-интровертность, стрессустойчивость,
выносливость, оздоровительная тренировка.

Annotation. Prokopenko N.A. Individual characteristic of personality and the success
of the health-improving physical culture. The article motivates the need of the account of the
individual characteristic of personality (specifically extroversion-introversion) when making the
programs of the health-improving training. The study showed that introverts as compared with the
extroverts had the more worse development of the respiratory organs, blood circulation, muscle
strength and endurance, they had the more low threshold of the emotional sensitivity. The author
has the recommendations for the programs of the health-improving training.

Keywords: extroversion-introversion, stress-endurance, endurance, health-improving
training.

Постановка проблеми. Одним з основних шляхів досягнення високого
рівня здоров'я є необхідний рівень рухової активності, що задовольняє потребу
організму в русі. При цьому застосовувати фізичне навантаження необхідно
такого виду, обсягу й інтенсивності, від якого б людина не відчувала гострого
виснаження, а навпаки, щоб це сприяло гарному самопочуттю. У чому полягає
принцип диференціювання в тренувальних навантаженнях і видах м'язової
діяльності? Насамперед, це можливості людини, які визначаються не тільки
віком, статтю, рівнем тренованості, але і обумовлені генетично. Це стосується
типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи, не окремих,
а їхнього сполучення. Саме певні поєднання типологічних особливостей прояву
властивостей нервової системи характеризують той чи інший тип
темпераменту. У спортивній діяльності властивостям індивідуальності
надається велике значення [5-8,10]. У залежності від вимог спортивної
діяльності відбувається відбір і тренування спортсменів. Властивості
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особистості впливають на прояв психічних процесів, працездатність,
ефективність рухових дій в умовах тренування і змагань. Успіх у фізкультурній
діяльності людини також значно залежить від психологічної складової процесу,
що спонукує до саморозвитку і самовдосконалення.

Виходячи з цього, метою нашого дослідження було вивчення впливу
типу темпераменту на стан вегетативної нервової системи, м'язову
витривалість, емоційну стабільність, що дозволить індивідуалізувати
оздоровчий процес на основі фізичної культури.

Організація та методи дослідження. Обстежено 40 осіб розумової праці
у віці 30-69 років. Для оцінки функціонального стану обстежуваних осіб
вимірювали систолічний і діастолічний артеріальний тиск (САТ і ДАТ),
життєву ємність легень (ЖЄЛ), затримку дихання на вдиху (ЗДвд) і на видиху
(ЗДвид), статичне балансування на лівій нозі (СБ), оцінювали м'язову силу
(МСп, МСл – м'язова сила відповідно лівої і правої руки) і витривалість до
статичного м'язового зусилля (МВп, МВл – витривалість відповідно лівої і
правої руки) (за допомогою ручного динамометра; за витривалість до
статичного м'язового зусилля приймався час утримання стабільної статичної
м'язової напруги, рівній 75 % максимального м'язового зусилля). Тип
темпераменту визначали за ступенем виразності екстравертності-
інтровертности [4].

Емоційний стан моделювали шляхом представлення ситуацій, що
викликають відчуття радості (позитивні емоції) і відчуття горя (негативні
емоції). Для фізіологічного контролю функціонального стану обстежуваних під
час емоційних проб використовували метод варіаційної пульсометрії за
допомогою комп'ютерної програми “Кардиоспектр” [1]. При дослідженні
варіабельності ритму серця (ВРС) аналізували наступні показники:

− SDNN – стандартне відхилення RR-інтервалів (характеризує стан
механізмів регуляції, є інтегральним показником, що відображає сумарну ВРС),
мс;

− RMSSD – корінь квадратний із середнього значення суми квадратів
різностей між сусідніми RR-інтервалами (оцінює високочастотні компоненти
варіабельності), мс;

− ІН – індекс Баєвського (визначає ступінь напруги регуляторних систем
організму);

− тріангулярний індекс (відображає загальну ВРС);
− АМО – амплітуда моди (кількість кардіоінтервалів (у %), що

відповідають діапазону моди; відображає ефект стабілізуючого впливу
центральної нервової системи на ритм серця), %;

− ТР – загальна потужність спектра (відображає сумарну активність
вегетативного впливу на серцевий ритм), мс2;

− LF – потужність у діапазоні низьких частот (відображає
барорефлекторну компоненту ритму серця), мс2;

− HF – потужність у діапазоні високих частот (відображає вагусний
контроль серцевого ритму), мс2;
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− LF/HF – симпато-вагальний індекс (характеризує вегетативний
баланс).

Запис ритмограми проводили в ранкові часи, у положенні сидячи на
стільці. Тривалість запису – 6 хв. (2 хв. – у стані спокою, 1 хв. – перерва, 2 хв. –
в умовах моделювання позитивних емоцій, 1 хв. – перерва, 2 хв. – в умовах
моделювання негативних емоцій).

Результати дослідження та їх обговорення. Психоемоційне тло людини є
присутнім у всіх сферах життєдіяльності, у тому числі і при заняттях фізичною
культурою. При виконанні фізичних вправ людина зазнаватиме не тільки
фізичне, але і психічне навантаження. Відчуття психічного комфорту
позитивно і всебічно впливає на організм людини. Це відчуття багато в чому
залежить від емоційного сприйняття людиною своїх дій.

Усі зв'язані з емоціями явища – результат активності відділів мозку: кори
головного мозку, лімбичної системи, гіпоталамічної області, ретикулярної
формації і деяких інших підкіркових утворень [3,9]. Вплив емоціогенних
факторів порушує гомеостаз гормональної і вегетативної нервової системи. При
цьому змінюється ритм серцевих скорочень, рівень артеріального тиску,
частота дихальних рухів [2,11,12]. Характеристика цих змін тісно пов'язана з
особливостями особистості конкретної людини. Особистість інтегрує у своєму
складі і темпераментні, і характерологічні властивості людини. Відомо, що
темперамент у своїй основі є уродженою рисою людини і характеризує
динамічні особливості психічної діяльності. Дослідження механізмів
регулювання фізіологічних функцій організму при впливі емоціогенних
факторів на основі концепції інтегральної індивідуальності можуть надати
суттєву допомогу в оцінці прогнозування психологічного стану, сприяючи в
такий спосіб ефективності оздоровчих заходів.

Аналіз показників варіабельності ритму серця (ВРС) і індивідуальних
якостей обстежуваних у стані спокою виявив позитивну кореляцію
екстравертності з SDNN, тріангулярним індексом і TP, у той час як в
інтровертів спостерігалася негативна кореляція з тріангулярним індексом, TP,
LF і LF/HF. Таким чином, можна припустити, що в екстравертів
парасимпатичний тонус і барорефлекторна чутливість вище, ніж в інтровертів.
В умовах моделювання емоційних станів ці розбіжності були більш виражені.
Негативні емоції в інтровертів викликали напругу регуляторних систем
організму і зниження ефективності барорефлекторної регуляції (табл. 1). З
огляду на це можна констатувати, що екстраверти мають більш високий поріг
емоційної чутливості, що відповідає більш високому порогу активації
ретикулярної формації; тому екстраверти зазнають більш низьку, а інтроверти –
більш високу активацію у відповідь на екстеро- і інтерорецептивні подразники.

Отже, більш значні зміни вегетативної регуляції виявлені при
моделюванні негативних емоцій в інтровертів, що визначає їхню більш
виражену гемодинамічну реакцію і меншу стійкість до емоційної напруги.
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Таблиця 1
Кореляція варіабельності ритму серця і екстравертності-інтровертності в

обстежуваних осіб у стані спокою і при різних типах емоцій
Екстравертність ІнтровертністьПоказник
стан
споко
ю

позитивні
емоції

негатив
ні емоції

стан
спокою

позитив
ні емоції

негатив
ні емоції

SDNN 0,62** - 0,52* - - -0,64**
RMSSD - - - - - -0,69**
ІН - - -0,30 - - 0,38*
Тріангулярни
й індекс 0,60** 0,79** 0,42* -0,34* -0,85*** -0,80**
Амо - -0,32 - - 0,61** 0,58**
TP 0,67** - 0,54* -0,30 - -0,67**
LF - - -0,56* -0,67** - -0,84***
HF - - - - -0,30 -0,72**
LF/HF - - -0,67** -

0,94***
- -

Примітка (тут і в табл. 2). Вірогідність r: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p
< 0,001 (приведені коефіцієнти кореляції ≥ 0,30).

Серед спортсменів висока екстравертність спостерігається в боксерів,
фігуристів, футболістів, волейболістів, баскетболістів, тобто в представників
видовищних видів спорту, висока інтровертність – в альпіністів, стрільців,
лижників. Екстраверти більш рухливі, легше і швидше оволодівають будь-
якими фізичними навичками, почувають себе вільно, розкуто під час публічних
виступів, не розгубляються, коли опиняються в центрі уваги, менше піддані
змагальному стресу. Однак інтроверти краще переносять монотонні
тренувальні навантаження, такі, що багаторазово повторюються, більш
дисципліновані, менше відволікаються.

Аналіз функціонального стану серцево-судинної, нервово-м'язовий
систем і дихання в обстежених осіб виявив істотні розбіжності по низці
показників у залежності від приналежності обстежених до того чи іншого типу
темпераменту (табл. 2).

Як видно з таблиці, інтроверти уступають екстравертам по розвитку
органів дихання і кровообігу, а також по м'язовій силі і витривалості. Таким
чином, екстраверти можуть виконати значно більшу роботу, особливо при
емоційному збудженні, ніж інтроверти. Це необхідно враховувати при
проведенні масових занять фізичними вправами.
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Таблиця 2
Кореляція функціонального стану серцево-судинної, нервово-м'язової

систем, дихання і типу темпераменту в обстежених осіб
Показник Екстравертність Інтровертність
САТ -0,43* 0,62**
ДАТ - 0,82***
ЖЄЛ 0,44* -
ЗДвд 0,48* -0,60**
ЗДвид - -0,43*
СБ 0,50* -
МСп 0,62** -
МСл 0,88*** -
МВп - -0,59**
МВл 0,49* -0,64**

Здатність людини витримувати різного роду навантаження, переносити
напруження (без шкоди для здоров'я), підвищувати стійкість до стомлення
піддається тренуванню і залежить від так званої витривалості. Розвиток
витривалості обумовлений насамперед розвитком органів кровообігу і дихання,
які забезпечують доставку кисню до працюючих м'язів і інших тканин
організму. Активність м'язів породжує потребу в посиленні аеробного
ресинтезу (відновлення) аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), а можливість
задоволення цієї потреби залежить від здатності організму споживати кисень.
Під впливом вправ на витривалість (прискорена ходьба, біг, ходьба і біг на
лижах, їзда на велосипеді, плавання, веслування) в організмі відбувається
глибока перебудова, що забезпечує можливість протистояти стомленню і
переносити всілякі навантаження, такі, як фізичні, емоційні, розумові. Такий
рівень фізичної активності, як ранкова гігієнічна гімнастика, недостатній для
зміцнення здоров'я. При цьому потрібно пам'ятати, що тренування на
витривалість принесе користь лише при правильному її дозуванні. Випливаючи
з принципу біологічної доцільності, навантаження не повинні перевищувати
функціональні можливості тренуючого організму, але бути досить високими,
щоб оказати оздоровчий вплив і забезпечити високий рівень загальної фізичної
дієздатності людини. Стосовно до циклічних вправ навантаження повинні
відповідати можливостям тренуючого організму, що характеризуються
величиною максимального споживання кисню (МСК). Найбільш ефективне
навантаження відповідає 60-65 % МСК. Тривалість тренування обмежується
доступним часом чи втомою працюючих м'язів (40-60 хвилин і більше). Якщо
це біг, то обсяг навантаження в тиждень – 15-20 км зі швидкістю 8-10 км/год,
регулярність занять: 3-4 тренування в тиждень, чергуючи дні бігу з днями
відпочинку. Енергозабезпечення при цьому відбувається переважно за рахунок
аеробних реакцій. В міру розвитку витривалості обсяг, швидкість і тривалість
тренувань поступово збільшується. При цьому треба не забувати про принцип
ритмічного чергування навантажень: період розвитку витривалості змінюється
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періодом, коли витривалість лише підтримується, а основна увага приділяється
розвитку інших якостей, таких, як сили, гнучкості, швидкості. Вправи на
швидкість – це, насамперед, спортивні ігри: волейбол, футбол, баскетбол і ін.
Спортивні ігри являють собою змішану (циклічну й ациклічну) рухову
діяльність. Вона має переважно динамічний, швидкісно-силовий характер.
Спортивні ігри ставлять різноманітні вимоги до організму й особливо необхідні
інтровертам, тому що будуть сприяти за умови закладеного фундаменту
витривалості підвищенню їх стресостійкості. Вправи на розтягування доцільно
включати після основної частини тренування на витривалість. Ці вправи
підвищують працездатність м'язів і прискорюють процеси відновлення.

Кожна людина своєрідна і неповторна. Виявлені розбіжності у
фізіологічних резервах у екстравертів і інтровертів необхідно враховувати при
складанні програм оздоровчого тренування. Мінімум часу на заняття
фізичними вправами повинний дозволити домогтися максимуму позитивних
зрушень у фізичному розвитку людини. Це можливо тільки при оптимальному
поєднанні припустимих величин фізичних навантажень, їхньої інтенсивності і
характеру з врахуванням індивідуальних властивостей особистості.
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Анотація. У роботі розглянуті проблеми поліпшення репродуктивного здоров'я вагітних
жінок з використанням сучасних педагогічних методів фізичної реабілітації.

Фізичну реабілітацію пропонується проводити на основі особово-орієнтованого
навчання, використовуючи принципи компетентно-рефлексивного підходу до виховання
культури здоров'я вагітної жінки.

Ключові слова: вагітність, репродуктивне здоров’я, фізична реабілітація, фітнес,
компетентність, особово-орієнтована освіта, рефлексія.

Аннотация. Самсонов А.В., Митюков В.А., Кириллов А.Н., Москаленко Н.И.,
Перепелятник З.В., Ярош А.Н., Чернов И.В., Дорофеев А.П., Гусева О.Н. Клинико-
физиологическое обоснование проведения современных методов физической
реабилитации беременных женщин с целью улучшения их репродуктивного здоровья и
подготовки к родам. В работе рассмотрены проблемы улучшения репродуктивного
здоровья беременных женщин с использованием современных педагогических методов
физической реабилитации.

Физическую реабилитацию предлагается проводить на основе личностно-
ориентированного обучения, используя принципы компетентно рефлексивного подхода к
воспитанию культуры здоровья беременной женщины.

Ключевые слова: беременность, репродуктивное здоровье, физическая реабилитация,
фитнес, компетентность, личностно-ориентированное обучение, рефлексия.

Annotation. Samsonov A.V., Mitjukov V.A., Kirillov A.N., Moskalenko N.I.,
Perepelyatnik Z.V., Jarosh A.N., Chernov I.V., Dorofeev A.P., Guseva O.N. Clinical-
physiological ground of lead through of modern methods of physical rehabilitation of
expectant mothers with the purpose of improvement of their reproductive health and
preparation to births. In work problems of improvement of reproductive health of the pregnant
woman and use of modern pedagogical methods of physical and mental rehabilitation are
considered.

Physical rehabilitation is offered to be carrying out on the basis of the personal, focused
training, using principles of competence and the reflective approach to education of culture of
health of the pregnant woman.

Keywords: pregnancy, reproductive health, physical rehabilitation, fitness, the competence,
personal-focused training, a reflection.

Вступ. Охорона репродуктивного здоров’я жінки визначає сьогодні її
правові, організаційні та соціальні засоби у житті з метою забезпечення
гармонійного фізичного духовного розвиту чисельного населення України.
Усунення факторів, які шкідливо впливають на здоров’я жінки, особливо у
процесі розвитку та виношування вагітності, пологів, подолання демографічної
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кризи та подальшого скорочення чисельності населення в країні. Тому
вивчення становлення репродуктивного здоров’я жінки сьогодні надзвичайно
актуальне як у соціальному, медичному, так і, на наш погляд, у фізично-
реабілітаційному плані.

Тому необхідно сьогодні пропонувати ставлення жінок репродуктивного
віку до формування принципів здорового способу життя, займатися спортом,
спеціальними фізичними вправами, ЛФК, оздоровчими методами сучасної
фізичної та психологічної реабілітації (аеробіка, аквааеробіка, пілатес, фітнес,
фітбол, йога, оздоровча гімнастика та інші). Державні програми втілення
фізичної реабілітації і фізичного виховання у сфері репродуктивного здоров’я
дівчат-підлітків і вагітних жінок, залишаються на сьогодні, на наш погляд, ще
повністю невирішеними, що стається на тлі низького рівня соціального життя,
освіти і фізичного виховання молоді в цьому напрямку.

Покращення репродуктивного здоров’я жіночого населення країни, є
одним з реальних шляхів відтворення чисельності населення і генофонду нації
України. Тому вирішування сьогодні найбільш складних першочергових
проблем репродуктивного здоров’я і фізичного виховання як дівчат-підліток та
і жінок репродуктивного віку. Це перспективи покращення акушерсько-
гінекологічної допомоги вагітним, новонародженим, зниження показників
перинатальної та материнської смертності в країні [1; 2; 3].

Актуальність. Проблеми збереження репродуктивного здоров’я сучасної
жінки вимагає необхідність здійснення комплексу заходів на підвищення
здоров’язберігаючої компетентності та поліпшення фізичних, фізіологічних та
психічних процесів що відбуваються в організмі вагітної жінки.

Починаючи з першого триместру вагітності жінок потрібно залучати до
активного рухового режиму, доводячи до розуміння необхідності і можливості
будувати свою поведінку відповідно до тих фізіологічних змін, які
відбуваються в її організмі. В першу чергу змінити образ життя вагітної жінки і
покращити її стан фізичного та душевного благополуччя. Відсутність
хворобливих психічних проявів, що забезпечують адекватно умовам дійсності,
регуляцію її поведінки та діяльності, що виражається в бадьорому настрої та
доброму самопочутті при розвитку вагітності [1; 2; 3; 4; 5].

Формування цілей роботи. Здійснюючи педагогічну діяльність
фізичному реабілітологу необхідно проголосити пріоритет цінності культури
здоров'я, яка дозволяє вагітної жінки піклуватися про власне здоров'я і
благополуччя майбутніх пологів. Тому з’явилась сьогодні необхідність області
медико-психолого-педагогічних знань про побудову здоров’я жінки, її
сучасного виховного процесу, а також можливість технологічно забезпечення
його реалізації в змісті фізично-реабілітаційних сучасних учбових програм.
Потребується активізувати діяльність і поведінку, сукупність спонукальних
фізичних чинників (мотиви, потреби, стимули) вагітної жінки.

Мета дослідження. Дослідити і дати аналіз впровадження системи
фізичного вдосконалення вагітної жінки з використанням сучасних
інтерактивних педагогічних і реабілітаційних технологій; систему
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індивідуальних, виборчих зв'язків вагітної жінки з різними явищами
навколишній дійсності, сучасного образу її життя, сприяючих її
репродуктивному здоров'ю; оцінку свого фізичного і психічного стану та
підготовку до пологів.

Організація дослідження. Системно організована сукупність програм,
прийомів, методів та засобів організації фізично-виховного процесу, якісна дія
педагогічних технологій, в першу чергу, на здоров'я дівчат-підлітків та жінок
репродуктивного віку забезпечує основу здоров’язберігаючої педагогіки і
фізичної реабілітації.

Забезпечення репродуктивного здоров’я, модернізації процесу фізичного
виховання дівчат-підлітків та реабілітації вагітної жінки на основі
компетентного підходу можливо тільки в умовах використання особово-
орієнтованої, рефлексивної технології. Сучасна школа адаптивного фізичного
виховання повинна допомогти дівчатам-підліткам у самостійній відповідній
сфері діяльності, створити умови для саморегуляції своєї соціальної
значущості. Перевагами особове орієнтованого навчання, орієнтиром оцінки
результатів вихованості є ступінь особового здоров’язберігаючого зростання та
зберігання репродуктивного здоров’я жінок до майбутніх пологів [7; 8].

Малі або великі досягнення, створення ситуації успіху надають
майбутньої жінці-матері можливість самоствердження і відкривають простір
подальше його особового зростання. Реалізацію свого особового
репродуктивного потенціалу, яка здібна до самоосвіти і саморозвитку,
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію. Використовувати
придбані знання і уміння для творчого вирішення свого репродуктивного
здоров’я, прагне змінити на краще наше життя.

Об'єкт дослідження. Суть поняття „компетентність”. Компетентність –
це певна сума знань особистості, яка дозволяє їй судити про що небудь,
висловлювати переконливу, авторитетну думку.

Одній з основних груп виховних компетентностей, є компетентності
здоров’язбереження вагітних жінок репродуктивного віку.

Освітній процес фізичного виховання супроводжується також його
рефлексією – усвідомленням суб'єктами освіти.

Рефлексія – це усвідомлення способів діяльності, виявлення його
смислових особливостей, виявлення освітньо – психологічних приростів
вагітної жінки до того, що дає фізичний реабілітолог. Вагітна жінка не просто
усвідомлює те що їй робить, вона ще усвідомлює способи діяльності, тобто те,
як і для чого це було зроблено. Використовуючи психолого-педагогічні засоби,
прийоми розвитку рефлексії в процесі фізичного виховання і реабілітації
вагітних жінок, модифікуючи контроль їх діяльності за формуванням
гармонійної фізичної розвиненості. Все це є основа взаємодії реабілітолога і
вагітної жінки при підготовці її до майбутніх пологів [7; 8].

Освітня діяльність рефлексії сприяє формуванню у реабілітуємих
компетентнісного підходу до формування життєво необхідних умінь, навичок
збереження і зміцнення свого здоров'я; розвитку основних фізичних,
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психологічних, соціальних і духовних якостей, регулюючих поведінкову і
активну рухову діяльність жінки в позитивному напрямі впродовж всього
життя.

Особисто орієнтований підхід в педагогіці, психології, фізичній
реабілітації проголошує провідну тенденцією сучасної здоров’язберігаючої
освіти і виховання, віддає пріоритет життєвим цілям особи, суспільства.

Крім того, потрібно пам'ятати, що діалогічні відносини формуються на
основі внутрішнього діалогу, оскільки, щоб вступити у відношення з іншим,
потрібна самосвідомість власного стану – можливість і уміння побачити себе як
би з боку. Ця здібність до особистої рефлексії, тобто це відношення з самим
собою, внутрішній діалог потрібен поступово виховуватись.

Здатність вагітної жінки проводити і змінювати відношення до самої собі
незмінно веде до фізичного розвитку її особи – це необхідно умова
самореалізації кожного учасника виховного, фізично-реабілітаційного процесу
[6; 7].

Таким чином на основі головних цілей загальної здоров’язберігаючої
освіти, структурного представлення соціального досвіду і досвіду особи, а
також основних видів діяльності вагітної, які дозволяють їй оволодіти
соціальним досвідом, отримати навички здорового способу життя і практичної
діяльності в сучасному суспільстві [5; 6]. Визначенням компетенції особистого
самовдосконалення способами фізичного, духовного і інтелектуального
саморозвитку; емоційної саморегуляції і самопідтримки; особистої гігієни,
неспокою про власне здоров'я, статевою письменністю; внутрішньою
екологічною культурою; способами безпечної життєдіяльності вагітної жінки
тощо [1; 2; 3; 5; 6].

Аналіз і обговорення дослідження. В реабілітаційному процесі вагітних
жінок ми дослідили упровадження інноваційних технологій здорового способу
життя, а саме: пілатес для вагітних, фітнес, йога, фітбол, аквааеробіка тощо.
Одночасно пропонуємо виховний процес вести на основі компетентно-
рефлексивного підходу з використанням особово-орієнтованої технології
навчання.

Якщо вагітність протікає нормально, то від фізичних навантажень жінці
не варто відмовлятися. Фітнес корисний і його корисність на сьогоднішній день
вже майже ніхто не оспорює.

Фітнес для вагітних це спеціально підібраний комплекс вправ. Вправи,
відрізняються низькою інтенсивність і плавністю, робить позитивний вплив на
зростання і розвиток плоду, укріплює м'язи, покращує діяльність серцево-
судинної системи, обмін речовин і загальний стан вагітної жінки.

Перед початком занять фітнесом слід обов'язково проконсультуватися з
лікарем акушером-гінекологом, а також рекомендується пройти кваліметричне
фітнес-тестування. Фізичні вправи дозволяють мінімізувати фізіологічні зміни,
які відбуваються з жіночим організмом під час вагітності у 1-П-Ш триместрі та
після пологів: зайва вага, ослаблені і розтягнуті м'язи грудей, тонус м'язів в
цілому, варикозне розширення вен. Найбільш безпечним для занять фітнесом
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вважається другий триместр вагітності, а в перший і третій триместр вагітній і
спеціалісту реабілітологу потрібно бути найбільш обережними при проведенні
занять фітнесом.

Так в першому та третьому триместру вагітності забороняється
виконувати різкі рухи: стрибки, скачки, махи; будь-які травмобезпечні рухи, в
йога перевернуті пози. Будь-які високо інтенсивні і напружені вправи можуть
привести сумним наслідкам. У разі появи болів або неприємних відчуттів слід
негайно припинити виконання вправ і звернутися до лікаря акушера.

Під час занять вагітній слід також стежити за частотою пульсу, водним
балансом в організмі і температурою тіла. Так частота пульсу не повинна
підвищуватися більше 125 ударів в хвилину більш ніж на півгодини. Під час
тренувань слід випивати по 50 мл рідини кожні 15 хвилин. Температура тіла не
повинна перевищувати 38 градусів.

Заняття дівчатками-підлітками фізичними вправами та дорослих жінок
під час вагітності готують жіночий організм до майбутніх пологів і здоровому
материнству. Тому вони обов’язково повинні виконуватися під керівництвом
кваліфікованого та досвідченого лікаря акушера-гінеколога та спеціаліста
реабілітолога.

Вагітним жінкам ми рекомендуємо укріпляти всі м'язи, але не робити
дуже різкі небезпечні рухи. Сьогодні багато жінок вибирають для себе заняття
йогою на період першого та другого триместру вагітності: вони дуже корисні
не тільки для фізичного, але і для духовного, емоційного добробуту. Вправи
йоги вимагають попередньої підготовки (бажано, щоб жінки хоч би трохи
займалися йогою до вагітності) і обов'язково при наявності спеціаліста
консультанта.

Комплекс фізичних вправ повинен забезпечувати гармонійну дію на
організм в цілому, тому вагітним жінкам слід суміщати силові вправи з
елементами аеробіки, аквааеробіки, фітнесу, фітболу. Перші укріплюють і
приводять в тонус м'яза, другі зробить сприятливий вплив на серцево-судинну і
дихальну системи, діафрагмальне дихання.

Вправи для вагітних жінок повинні бути щадними і абсолютно
безпечними. Слід виключати вправи на рівновагу, стрибкові і інші вправи, в
результаті яких можна впасти; скручування і різноманітні нахили. Починаючи з
другого триместру вагітності треба відмовитися від вправ, які виконуються в
положенні, лежачи, – із-за ризику кисневої недостатності у
внутрішньоутробному плоду, а також і погіршення кровопостачання мозку
матери.

Звичайна тренувальна вага при виконанні фізичних вправ повинна бути
зменшена, оскільки під час вагітності суглоби слабіють. Це пов'язано з
фізіологічними гормональними процесами в організмі жінки, які під час
вагітності у другому триместрі виділяється секреція значно більш гормону
прогестерону, (вже сформувалася плацента), і вона також виділяє гормон. Цей
гормон розм'якшує зв'язки тазу, дозволяючи їм еластично розтягуватися під час
пологів.
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Основним завданням жінок під час вагітності полягає збереження
фізичних результатів, досягнутих раніше. Якщо вагітна жінка ніколи раніш не
займалися силовими тренуваннями, їй не слід рекомендувати силові тренування
під час вагітності. В цьому випадку підійде нескладне аеробне навантаження:
фітнес, стрейчинг, аеробіка, аквааеробіка і особливо вправи з фітболом.

На нашу думку кращим видом фітнеса під час вагітності є аквафітнес
(аквааеробіка). У воді навантаження на хребет мінімальне, в той же час
тренуються і зміцнюються м'язи живота, спини, грудей, промежини, м’язів
тазового дна.

Доказано, що жінки, які регулярно займаються фізичними вправами під
час вагітності, за статистикою, значно менш стикаються з слабкістю пологової
діяльності та необхідністю операції кесарева розтину, накладання акушерських
щипців та інших акушерських оперативних втручань.

Сьогодні у сучасних фізично-реабілітаційних центрах, фітнес-клубах є
спеціальні групи для вагітних жінок. Фахівці реабілітологи, які найчастіше
мають вищу медичну освіту і великий досвід роботи, учать жінок правильній
техніці діафрагмального дихання, розслаблятися в пологах, стежити за
загальним фізичним станом (пульс, АТ, кардіограма, частота дихання та ін.).

Нами пропонується також йога для
вагітних з фітболом – це спеціально
розроблений комплекс дихальних вправ, який
враховує фізіологічні особливості жіночого
організму під час вагітності (див.  фото 1).
Програма визначається термінами вагітності і
загальною підготовленістю жінки. Включає
прості пози йоги і допомагає уникнути травм і
різних неприємностей, особлива увага
приділяється розслабленню, релаксації і
подоланню скутості м'язів. Навчившись
релаксації, у відповідальний момент вагітності
жінки можна подолати страх, який заважає
своєчасному розкриттю матки і пологової
діяльності. Тіло жінки, яка займається йогою,
стає пластичним і здатне приять будь-яку
зручну позу під час пологів.

Заняття йогою допомагає вагітній жінці знайти баланс між тілом і
свідомістю, укріпити своє здоров'я. Визначено, що жінки які практикують йогу
володіють більш добрим фізичним здоров'ям і краще підготовлені до пологів.

Зараз в акушерських клініках широко пропонуються вправи з фітболом
особливо у першому і другому триместрах вагітності. Це є комплекс фізичних
вправ, в якому використовуються великі, легкі гумові м'ячі різного кольору.
Такі м'ячі прогинаються під вагою і приймають форму тієї частини тіла, над
якою ведеться робота. Фітбол допомагає правильно розподіляти навантаження
на хребет, м’язи промежини, живота (див. фото 2; 3).
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Фото 2; 3. Вправи з фітболом для м’язів ніг, промежини, живота

Фітбол також добре допомагає породіллям. Секрет фітболу в його
вібраціях, які викликають коливання м'яча. Вони володіють знеболюючою
дією, стимулюють функцію кори надниркових залоз, підсилюють
перистальтику кишечнику, роботу шлунку і других внутрішніх органів
вагітних. Сидячи на м'ячі в перервах між сутичками, широко розставивши ноги,
трохи нахиляючись і катаючись назад вперед вагітна жінка може зняти напругу
з м'язів тазового дна та промежини.

На думку фахівців, дана поза корисна ще і тим, що, прийнявши її жінка
починає рівніше дихати. Поліпшуються робота легенів і кровообіг. Організм
насищається киснем, який дуже потрібен особливо вагітної, а больові відчуття
лагідніють. Це добре і для внутрішньоутробного плоду при пологах матері,
який на момент зіткнень потребує значно більшої кількості кисню. Знімається
навантаження з хребта, тазу і промежини. Крім всього цього, фітбол покращує
настрій вагітної перед пологами. Кататися на м'ячику, а не застигати в
очікуванні нової хвилі родового болю. Отже вправи на м’ячі фітболі
допоможуть вагітної відвернутися і зняти психологічну напругу, допомагають в
пологах.

Заняття фізичними вправами з фітболом допомагають вагітній розвинути
силу, гнучкість (рухомість суглобів), поліпшити роботу серцево-судинної
системи, зменшити болі в спині, зняти зайву напругу і скутість. М'яч дозволяє
жінкам розслабитися і краще відчути своє тіло. Заняття на фітболі підійде
вагітним жінкам, які уникають інтенсивних навантажень. Використовувати
фітбол можна з будь-яким рівнем підготовленості і на різних термінах (1-П-Ш
триместрах) вагітності, а також підчас пологів. Займаючись фітболом, можна
значно поліпшити свій фізичний загальний стан і отримати позитивні емоції.

Пілатес для вагітних – це щадна програма тренувань, яка враховує
особливості жіночого організму в період вагітності і міняється залежно від
триместру. Якщо жінка займалася фітнесом до вагітності, то пілатес для
вагітних чудово може замінити тренування під час вагітності. Якщо взагалі не
займалася, то теж підійде пілатес. Реабілітолог підбирає фізичні вправи,
адекватні рівню фізичної підготовленості і термінам вагітності.
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Таким чином в період вагітності основною метою занять фізичними
вправами передбачається підтримка рівень фізичного здоров'я жінки і
отримування задоволення від занять, але при цьому не нашкодити розвитку
внутрішньоутробному плоду. З програми необхідно виключити вправи, які
надають дуже інтенсивну дію на суглоби, зв'язки і м'язи тазового дна, які
ослаблені у вагітних жінок під дією гормону релаксину. Під час занять
фізичними вправами вагітним жінкам треба прислухатися до функціонального
стану свого тіла і керуватися здоровим глуздом.

Рекомендуємо декілька простих на наш погляд, але дуже важливих
правил рухового режиму для вагітних жінок:

· Інтенсивність занять фізичними вправами повинна бути помірною;
вагітної жінці треба особливо стежити за пульсом, він не повинен
перевищувати 125-140 ударів в хвилину.

· До вибору фізичного навантаження потрібно підходити дуже
серйозно, вагітним жінкам, яким би видом спорту вони не займалися раніш,
заборонені різкі рухи, а так само сильна розтяжка м’язів при рухливості в
суглобах.

· Тренування повинні бути регулярними, а не від випадку до випадку,
тільки тоді можна досягти позитивних результатів.

· Під час тренувань потрібно пити негазовану воду, що б не
наступило обезводнення: жінка активно дихає, потіє, крім того, продукти
розпаду, які утворюються під час заняття, необхідно виводити. Тому через
кожних 15 хвилин рекомендується випивати по 50 мл води або іншої рідини.

· Тренування підвищують температуру тіла, яке може загрожувати
здоров'ю ембріона, тому слід уникати тренувань в дуже теплих або вологих
приміщеннях. Під час занять температура тіла не повинна перевищувати 38
градусів.

· Не треба сидіти або стояти довго без руху.
· Сауна в цей час заборонена.
Особливо вагітній треба уважно спостерігати за своїм самопочуттям.

Якщо з'явилася задишка, слабкість або запаморочення, збої дихання, які
тягнуть болі низу живота або будь-які інші незвичайні симптоми, — заняття
потрібно негайно припинити і звернутися до лікаря акушера гінеколога або
досвідченого спеціаліста реабілітолога.

Регулярні і правильно підібрані заняття фитнесом сприяють
гармонійному протіканню вагітності, підвищують фізичні можливості жіночого
організму, покращують діяльність серцево-судинної, дихальної і нервової
систем, позитивно впливають на обмін речовин, внаслідок чого вагітна жінка і
внутрішньоутробний плід забезпечуються достатньою кількістю кисню.

Висновки
1. Наші дослідження показують, що у жінок, які систематично займалися

помірними фізичними навантаженнями під час вагітності, діти народжуються з
вищими життєвими показниками, чим у тих, хто обмежував свою активність і
вів статичний спосіб життя.
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2. Протипоказаннями до занять фізичними вправами під час вагітності
можуть стати як акушерські так і гінекологічні проблеми у жінок (неправильне
положення плоду, загроза викидня і передчасних пологів), серйозні
захворювання внутрішніх статевих органів, а також пороки серця,
захворювання легень, прояви ниркової недостатності, токсикози вагітних,
високий артеріальний тиск та ін.).

3. Виконання під час вагітності безпечних фізичних вправ аеробіки,
аквааеробіки, фітнесу, шейпінгу, вправ з фітболом не робить абсолютно ніякого
негативного впливу на зростання і розвиток плоду. Фізичні вправи не змінюють
фізіологічний розвиток і хід вагітності і пологів. Сам процес пологів у
спортивних вагітних жінок проходить значно жвавіше і легше, ніж в ледачих
жінок.

Таким чином, використовуючи особисто орієнтований підхід і принцип
компетентно-освітньої рефлексії в підготовки вагітних жінок до пологів, значно
підвищує якість здоров'язберігаючої освіти, психічного і фізичного виховання
вагітної жінки та покращує її репродуктивне здоров’я.

Клініко-фізіологічне обґрунтування проведення вище вказаних сучасних
методів і засобів фізичної реабілітації вагітних лише покращують
репродуктивне здоров’я жінок і підготовку їх до пологів.

Осмислення своєї рухової діяльності вагітних жінок, здатність до
самооцінки свого здоров'я, культури здоров'я, відносини до себе і до
майбутньої дитини як самостійних суб'єктів, самосвідомість власного стану
репродуктивного здоров’я жінки, відношення її до себе, самоаналіз свого
значення, можливість і уміння побачити себе як би з боку, здібність до
особистої рефлексії – необхідна методична складова здорового способу життя
вагітної жінки. Отримувані вагітною жінкою результати рефлексії виявляються
і оцінюються нею самою.

Необхідна умова самореалізації кожної вагітної жінки, дозволяє їй
оволодіти соціальним досвідом, отримати навички зміненого способу життя і
практичної діяльності в сучасному суспільстві, визначенням компетенції
особистого самовдосконалення, виховання новонародженої дитини та
покращення репродуктивного здоров’я жінок.
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Веселовський А. П., Кізло  Т. В.
ДИДАКТИЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ

НАВЧАННЯ ГРИ У МІНІ-ФУТБОЛ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація. Як стверджують спеціалісти, у подальшому розвитку гри проглядається
тенденція до інтеграції різноманітних міні-футбольних шкіл, стилів, напрямків
(європейського, південноамериканського та ін.), інтенсифікація дій, перехід до універсалізму
не тільки окремих гравців, але і команди в цілому.

Ключові слова: – дидактика, оптимізація, концепція, діалектичний аналіз,
варіативність, сукупність, частота серцевих скорочень.

Аннотация. Как утверждают специалисты в дальнейшем развитии игры,
прослеживается тенденция к интеграции различных мини-футбольных школ, стилей,
направлений (европейского, южноамериканского и др.), интенсификация действий, переход
к универсализму не только отдельных игроков, но и команды в целом.

Ключевые слова: – дидактика, оптимизация, концепция, диалектический анализ,
вариативность, сукупность, частота сердечніх сокращений.

Annotation. The tendency to integration of various mini-football schools, styles, trends
(European, South American and others), activity intensification, transition to universalism not only
of separate players, but also of a team in general is observed in the future game development.

Key words: didactics, optimization, concept, dialectical analysis, variability, totality,
frequency of heart contraction.
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Покращення підготовки міні-футболістів,
особливо якості їх гри, завжди було важливим показником, який характеризує
рівень майстерності команд в цілому. Тому необхідно розглянути основні
проблеми, з якими зустрічається тренер у своїй практичній роботі і
запропонувати практичні рекомендації до використання комплексів
спеціальних вправ, направлених на вирішення завдань технічної, тактичної та
фізичної підготовки міні-футболістів.

У зв’язку з загальновідомими дидактичними вимогами інтерес
представляють фактичні дані про реакцію організму міні-футболістів в різних
ситуаціях навчально-тренувального процесу. Ці матеріали зорієнтують
практичних працівників на використання тренувальних навантажень у
відповідності з індивідуальними особливостями окремих гравців.

Представлені матеріали можуть розглядатися як модельні розробки, які
дозволяють оптимізувати зміст тренувального процесу у відповідності з
вимогами управління, що суттєво розширить дидактичні основи підготовки
футболістів.

Про питання організації навчально-тренувального процесу у міні-футболі
знаходиться достатня кількість відомостей в навчально-методичній літературі,
що дозволяє зробити деякі узагальнення і сформулювати проблемну ситуацію.
Загальним положенням, яке випливає із публікацій, які вийшли у світ в останнє
десятиліття у нашій країні, є спроба сформулювати концептуальні положення
навчання гри у міні-футбол.

Автори одностайні у думці, що основою концепції навчання повинні
виступати особливості змагальної діяльності у міні-футболі в усій
багатообразності їхнього проявлення. Це положення визначає методичні
підходи до формування основних засобів тренування, спеціальних вправ,
методів їх використання у напрямку підвищення виконавської майстерності
окремих гравців і команди в цілому.

В той же час прогресивна концепція повинна опиратися на навчальний
матеріал, який відображає рівень майстерності конкретної команди в умовах
гри. Для цього використовуються категорії, поняття, які виявляють вплив на
формування змісту гри, що відповідає положенням діалектичного аналізу гри,
як явища: від загального (від гри всієї команди) до особистого (діяльності
окремого гравця та способу його дій у грі).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція навчання у міні-
футболі формується на основі послідовного аналізу змісту гри і пізнання
об’єктивних законів її змінення. Багато авторів розділяють гру на частини,
фази, ігрові ситуації, де ігрові завдання вирішуються діями одного гравця або
групою гравців під час проведення ігрових комбінацій.

Всю діяльність, пов’язану з навчанням, спеціалісти розділяють на чотири
етапи:

·оволодіння міні-футболістом основними елементами ігрової діяльності;
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·оволодіння комбінаціями ігрових дій;
·вдосконалення ігрових дій, комбінацій та окремих фаз гри;
· вдосконалення техніки і тактики гри.
На кожному етапі навчання та вдосконалення гри рекомендується

використовувати підготовчі, ігрові вправи, підготовчі ігри і відповідно гру у
міні-футбол.

Автори ряду робіт у цьому питанні виходять із принципів, що вправи за
ходом тренування повинні об’єднуватися у єдиний процес, у ході якого
спортсмени вивчають новий матеріал, вдосконалюють свої знання, рухові
навички та здібності. Важлива складова частина тренувального процесу міні-
футболістів – виховання та формування особистості, моральних переконань та
принципів.

Вдосконалення необхідних якостей, знань і вмінь, розвиток гнучкої та
варіативної рухової спритності слід проводити з допомогою різноманітних
вправ в умовах, які постійно змінюються.

Відомо, що під час гри гравці діють у визначеному часі та просторі,
дотримуючись визначених правил. Такі обмеження слугують джерелом
необмеженої кількості варіантів, що і викликає постійне ігрове напруження.

Важливий компонент ігрової підготовки – створення для футболістів
передумов, реалізація яких повинна проходити у різносторонньому
тренувальному процесі шляхом почергового і безперервного підвищення різних
вимог до тренувань.

Зміст технічних навиків і вмінь, якими слід оволодіти під час навчання і
вдосконалення, реалізуються у методичній черговості: спершу в навчальній, а
потім у тренувальній грі в полегшених, пізніше – у складних умовах.

Останнім часом на сторінках спеціальної літератури ведеться дискусія про
дидактичні і загально-методичні умови навчання гри у міні-футбол. На основі
аналізу і оцінки концепцій, які використовувались у міні-футболі, проводилися
спроби створити нову методику навчання грі в школах і клубах.

Однак деяка неузгодженість у дидактиці окремих концепцій призводить до
розходжень у розумінні суті гри у міні-футбол.

В одній із таких концепцій гра розглядається, як процес реалізації техніко-
тактичних функцій, при оволодінні якими спостерігається повний успіх. На
цьому принципі будується методичний підхід до вибору вправ та ігор у межах
відповідного методичного ряду.

Значна група спеціалістів дотримується концепції, згідно якої гра – це
сукупність (сума) окремих нерозривно пов’язаних між собою частин. Тому гру
ці спеціалісти не розділяють, але і у випадку необхідності, розділяють на
елементарні частини, зберігаючи особливості ігрового мислення.

Таким чином, концепції, викладені багатьма авторами, потребують
розвитку у напрямку створення так званих «тренувальних» та «ігрових» рядів.
Ці погляди вже сформувались в основних позиціях і узгоджені між собою.

Разом з тим питанням дидактики у спорті, у тому числі і у міні-футболі, на
даний час приділялось недостатньо уваги.
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Наступна важлива проблема – встановлення поступовості та послідовності
у підготовці міні-футболістів, починаючи від рухливих ігор через «малі ігри»
до «великих спортивних ігор».

Не менш важлива проблема визначення етапів та організації форм
тренувального процесу, які відображали б комплектність ігрового вміння,
ступінь складності вправ і вимог до їх виконання. Тому сучасні концепції
базуються на комплектності, науковості, які кращим чином забезпечують
спортивний розвиток гравця.

Формулювання мети дослідження. В умовах наукової організації
тренувального процесу у міні-футболі найбільш актуальні наступні проблеми:

·визначення навантажень на тренувальних заняттях та змаганнях;
·визначення критеріїв навантаження;
·оцінка рівня навантаження та її вплив на організм міні-футболіста.
Таким чином, концепція підготовки міні-футболістів поза

загальнотеоретичними установками, згідно дидактичним принципам, повинна
включати інформацію про зміст основних якостей тренування та оптимальних
реакціях гравців різного віку на виконані тренувальні навантаження.

Методи та організація дослідження. Загальновідомо, що частота
серцевих скорочень (ЧСС) найбільш чуттєво і швидко реагує на інтенсивність
змін нервово-емоціональної системи та інші фактори рухової активності
людини, дякуючи чому є одним із важливих показників оцінки впливу
навантаження на організм, якими можуть користуватися, як тренери, так і міні-
футболісти. ЧСС – надзвичайно динамічний показник, і вже через 4-10 с після
виконання дії різко змінюється. Тому найбільш вигідно фіксувати показники
пульсу телеметрично під час рухової та техніко-тактичної діяльності, тим
більше, що на тренувальних заняттях та змаганнях функціональний вплив на
організм залежить не тільки від рівня рухової діяльності, але і від
психологічного стану міні-футболіста, яке швидко змінюється завдяки
емоціональному насиченню, як внутрішніми, так і зовнішніми діями.

Результати дослідження та їх аналіз й обговорення. Таким чином,
можна констатувати, що динаміка ЧСС, зареєстрована під час діяльності,
відображає комплексний вплив різних засобів та методів, умов тренування та
змагань на функціональний стан футболіста (табл.1).

На динаміку ЧСС великий вплив створюють характер та умови гри,
техніко-тактична складність ігрових дій міні-футболіста, суперника і ін. Так
наприклад, гра з рівними складами по-різному впливає на ЧСС. Мінімальні
показники були зареєстровані під час гри на одній половині поля, без воріт.
Відсутність воріт зменшує напруженість, оскільки відсутня кінцева
(завершальна) фаза діяльності. Визначення цілі загрози воротам призводить до
ускладнення ТТД, підвищує відповідальність, що впливає на підвищення ЧСС.
У грі 6 х 6 на одній половині поля рухова активність менш інтенсивна, чим під
час гри 6 х 6 на баскетбольному майданчику, однак умови гри у межах
баскетбольного майданчика більш наближені до дій міні-футболістів на
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змаганнях. Це підвищує нервово-емоційне напруження, що звичайно,
відображається на динаміці ЧСС.

Таблиця 1
Мінімальні та максимальні показники ЧСС в ігрових вправах

та різних іграх
Показник ЧСС, удּхв ¹Вправи та гра־

мінімальний максимальний
1 х 1 с з ударом по воротах
2 х 1 с з ударом по воротах
2 х 2 з ударом по воротах
Квадрат 4 х 2
5 х 5 на одній половині поля
6 х 6 на одній половині поля
6 х 6 на баскетбольному майданчику
8 х 8 на цілий майданчик
Квадрат 3 х 3
Квадрат 4 х 4
Тренувальна гра
Товариська гра. Розминка
Перша половина гри
Перерва між таймами
Друга половина гри
Календарна гра. Розминка
Перша половина
Перерва між таймами
Друга половина гри
Удари у ворота:
з місця
з протидією із боку суперника

78
78
72
114
96
156
168
150
150
144
159
72
96
108
108
114
108
108
168

78-114
102-150

138
162
162
138
168
186
180
180
180
174
186
150
198
162
180
156
222
168
186

138-168
156-180

Максимальні показники ЧСС були зареєстровані під час гри. Дані,
наведені в таблиці свідчать про те, що одну і ту ж вправу, виконуючи у різних
умовах (у тренуванні, у товариській, календарній грі), по різному впливає на
ЧСС. Під час бігу без м’яча, стрибків та інших дій ЧСС на тренуванні
підвищувалась до 120-160 уд. у хв.¹־, а інші дії на тренуванні і у грі підвищують
ЧСС до 150-174 уд. у хв.¹־. У календарній грі ці показники зростають до 162-
222 уд. у хв.¹־.

Подібні зміни у динаміці ЧСС проходять під час кожної діяльності.
Найбільш помітне підвищення ЧСС не пов’язане із значними фізичними
навантаженнями (удари у ворота після ривка, удари у ворота з передачами та
протидією зі сторони суперника і під час виконання штрафних ударів).

Під час виконання штрафного удару фізичне навантаження менше, ніж в
інших вправах, але нервово-емоційна напруга поєднується з індивідуальною
відповідальністю гравця, яка під час виконання таких дій збільшується. Це
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відображається на динаміці ЧСС. Наприклад, під час виконання штрафного
удару у ворота без воротаря ЧСС не перевершує 126 уд. у хв.¹־. Як тільки
воротар займає позицію у воротах, ЧСС піднімається до 150-180 уд. у хв.¹־.

Реєстрація і аналіз динаміки ЧСС у тренувальному процесі дає можливість
тренеру об’єктивно визначити (оцінити), вирішити, а в подальшому варіативно
підходити і коректувати заплановане значення навантаження, тобто –
направляти тренування в залежності від поставлених конкретних завдань.

У сучасній практиці тренувального процесу міні-футболістів існують
методи визначення тренувальних навантажень за їх об’ємом, тобто кількості
виконаних вправ, загальному часу, відведеному на їх виконання, та ін. Однак ці
методи не відображають всієї складності тренувального процесу і тренувальних
навантажень. Крім об’єму, навантаження характеризують за інтенсивністю і
складністю способів, методів, форм і загальному змісту тренування.
Інтенсивність навантаження визначається у вигляді кількісних та якісних
показників дій, які виконуються за визначений час на основі фізіологічних змін,
які проходять в організмі міні-футболіста.

Висновки. Якщо у розпорядженні тренера є модель пульсової вартості
навантаження, він зможе адекватно планувати навантаження будь-якого
тренувального заняття, визначаючи інтенсивність окремих вправ. У цьому
випадку регулювання навантажень на тренувальних заняттях стає ціле
направленим.

Динаміка ЧСС свідчить про те, що інтенсивність тренувального
навантаження залежить від багатьох факторів. Такими факторами є:

·довготривалість виконання вправи;
·швидкість виконання вправи;
·інтервали і характер відпочинку між окремими вправами, серіями;
·кількість повторень у кожній серії;
·кількість виконуваних серій;
·характер вправ (без суперника, з пасивною, активною протидією

суперника та ін.).
Якщо змінити один або декілька наведених компонентів, то зміниться не

тільки величина навантаження, але і її цільова направленість. Найбільший
вплив на показники ЧСС і величину навантаження створюють вправи ігрового
характеру, тому рішення техніко-тактичних завдань на тренувальних заняттях
реалізуються за допомогою ігрових вправ, які мають емоційний характер і
створюють кращі умови для підвищення продуктивності організму і
вдосконалення ігрової майстерності міні-футболіста.

Запропонована концепція обґрунтована теоретично та проведена на
практиці. Сподіваємося, що вона стане корисною у практичній роботі широкого
кола тренерів.

Література
1. Бриль М. С. Отбор в спортивных играх / Бриль М. С. – М. : Физкультура и спорт, 2001. –

128 с.
2. Віхров К. Педагогический контроль в процессе тренировки / К. Віхров, В. Догадайло. – К.

: Научно-методический отдел Федерации футбола Украины, 2000. – 66 с.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2010. – № 5

42

3. Віхров К. Л. Футбол в школі : навчально-методичний посібник / К. Л. Віхров. – К. : Комбі
ЛТД, 2004. – 256 с.

4. Волков Л.  В.  Теория и методика детского и юношеского спорта /  Волков Л.  В.  –  К.  :
Олимпийская литература, 2002. – 296 с.

5. Дулібський А. В. Техніко-тактична підготовка юних футболістів. Науково-методичний
(технічний) комітет Федерації футболу України / А. В. Дулібський, Й. Г. Фалес. – Київ, –
2001. – 61 с.

6. Лисенчук Г. Направленность тренировочного процесса в зависимости от индивидуальных
особенностей футболистов / Г. Лисенчук, Ф. Хоршид // ІV Міжнародний науковий
конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної
медицини та реабілітації». – Київ (Україна). – 16-19 травня. 2000. – С. 69.

7. Лісенчук Г. А. Управління підготовкою футболістів / Лісенчук Г. А. – К. : Олімпійська
література, 2003. – 268 с.

8. Prusik K. Badanie struktury przygotowania specjalnego biegaczy na orientacje // Rocznik
naukowy “Indywidualizacja w procesie treningu sportowego”.  T XI. – Gdansk : AWFiS, 2002.
– S. 149-162.

___ ___ ___ ___

УДК 615.825:796.332-056.26:616-001
Кравченко А. І., Чхайло М. Б.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ
ФУТБОЛІСТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІСЛЯ
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Анотація. У статті розглядаються застосування лікувальних фізичних вправ для
футболістів з обмеженими можливостями після травматичних ушкоджень. Висвітлюється
фізична активність як головний стимулятор усіх фізіологічних функцій, основа нормального
розумового і фізичного розвитку людини. Покращання загального стану спортсмена-
інваліда, який має травму, залежить від ступеня загоєння самого травматичного осередку, а
також від відновлення функції пошкодженої системи, активності і вольової спрямованості
хворого.

Ключові слова: лікувальні фізичні вправи, люди з обмеженими можливостями,
футболісти, травматичні ушкодження.

Аннотация. Кравченко А. И., Чхайло М. Б. Использование лечебных физических
упражнений для футболистов с ограниченными возможностями после травматических
повреждений. В статье рассматривается применение лечебных физических упражнений для
футболистов с ограниченными возможностями после травматических повреждений.
Освещена физическая активность как главный стимулятор всех физиологических функций,
основа нормального умственного и физического развития человека. Улучшение общего
состояния спортсмена-инвалида, который имеет травму, зависит от степени заживления
самого травматического очага, а также возобновления функции поврежденной системы,
активности и волевой направленности больного.

Ключевые слова: лечебные физические упражнения, люди с ограниченными
возможностями, футболисты, травматические повреждения.

Annotation. Kravchenko A. I., Chkaylo M. B. Usage of treatment exercises for football
players with bounded opportunities after traumas. The usage of treatment physical exercises for
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football players with bounded opportunities after traumas is considered in the article. The physical
activity as the main stimulation of all physical functions, basis of normal mental and physical
humans development is shown. The improvement of invo-sportman condition, whom has a trauma
is depended of recovering degree trauma itself, and also rehabilitation of bounded system function,
activity and strong – willed derection of an ill – person.

Key words: treatment physical exercises, people with bounded opportunities, football
players, traumas.

Вступ. Науково-технічний прогрес, механізація й автоматизація
виробництва, розширення транспортного обслуговування населення з одного
боку різко знизили м’язову активність людини, а з іншої – істотно підвищили
нервово-психічні навантаження. Особливо це негативно впливає на організм
дитини, яка має обмежені можливості. Під час росту, формування відбувається
затримка фізичного і відсутність стимуляції нервово-психічного розвитку
вказаної категорії дітей, у них знижується м’язова і розумова працездатність,
опірність організму до дії чинників зовнішнього середовища. Тому на сьогодні
фізична культура і спорт покликані компенсувати дефіцит рухів, попередити
негативні наслідки гіподинамії, раціоналізувати спосіб життя людини з
обмеженими можливостями [2; 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині доведено, що фізична
активність є головним стимулятором практично всіх фізіологічних функцій
організму, запорукою нормального розумового і фізичного розвитку людини.
Фізичні вправи сприяють розвитку центральної нервової системи і внутрішніх
органів, збагачують людину, яка має обмежені можливості, новими відчуттями,
допомагають швидше пізнати навколишній світ. Вони укріплюють здоров’я і
загартовують організм, роблять людей цієї категорії більш організованими,
вольовими, цілеспрямованими [3; 6].

Для дітей-інвалідів з дитинства характерними є прояви дизонтогенезу і
реадаптації в природному (біологічному) і психофізіологічному розвитку. Це
викликає порушення сенситивних періодів вікового розвитку, приводить до
дефіциту природних потреб дитини в русі, грі, емоціях, спілкуванні і утрудняє
процес навчання [1; 2; 9].

За даними численних досліджень, аномальний розвиток дитини завжди
супроводжується порушенням моторних функцій, відставанням і дефіцитом
рухової сфери. Від своїх здорових однолітків за рівнем фізичного розвитку і
фізичної підготовленості вони відстають на 1-3 роки і більше.

Основний дефект, як правило, супроводжується супутніми
захворюваннями і вторинними відхиленнями.

Тому застосування рухливих і спортивних ігор за умови правильної
організації педагогічного процесу є могутнім способом зміцнення здоров’я,
збільшення працездатності, оздоровлення, профілактики вторинних
захворювань у дітей, які мають дефекти.

Мета дослідження – вивчити вплив лікувальних вправ на футболістів з
обмеженими можливостями після травматичних ушкоджень.
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Гра у футбол вимагає всебічної підготовки, що обумовлено часто
змінюваними ігровими ситуаціями, пов’язаними з різноманітними динамічними
індивідуальними і колективними діями [1; 8].

Футболіст виконує переважно динамічну роботу перемінної інтенсивності
– веде безупинну боротьбу за м’яч з великою напругою протягом тривалого
часу, застосовуючи всілякі рухи: ходьбу, біг різної інтенсивності з різкими
зупинками, поворотами і стрімким прискоренням, стрибки, удари по м’ячу,
силові прийоми.

У процесі занять футболом у людей з обмеженими можливостями
виробляються складні і різноманітні рухові навички, виникають і
вдосконалюються умовно-рефлекторні зв’язки між корою головного мозку,
руховим апаратом і внутрішніми органами, покращується координація,
прискорюється реакція, підвищується загальний рівень фізичної
підготовленості. Це дає їм можливість переносити під час гри значне
навантаження, швидко і правильно реагувати на зміну обстановки.

Для тренерської роботи з футболістами, які мають обмежені можливості,
необхідне знання особливостей патології тренованого, методик тренування і
засобів відновлення. Оскільки спортсмен-інвалід швидко стомлюється, у нього
швидко наступає дискоординація рухів, м’язовий дисбаланс, гіпертонус м’язів,
а значить травми і захворювання [2; 6].

Для нормалізації тонусу м’язів, метаболізму тканин, ліквідації гіпоксії
тканин, нормалізації функцій мотонейронів, координації рухів необхідний
комплексний підхід до системи реабілітації (відновлення) спортсмена-інваліда.

Результати дослідження. Так, до комплексної реабілітації входять
фізіотерапія, голкорефлексотерапія, різні спортивні напої тощо. Основним
засобом після травматичного ураження у футболі є лікувальна фізична
культура. Методика лікувальної фізичної культури залежить від локалізації
удару футболіста з обмеженими можливостями.

Забій – це контузія, що відбувається внаслідок сильного удару і
характеризується пошкодженням м’яких тканин з розривом кровоносних судин
і пошкодженням нервів. У разі пошкодження дрібних судин кров, що вилилася,
просочує міжм’язові проміжки – виникає синець, що має синюшний вигляд.
Якщо ж пошкоджено більші судини, то кров, що вилилася у великій кількості,
здавлює м’які тканини і утворює скупчення крові, яке називають гематомою.
Навколо гематоми виникає сполучнотканний вал, завдяки якому кров
відмежовується від здорових тканин.

Клінічна картина удару визначається там, де відбувся крововилив.
Ознаками удару м’яких тканин є біль, припухлість, видимий крововилив і
порушення функції забитого органу.

Дані фізіології, патофізіології та клінічні спостереження дозволяють
розглядати травматичний процес як такий, що діє на загальний стан хворого,
спрямований на відновлення функції, і як травматичний процес. Покращання
загального стану спортсмена-інваліда, який має травму, залежить від ступеня
загоєння самого травматичного осередку, а також від відновлення функції
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пошкодженої системи, активності й вольової спрямованості хворого. При
цьому слід ураховувати, що характер травми, її локалізація і ступінь
анатомічної поширеності позначаються на розвитку функціональних порушень.
У зв’язку з цим відновлення останніх здійснюється з урахуванням
деструктивних змін.

Під час оцінювання дії лікувальних фізичних вправ перш за все необхідно
враховувати, що останні, залучаючи до реактивної відповіді всі ланки нервової
системи, підсилюють її вплив на перебіг обмінних процесів. Активність
спортсмена з обмеженими можливостями, спрямованість його волі на швидке
одужання сприяють і стимулюють вплив кори головного мозку при здійсненні
процесів тренування порушених функцій. Одночасне загальне зміцнення,
оздоровлення всього організму футболіста з травматичними пошкодженнями
позначається також і на відновленні уражених систем як в морфологічному, так
і у функціональному аспектах.

Дію лікувальних вправ на перебіг травматичного процесу слід розглядати
з точки зору посилення крово- і лімфообігу в ділянці пошкодження. Навколо
каналу рани і в прилеглих до нього ділянках – травматичного некрозу,
молекулярного струсу – знаходиться здорова тканина, що сприяє
регенеративному процесу. Активність цього регенеративного процесу тісно
пов’язана з використанням рухів, що посилюють кровопостачання травмованої
області. При систематичному застосуванні лікувальних фізичних вправ, що
викликають скорочення здорових м’язових груп - як віддалених, так і тих, що
безпосередньо розташовані біля ділянки травмованої поверхні, здійснюється
своєрідне «бомбардування» самої травми і навколишніх здорових тканин
активною гіперемією. Остання сприяє регенерації порушеної тканини і
прискорює загоєння травматичного пошкодження. До цього додається
посилення лімфообігу, що разом з активною гіперемією стимулює
розсмоктування продуктів запалення в осередку ураження.

Регулярне застосування лікувальних вправ викликає покращання
окислювально-відновних процесів і функції пошкодженої тканини, що
асимілює, підвищує фагоцитарну здатність нейтромоноцитів і стимулює
пластичні відновні процеси. Усе це сприяє активізації регенеративної потенції
травмованих тканин, підвищенню загальної та місцевої її реактивності [6].

Але, крім стимулюючого впливу на формування тканини в ділянці
травматичного осередку, дія лікувальних вправ позначається також і на
безпосередньому відновленні функції руху. Застосування лікувальних вправ
для спортсменів з обмеженими можливостями, включаючи у функціонування
увесь руховий апарат, протидіють розвитку деструктивно-атрофічних процесів
у мускулатурі й деструктивно-проліферативним змінам у сполучній тканині. У
зв’язку з цим попереджається і ослаблюється розвиток різних порушень у
функції «ковзаючого» апарату: стягнення фасцій і апоневрозів, фіброзне
переродження м’язів та їх атрофія, зморщування суглобових капсул, атрофія
суглобового хряща тощо.
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Показаннями до призначення лікувальної фізкультури є: задовільне
самопочуття спортсмена з обмеженими можливостями, нормальна або
субфебрильна температура 37-37,5 С°. Лікувальна фізкультура призначається
через 4-6 днів після травматичного пошкодження.

На першій стадії завданнями лікувальної фізкультури є: покращання
загального стану організму, кровообігу в пошкодженому органі для його
швидшого відновлення.

Для цього рекомендуються вправи для всіх груп м’язів і суглобів
здорових кінцівок і тулуба; вправи симетричною кінцівкою; полегшені вправи
за допомогою здорової кінцівки або інструктора.

На другій стадії завданнями лікувальної фізкультури для людей
відповідної категорії є подальше покращання загального стану хворого,
кровообігу в пошкодженій кінцівці, попередження утворенню спайок,
стягуючих рубців, контрактур.

Окрім вправ, які застосовувалися під час гострого запалення, слід
призначати вправи для уражених м’язів, залучаючи їх до роботи з невеликою
амплітудою. Спочатку призначаються нескладні вправи з участю одного або
двох суглобів. Потім даються вправи за допомогою здорової руки хворого або
інструктора, після цього виконують вправи з полегшеного положення. Якщо
пацієнт відчуває себе добре, то можна переходити до активних вправ для
пошкоджених м’язів, поступово збільшуючи їх амплітуду, а також приступити
до вправ на механотерапевтичних апаратах. Одночасно слід давати вправи для
всіх здорових груп м’язів.

На третій стадії завданнями лікувальної фізичної культури є відновлення
функції пошкодженої кінцівки (рухливості, сили, витривалості, координації
рухів), загальної тренованості і працездатності спортсмена з обмеженими
можливостями.

З цією метою рекомендуються вправи з великим навантаженням для всіх
м’язів і суглобів, у тому числі і для пошкодженої кінцівки. Включаються
вправи на розвиток сили, витривалості, спритності, координації рухів.

При травматичних пошкодженнях у футболістів з обмеженими
можливостями використовуються всі форми і засоби лікувальної фізичної
культури, які можна застосувати без шкоди для здоров’я для цієї категорії
людей.

Висновки
1. Лікувальна фізична культура спрямована на стимуляцію регенеративних

процесів, профілактику контрактур суглобів і гіпотрофії м’язів
пошкодженого сегмента опорно-рухового апарату у футболістів з
обмеженими можливостями.

2. У результаті систематичних вправ нервово-м’язової системи відновлюється
змінена патологічним процесом нейрогуморальна регуляція здійснення
рухової функції.

3. Наполегливе і тривале тренування всіх ланок рухового апарату зрештою
призводить до часткового або повного відновлення його функції.
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ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДІВЧАТ З РІЗНИМИ ТЕМПАМИ
БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Анотація. Проводили оцінку фізичної підготовленості, морфологічного та
функціонального розвитку у 1267 дівчат 10-17 років які незаймаються спортом.
Запропоновано новий спосіб кількісної оцінки біологічного віку дівчат за ступенем розвитку
вторинних статевих ознак. Встановлено, що ріст і функціональний розвиток дівчат у період
статевого дозрівання відбувається в інтегрованій і взаємозалежній формі. Відзначали більш
тісний взаємозв'язок біологічного віку з морфологічними показники фізичного розвитку.
Вікова динаміка функціональних показників і рухового розвитку пов'язані як з біологічним,
так і хронологічним віком обстежених, причому деякі показники в більшій мірі залежать від
хронологічного віку, тобто визначаються не генетичними, а адаптивними чинниками.

Ключові слова: працездатність, підлітки, біологічний розвиток.
Аннотация. Чижик В. В. Физическая работоспособность девушек с разными

темпами биологического развития. Проводили оценку физической подготовленности,
морфологического и функционального развития у 1267 девушек 10-17 лет, незанимающихся
спортом. Предложен новый способ количественной оценки биологического возраста
девушек за степенью развития вторичных половых признаков. Установлено, что рост и
функциональное развитие девушек в период полового созревания происходит в
интегрированной и взаимозависимой форме. Отмечали более тесную взаимосвязь
биологического возраста с морфологическими показатели физического развития. Возрастная
динамика функциональных показателей и двигательного развития связаны как с
биологическим, так и хронологическим возрастом обследованных, причем некоторые
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показатели в большей мере зависят от хронологического возраста, то есть определяются не
генетическими, а адаптивными факторами.

Ключевые слова: работоспособность, подростки, биологическое развитие.
Працездатність, підлітки, біологічний розвиток

Annotation. Chyzhyk V. V. Physical capacity of girls is with different rates of
biological developmen. We have done the evaluation of the callisthenics of morphological and
functional development and researched the development of secondary sex characteristics of 1267
girls  of  10-17  years  old,  who  did  not  go  in  for  sport.  The  new  way  of  quantitative  evaluation  of
biological age of girls on the level of development of secondary sex characteristics is introduced. It
was  determined  that  the  growth  and  functional  development  of  girls  in  the  period  of  pubescence
happens in the integrational and organic form. The more close interrelation of biological age was
determined with the morphological criteria of physical development. Age dynamic of functional
indexes and impellent development are bound up with both biological and chronological age of
investigated, some indexes to a greater extent depend on chronological age, that is they are
determined not by the genetic factors but adaptive ones.

Постановка проблеми. Останнім часом усе більше уваги приділяється
вивченню морфофункціонального стану людини відповідно значенням не
паспортного (хронологічного, календарного), а біологічного віку, як основного
показника ступеня фізичного розвитку організму [3; 7; 19]. Під біологічним
віком розуміють індивідуальний досягнутий рівень морфофункціональної
зрілості окремих тканин, органів, систем і цілого організму. Критеріями
біологічного віку можуть бути морфологічні, функціональні і біохімічні
показники, діагностична цінність яких змінюється в залежності від етапів
постнатального онтогенезу.

У повсякденній практиці масових профілактичних оглядів, у спортивному
відборі й контролю за соматостатевим розвитком дітей і підлітків найбільш
доступним і прийнятним є визначення біологічного віку на підставі сукупності
розвитку соматометричних, фізіометричних і соматоскопічних гормонально
залежних ознак.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Є визначена послідовність
появи вторинних статевих ознак. У дівчаток спочатку з'являються грудні
залози, потім волосся на лобку, волосся в пахвових западинах і, нарешті,
менструація. Для вивчення питання взаємозв’язку вторинних статевих ознак із
морфометричними, фізіометричними і гормональними показниками різні
автори вдаються до різних градацій вторинних статевих ознак. Як правило, в
основному застосовуються три градації: відсутність, дефінітивне значення і
проміжний стан розвитку ознак [2; 22], або чотири градації [9]. Деякі автори
класифікують 5 ступенів [6; 14], інші виділяють 6 ступенів оволосіння
лобка [13]. Окремими авторами обчислюється для кожного зі сполучень ознак
середній вік і його середньоквадратичне відхилення [15]. В деяких схемах
дефінітивна оцінка кожної ознаки складає 12 балів незалежно від його
інформативності, а величина балів ступеня кожної ознаки залежить від
кількості ступенів розвитку ознаки [21].

В керівництві з дитячої спортивної медицини запропоновано при
визначенні соматичного статусу спрощений метод оцінки статевого дозрівання,
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визначаючи дефінітивні стадії вторинних статевих ознак символом А,
ювенільні – В, а відсутність цих ознак – С [1].

З подібною оцінкою статевого дозрівання важко погодитися, тому що, по-
перше, у 12-13-літніх у нормі не відзначається кінцевих стадій вторинних
статевих ознак і тоді оцінка зведеться до двох градацій: “наявність” і
“відсутність”, і, по-друге, така оцінка не відображає динаміки розвитку
статевого дозрівання, контроль за якою важливий у процесі занять спортом,
особливо при високих фізичних навантаженнях.

Питання про те, яка питома вага кожної ознаки у феноменології статевого
дозрівання, наскільки тісно характер градацій кожної ознаки як окремо, так і в
інтегрованій формі пов’язаний із рівнем біологічної зрілості вимагають
подальшого дослідження. Однак, існуючі методи оцінки біологічного віку
підлітків дають лише його якісну оцінку (тобто випередження, або відставання
від вікової норми). Метою роботи є розробка кількісного способу оцінки
біологічного віку дівчат по ступеню розвитку вторинних статевих ознак.
МЕТОДИКА

Методи та організація дослідження. Обстежено 1267 дівчаток, які не
займались спортом, учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл м. Луцька,
Волинської області.

Схема комплексної оцінки розвитку вторинних статевих ознак була
наступною:

1. Розвиток оволосіння лобка (VІ ступенів).
0 ступінь (Р0) – відсутність волосся на лобку.
І ступінь (Р1) – поява одиничного прямого, не дуже пігментованого

волосся вздовж статевих губ.
ІІ ступінь (Р2) – волосся стає більш темним, довгим, з’являється їх

курчавість.
ІІІ ступінь (Р3) – волосяний покрив складається з темного, довгого,

кучерявого волосся, як у дорослих по типу, та не по локалізації, розташованого
по всій центральній ділянці лобка та не дальше пахової складки.

ІV ступінь (Р4) – волосяний покрив як у дорослих, по типу та по
розподілу, стає більш густим, займає всю область лобка і починає
поширюватися на внутрішню поверхню стегон, але не у верх.

V  ступінь (Р5) – подальше поширення волосся в боки, вверх, або в усі
боки. У залежності від конституції виразність оволосіння V ступеня різна: від
рідкого одиничного волосся до густого волосяного покриву у формі широкого
трикутника вершиною до пупка.

2. Розвиток оволосіння в аксилярних областях (V ступенів).
0 ступінь (А0) – відсутність волосся.
І ступінь (А1) – поява окремого прямого волосся.
ІІ ступінь (А2) – рідке оволосіння пахвових западин.
ІІІ ступінь (А3) – волосся більш довге, легка курчавість, розташовується

на центральній ділянці пахвових западин.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2010. – № 5

50

ІV ступінь (А4) – довге, густе, кучеряве волосся займає усю пахвову
область, пігментація передньої складки.

3. Розвиток молочної залози (V ступенів).
0 ступінь (Ма0) – сосок ледве підвищується – як у дитини.

Навколососковий кружок маленький, слабо пігментований.
І ступінь (Ма1) – етап бутонізації – навколососковий кружок

підвищується над шкірою грудей у вигляді бутона, утворюючи конусоподібне
підвищення на обмеженій ділянці. При пальпації відчувається досить твердий
сосок, який має форму диска або вишні.

ІІ ступінь (Ма2) – подальше підвищення молочної залози, вона набуває
форми сплощеної півкулі. Навколососковий кружок продовжує зростати у
діаметрі, пігментований слабо, починається формування соска.

ІІІ ступінь (Ма3) – жирові відкладення зростають і навколососковий
кружок утворює підвищення над молочною залозою. Це вторинне підвищення
відбувається приблизно у половини дівчат і у деяких випадках зберігається в
період статевого дозрівання.

ІV ступінь (Ма4) – зрілі, різноманітні по величині й формі молочні залози
з добре вираженою пігментацією навколососкового кружка, сосок
сформований.

4. Менструація.
Ме – указує відсутність, або вік першої менструації у місяцях.
Результати обстеження записуються у вигляді формули. В якій біля

основи символу відмічається стадія розвитку ознаки, ця формула має вигляд –
Ах, Р, Ма, Ме. Більш детально схема комплексної оцінки розвитку вторинних
статевих ознак описана в [12; 19 ].

Антропометричне обстеження виконувалося за Э. Г. Мартиросовим [11].
Визначення зросту, зросту сидячи, довжини ніг робили з допомогою ростоміра
за стандартними методиками, розраховували трохантерний індекс, який
відображає відношення зросту обстежуваного до висоти його ноги. Вимір
діаметра таза (міжгребневий розмір) та діаметра плеч робили тазоміром
(великий товстий циркуль). Розраховували індекс відношення ширини плеч до
ширини таза. Розрахунковим шляхом визначали площу поверхні тіла.
Вимірювали такі обхватні розміри: грудей, плеча, передпліччя, стегна, гомілки
(у найбільш та найменш розвинутій частині) при розслаблених м'язах.
Визначали товщину шкірно-жирових складок у дев’ятьох місцях.
Розраховували середню товщину жирової складки, загальну жирову, кісткову
та м’язову масу.

Визначали такі показники кардiореспiраторної системи: частота серцевих
скорочень (ЧСС), час максимальної затримки дихання при вдихові (МЗД),
максимальний тиск видиху (МТВ), систолічний (АТсист.) i дiастолічний
(АТдiаст.) артеріальний тиск за стандартними методиками. У процесі
дослідження функціонального стану серцево-судинної системи в стані спокою
використовували мікропроцесорну методику “Бар'єр” – діагностична сумка
РОК–1. Аеробні можливості організму вивчали за тестом РWС170 методом
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трьохмоментної проби на велоергометрі з наступною екстраполяцією
показника за рекомендацією Єврофіт [8]. Розраховували максимальне
поглинання кисню та об’єм серця [4].

Оцінку фізичної підготовленості підлітків виявляли за рекомендацією
Єврофіт [8]. Максимальну силу правої та лівої руки, та станову силу визначали
методом динамометрії, статичну рівновагу – за тестом Фламінго, швидкість
рухів – за тестом удари по дощечках, гнучкість – за тестом нахил уперед,
вибухову силу – за тестом стрибок у довжину, динамічну силову витривалість –
за тестом піднімання тулуба, статичну силову витривалість – за тестом вис на
перекладині на зігнутих руках, спритність – за тестом човниковий біг,
швидкісно-силові якості – за тестом скачки на одній нозі. Рухову координацію
вимірювали на основі спроможності виконання обертів навколо подовжньої осі
тіла під час стрибка.

Вимірювання точності відтворення довільних рухів проводили за
методикою відтворення ліній із закритими очима [10], відтворювали лінії
довжиною 20, 40, 80, 160 мм. Вимірювання точності відтворення амплітуди
рухів проводили за методикою кінематометрії, визначали середні похибки
відтворення малих (25º, 30º, 35º) та великих (55º, 65º, 75º) кутів [10]. Частоту
тонких рухів визначали за методикою тепінг-тест, враховували тільки суму
ударів за 1 хв. Визначали середній латентний період простої рухової реакції на
звук (90 Дб) та світло.

Результати дослідження та їх обговорення. Отримано такі дані по
стадіях розвитку волосся на лобку у дівчаток (табл. 1). У 10 років у
загальноосвітніх класах 87,5% дівчаток мають нульову стадію розвитку волосся
на лобку,  а 1  стадію –  12,5% дівчаток.  У 11 років відмічаються 4  перші стадії
волосся на лобку стадії.

Таблиця 1
Вікова динаміка розвитку оволосіння лобка у дівчаток

Розподіл (%) стадій розвитку волосся на лобку (Р)Вік,
років n P0 P1 P2 P3 P4 P5

10 38 87,5 12,5 – – – –
11 262 62,2 20,7 10,5 6,5 – –
12 254 30,0 27,5 24,3 17,3 0,9 –
13 176 4,7 18,8 27,1 35,3 14,1 –
14 154 – 8,2 12,3 39,7 38,4 1,4
15 162 – – 3,8 20,5 53,8 21,8
16 150 – – – 11,3 52,1 36,6
17 71 – – – 4,4 53,3 42,2

Досліджуючи розвиток волосся в пахвових западинах (табл. 2) виявили,
що в 10 років 92,5% дівчаток мають нульову стадію і 7,5% дівчаток І стадію. У
11-12 років у дівчаток відмічали наявність 3 перших стадій розвитку оволосіння
в пахвових западинах. З 13 років у дівчаток відмічали 4 стадію розвитку
оволосіння в пахвових западинах. З 15 до 17 років у дівчаток поступово
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зникають початкові стадії розвитку оволосіння в пахвових западинах і у 17
років 40,0% становить 3 стадія і 60,0% – 4 стадія розвитку оволосіння в
пахвових западинах.

Дані по стадіях розвитку грудної залози в дівчаток вийшли наступними
(табл. 3). У 10 років 57,5% дівчаток мають 0 стадію, 27,5% – І стадію і 15,5%
дівчаток мають 2  стадію.  У 11  і 12  років ще немає 4  стадії розвитку грудної
залози. З 14 років не відмічали дівчаток з 0 стадією розвитку грудної залози, а з
15 років – практично і з 1 стадією. У 17 років 46,7% дівчаток мають 4 стадію
розвитку грудної залози, 48,9% – 3 стадію і 4,4% – 2 стадію.

Настання менархе – найбіш яскрава ознака статевого розвитку. Від того,
наскільки гладко буде протікати становлення менструальної функції, залежить
у майбутньому генеративна функція [17]. У наших дослідженнях середній вік
менархе становив 13 років і 1 місяць при стандартному відхиленні ±1 рік і 1,5
місяця. Відомості, що приводяться авторами про терміни менархе в різних
популяціях, достатньо різняться [20]. Середній вік менархе обстежених дівчат
за даними [5] (90 – проживали в сільській місцевості і 120 – у місті) був 12,73
роки. Терміни менархе, як і появи інших вторинних статевих ознак, залежать
від дії багатьох чинників. У 10 років 2,63% дівчаток мають менструацію
(табл. 3). У 11 років менструація відзначена у 10,88% дівчаток, в 12 років – у
23,73%, в 13 – у 48,5%, в 14 – у 71,2%, в 15 – у 92,4%, в 16 – у 95,8% і в 17 – у
100%.

Таким чином, отримані дані показують, що у дівчаток 10-17 років
спостерігається значний розмах по стадіях розвитку вторинних статевих ознак.
Усередині вікових груп виділяють підгрупи з прискореним, середнім і
сповільненим розвитком, визначених за темпами розвитку вторинних статевих
ознак.

Як правило, оцінку біологічного віку роблять шляхом зіставлення
показників розвитку індивідуума, що обстежується, із стандартами,
характерними для даної вікової, статевої й етнічної групи. При цьому виникає
ряд проблем. Для однієї хронологічної вікової групи є характерними декілька
стадій розвитку вторинних статевих ознак і їх сполучень. Отже, зіставлення
розвитку вторинних статевих ознак із віковими стандартами дозволяє виділити
лише яскраво виражені випадки їх акселерації й ретардації. За такою
методикою оцінки біологічного розвитку можливо визначити тільки його
відставання або прискорення, але вона не дає кількісної оцінки біологічного
віку, відносно якого можна було б робити оцінку функціонального або
рухового розвитку.
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Таблиця 2
Вікова динаміка розвитку оволосіння в пахвових западинах у дівчаток

Розподіл (%) стадій розвитку волосся в пахвових западинах
(Ах)

Вік,
років

n

Ах0 Ax1 Ах2 Ах3 Ах4
10 38 92,5 7,5 – – –
11 262 78,04 17,07 4,87 – –
12 254 48,62 33,94 17,43 – –
13 176 18,82 35,29 32,94 10,60 2,35
14 154 4,11 26,03 32,87 30,14 6,84
15 162 1,26 7,52 21,60 45,57 24,05
16 150 – 2,81 15,49 30,98 50,71
17 71 – – – 40,00 60,00

Таблиця 3.
Вікова динаміка розвитку грудної залози у дівчаток та вік початку менструації

Розподіл (%) стадій розвитку молочної залози (Ма)Вік,
років

n
Ма0 Ма1 Ма2 Ма3 Ма4 Ме%

10 38 60,5 27,5 12,0 – – 2,6
11 262 47,4 34,3 15,4 2,4 – 10,9
12 254 27,3 44,5 25,5 2,7 – 23,7
13 176 5,9 30,6 45,9 16,5 1,2 48,5
14 154 – 24,7 30,1 39,7 5,8 71,2
15 162 – 1,3 38,5 50,0 10,3 92,4
16 150 – 1,4 15,5 47,9 35,2 95,8
17 71 – – 4,4 48,9 46,7 100,0

Пропонуємо, розроблену нами формулу кількісної оцінки біологічного
віку дівчат за ступенем розвитку вторинних статевих ознак. Для визначення
коефіцієнтів ми застосували стандантртну процедуру регресійного аналізу за
використанням ліцензованої версії програми Microsoft Excel 97. Так як у віці 10
років вторинні статеві ознаки розвинуті ще недостатньо, а в 17 років їхній
розвиток практично завершений, формула розроблена для вікової групи 11-16
років. Біологічний вік розраховується в місяцях, що дає необхідну точність і
дозволяє уникнути проблеми недесятичної кількості місяців у році. Щоб
визначити біологічний вік (БВ) дівчинки в місяцях пропонується формула:

БВ=136,14+P·4.45+Ax·3.36+Ma·1,79+Me·0.42
P – розвиток оволосіння лобка (I – VІ ступінь);
Ax – розвиток оволосіння в аксилярних областях (I – V ступінь);
Ma – розвиток молочної залози (I – V ступінь);
Me – кількість місяців від першої менструації до дати обстеження
(гінекологічний вік).

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
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структур і пов’язаних із ними функціональних явищ, тобто неоднаковий
біологічний вік. Найбільші відмінності між паспортним і біологічним віком
спостерігають у дівчаток-підлітків (11-16 років) у віці 13-14 років, найменші – в
11 та 16 років. Мабуть, це зв’язано з тим, що найбільша різниця в показниках
біологічного віку можлива в періоди найбільшої інтенсивності росту, де більш
виражені індивідуальні відмінності. Посилення впливу екзогенних чинників на
ознаки фізичного розвитку відзначається  у період складної інверсії генотипу –
13-18 років, але основне значення в їх реалізації зберігається за генотипом [16].

Установлено, що з біологічним віком дівчат більш тісно корелюють
морфологічні показники фізичного розвитку такі як ріст, маса тіла, обхватні
розміри, компонентний склад тіла, а руховий розвиток залежить в однаковій
мірі як від хронологічного, так і біологічного віку, а деякі показники швидкості
(удар по дощечках) та координаційних здібностей (стрибок із поворотом) у
більшій мірі залежать від хронологічного віку. Останні, очевидно, в більшій
мірі визначаються не генетичними, а адаптивними факторами (тренованістю).
Вікова динаміка формування тонкої моторики у дівчаток-підлітків (11-16 років)
мало залежить від хронологічного та біологічного віку.
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Рис. 1. Вікова динаміка абсолютного показника PWC170 (кг·м/хв) у дівчаток
11–16 років
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Рис. 2. Вікова динаміка відносного показника PWC170 (кг·м/хв/кг) у
дівчаток 11–16 років

Аналіз вікової динаміки абсолютного показника PWC170 у дівчаток 11–16
років (рис.1) вказує на більш чітку залежність його від біологічного  віку, ніж
від хронологічного. Дівчатка, віднесені за біологічним віком до 11 та 12 років,
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мають менші показники PWC170 щодо середніх показників PWC170 даних
хронологічних груп. У дівчаток в 12–14 та 16 років за біологічним віком
показники PWC170 вищі, ніж у відповідних хронологічних групах, а в 11 та 15
років за біологічним віком дівчатка вищі, як у відповідних хронологічних
групах. Вікова динаміка довжини тіла дівчаток більш чітко пов’язана з
біологічним  віком, ніж з хронологічним. Дівчатка віднесені за біологічним
віком до 11 та 12 років мають менші показники росту щодо середніх показників
росту у хронологічних груп. У 13 років показники росту дівчаток приблизно
однакові, а в 14 –16 років за біологічним віком дівчатка вищі, ніж у відповідних
хронологічних групах. Аналогічна вікова динаміка характерна для таких
показників фізичного розвитку дівчаток, як маса тіла та її складові: загальна
жирова маса, кісткова, та м’язова маси.

Висновки
1. Розроблено новий спосіб кількісної оцінки біологічного віку дівчат за

ступенем розвитку вторинних статевих ознак.
2. У дівчат 10-17 років спостерігається значний розмах по стадіях розвитку

вторинних статевих ознак.
3. Найбільш виражені індивідуальні відмінності між паспортним і біологічним

віком спостерігають у дівчаток-підлітків (11-16 років) у періоди найбільшої
інтенсивності росту у віці 13-14 років, найменші – в 11 та 16 років.

4. Фізична працездатність дівчат 11-16 років має більш тісний взаємозв’язок з
біологічним віком. Вікова динаміка функціональних показників та рухового
розвитку пов’язані як із біологічним, так і хронологічним віком обстежених,
причому деякі показники в більшій мірі залежать від хронологічного віку,
тобто визначаються не генетичними, а адаптивними факторами.
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Ковальчук І. Л.
ФІЛОСОФІЯ СПОРТУ: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНА

ПРОБЛЕМАТИКА
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Анотація. У статті розглядається становлення філософії спорту як галузі
філософського знання. Висвітлюються основні завдання філософії спорту, його особливості
та  специфіка проблем.

Ключові слова: філософія спорту,  гра,  фізична культура,  спорт,  метафізика спорту,
антропологія спорту.

Аннотация. Ковальчук И. Философия спорта: причины становления и основная
проблематика. В статье рассматривается становление философии спорта как отрасли
философского знания. Выявлены основные задания философии спорта, его особенности и
специфика проблем.

Ключевые слова: философия спорта, игра, физическая культура, спорт, метафизика
спорта, антропология спорта.
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Abstract. Kovalchuk I. Philosophy of Sport: the premises of formation and main
problems. The article de als with the formation of philosophy of sport as a branch of philosophical
knowledge. The main highlights tasks of philosophy of sport, features and specific problems.

Key words: philosophy of sport, game, physical culture, sport, sports metaphysics,
anthropology of sports.

Постановка наукової проблеми та її значення. Серед смисложиттєвих
феноменів, здатних націлювати людину на звершення, досягнення цілей, можна
виділити спорт,  який в житті багатьох людей ХХІ століття стає все більш
значимим і відповідно якому  приділяється все більше уваги, в тому числі і у
ряді філософських досліджень.

Очевидним є той факт, що сучасний спорт, хоча і постає специфічною
частиною культури, але не такою, що розвивається сама по собі; не існує в
суспільстві як автономна частина культури, не залишається замкнутим на собі і
не живе лише за своїми специфічними законами. Відповідно до такої ситуації
постає актуальна потреба розглядати спорт як органічну частину соціуму, як
одну із соціальних практик, а процеси в ньому аналізувати не лише методами
спеціальних спортивних наук, але й методами філософських, соціальних і
культурологічних наук.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософія спорту постає як
молодий дисциплінарний проект, який динамічно розвивається як теоретиками,
так і практиками. У ХХ – на початку ХХІ століття отримала розвиток тенденція
розгляду сучасного спорту як повноцінного соціального інституту, як
невід’ємної і важливої частини соціального системного світу, в якому спорт
виконує певні функції.

Основою, на якій формувався сучасний спорт в європейських країнах,
став досвід ігрових практик ще архаїчного часу та новоєвропейські цінності.
Розглядаючи спорт у проблемному полі філософського знання, можна виявити,
що історичним корінням спортивної події є гра, і що спорт, як і його окремі
види, формально розуміється як гра. Онтологія гри виступала як предмет
філософської рефлексії у Платона, Аристотеля, І. Канта, Ф. Шиллера,
Й. Хейзінга, Е. Фінка, Г.-Г. Гадамера, Ж. Бодрійяра, М. Бахтіна та ін.

Проблему «спорт і суспільство» найбільш всесторонньо аналізує Х. Ленк.
Предметну область філософії спорту досліджує В.І. Столяров. Ігрова теорія
спорту, критика ігрової теорії спорту (гра як фундамент і як фасад спорту)
актуалізована у дослідженнях Х. Ортеги-і-Гассета та Й. Хейзінга.

Формулювання мети дослідження. Дослідження в царині філософії
спорту мають за мету критичний аналіз, філософську рефлексію культурних,
соціально-антропологічних феноменів, пов’язаних зі спортом. Потреби у
спеціальній термінології немає. Але наявність існуючих філософських
концептів створює своєрідну арену, де філософські концепції можуть
продемонструвати свою ефективність. Одним з найбільш перспективних і
успішних при філософському аналізі актуальних проблем у сфері спорту в
сучасну добу виступає аналіз спорту як однієї із перформативних практик і
аналіз спорту засобами семіотичного аналізу, як однієї з мов культури.
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В даному дослідженні здійснена спроба визначити смислові
характеристики спорту як соціального явища, що визначають повсякденне
життя сучасної людини. Надзвичайно актуальним постає завдання виявити та
проаналізувати засоби, які відіграють дієву роль у формуванні вміння
вирішувати світоглядні проблеми, пов’язані зі спортом, тобто формувати своє
розуміння актуальних питань і займати активну позицію щодо них, відповідно і
діяти у їх слідуванні.

Становлення спорту розкривається за допомогою аналізу розвитку ігрової
практики як феномена індивідуального та соціального життя людини.

Виклад основного матеріалу. Одним із основоположних екзистенційних
феноменів життя кожної людини, подібно як смерть або любов, являється і гра,
що пронизує все життя від початку і до кінця. Гра внутрішньо притаманна
людській природі. Вона є і безпосереднім проявом життя людини, і водночас
людина переживає її як змагання у формі прагнення проявити свої найкращі
якості (волю, силу, спритність тощо), навіть якщо гра постає лише як розвага.
Такої позиції дотримуються Й. Хейзінга, Е. Фінк, Х. Ортега-і-Гассет, які
вважають, що вищим проявом людини є вільно-ігрова діяльність. Ортега
пов’язує її передусім із спортом у найширшому сенсі цього слова. Саме спорт з
його корпоративністю, духом змагань, з його непередбачуваними результатами,
викликаючи глибинне хвилювання та азарт, стає основою держави, культури,
моралі – всього різноманітного буття людини [5, с. 207-208].

Ортега так визначає глибинну відмінність трудової і спортивної
діяльності людини: «Праці протистоїть інший тип зусилля, який народжується
не з примусу, а як вільний і щедрий порив життєвої потенції – спорт.

Якщо трудове зусилля отримує смисл і цінність від цінності продукту, то
в спорті, навпаки, спонтанність зусилля надає більшої гідності результату.
Щедра сила обдаровує повними пригорщами, не розраховуючи на винагороду.
Тому якість спортивного зусилля завжди вивищена, шляхетна, її не можна
обчислити одиницями міри і ваги, як звичайну винагороду за працю. До творів
справжньої цінності можна прийти тільки шляхом такого неекономічного
зусилля: наукова і художня творчість, політичний і моральний героїзм,
релігійна святість – високі плоди спортивної захопленості» [3, с. 205].

Вагомим чинником, що мав вплив на становлення спорту як соціального
феномена, була зміна культурних парадигм у Новий час. Спровокували зміни в
ігровій сфері насамперед і найбільшою мірою дві визначальні події. Однією з
них став ренесансний гуманізм як ідеологія, що закріпила систему цінностей, у
якій основним центром була людина як самостійна особистість, з її власними
внутрішніми переживаннями. Другою подією виявився протестантизм як
християнська ідеологія, яка акцентувала увагу на принципі активної життєвої
позиції у віруючого. Досить значимою поставала раціоналізація діяльності та
контроль за її ефективністю, що пояснювалося її божественним призначенням.
Відповідно, і будь-які ігрові дії повинні були служити певній раціональній меті
– відпочинку, необхідному для збереження фізичної працездатності. В такій
ситуації все менш значимою стає традиція, орієнтована на відтворення й
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утвердження минулого досвіду, та більш вагомим утвердження людиною
теперішнього заради майбутнього та відкриття нового, раніше невідомого.

Щодо ігрової практики, то в ній формується дві тенденції –
аристократична (гуманізм) і народна (протестантизм). Розвитку педагогічних
теорій сприяв гуманізм, який мав елітарну спрямованість і велику роль
відводив вихованню через гру. Водночас збереглась традиція існування
аристократичних ігрових спільнот, в яких виключався безпосередній фізичний
контакт учасників (крикет, фехтування і т. ін.). Раціоналізації ігрової події
сприяла протестантська мораль, звернута безпосередньо до кожної людини.
Релігійні вимоги не суперечили можливості заробляти собі на життя з
допомогою ігрових занять.

В Новий час формується комерційна спортивна подія, початок якій
поклали ставки. З’являється і поняття «спорт», яке означало спочатку
відпочинок, розвагу від професійної праці. З часом за спортом закріпилось
визначення цілеспрямованої, раціонально вибудованої діяльності по
«вихованню» власного тіла. Про ігрову подію, підґрунтям якої стали
протестантські цінності раціоналізації життєдіяльності, можна говорити, тільки
починаючи з ХVІІІ століття. Зміна ігрової парадигми на спортивну закономірно
призвела до чіткого формального та смислового розподілу спортсмена та
глядача.

З ХІХ століття розпочинається процес професіоналізації спортивної події,
що створює можливість для самореалізації людини та суспільства. Учасник
спортивного змагання отримує у професійному занятті спортом можливість
реалізації свого внутрішнього світу, знаходить його як спосіб здійснення
власного покликання в особливій сфері. Для глядача спорт також набуває
особливого значення – в ньому він бачить спосіб заміщення власного «я» в
особі спортсмена, який наочно демонстрував майстерну легкість у досягненні
поставленої мети. Можна констатувати той факт, що зміна способу буття
соціуму – від відтворення соціального досвіду через традицію до зростаючої
активності людини в індивідуальній і соціальній життєдіяльності – була
вагомою основою народження спорту.

В попередні століття, вважає Ортега-і-Гассет, людство надто було
зрощеним з культурою. Але в ХХ столітті відбувається звільнення людини від
цієї зайвої культурності. Людина усвідомлює цінність самого життя, життя за
межами самих книг і симфоній. Зовні це виражається в деякій «несерйозності
мистецтва» – того мистецтва, що протистоїть класичній спадщині ХІХ століття.
Проте це «несерйозне мистецтво» повинне бути оцінене не тільки в порівнянні
з минулим, а й у порівнянні з майбутнім. У новому мистецтві несерйозна
естетичність; а «серйозною» стає та сфера, «через яку проходить вісь нашого
існування» [3, с. 204]. Несерйозна, розімкнута форма потрібна мистецтву
ХХ століття для виходу за межі мистецтва і культури взагалі – у життя. І якщо
«для людей похилого віку хиба серйозності в новому мистецтві – вада, що сама
по собі може все знищити», то «для молодих така хиба серйозності – вища
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цінність, і вони мають намір віддаватися цій ваді абсолютно свідомо і з повною
рішучістю» [3, с. 204 – 205].

Нове світовідчування, породжене Заходом ХХ століття, є передумовою
перемоги життя і життєвості над культурою і культурністю. Це перемога
легкості й артистизму над кропіткою майстерністю і книжковою вченістю. В
результаті «життя, що бачить більше інтересу і цінності у своїй власній грі, ніж
у колись досить престижних цілях культури, надасть усім своїм зусиллям
радісний, невимушений і почасти, визивний вигляд, що властивий спорту» [3,
с. 204 – 205].

Поступово окреслюється смисловий зміст спорту, його особливості. На
відміну від гри, основним смислом якої виступає досягнення результату, спорт
інтерпретується як раціоналізоване змагання. Феномен сучасного спорту
розкривається в логіці переходу від загального до часткового – від смислових
стандартів у спорті, які безпосередньо задаються суспільством, до
особливостей смислового поля спорту, що формується внутрішнім світом
індивіда, але також проявляється у соціальній життєдіяльності. Стандарти і
форми спорту задаються соціумом, тому зрозуміло, що саме суспільство задає
тон спортивним подіям та їх учасникам.

Завдяки спортивному змаганню відбувається реалізація однієї з найбільш
архаїчних потреб людини – потреба в боротьбі, в активному та
безпосередньому суперництві, в якому завжди повинен виявлятися
переможець. Суперництво на спортивних аренах носить характер заміщення
(сублімації) певної руйнівної енергії в людині. Спорт демонструє конфліктну
ситуацію, яка формується у відповідності з моделлю, закладеною в людських
відносинах як таких [1, с. 169]. Спорт постає формою соціально дозволеного
насилля, яке здійснюється в рамках наперед оговорених правил. Ймовірно, що у
ХХ столітті спорт, в тому числі й олімпійський, еволюціонував у сублімативно-
ритуалістичну боротьбу держав, суспільств, націй, ідеологій. Можна також
констатувати, що сучасний професійний спорт можна розглядати і як
суперництво політичних еліт, які претендують на будь-які легітимні форми
визнання у суспільстві (в даному випадку спорт постає однією з цих форм).

Підтекстом сучасних олімпійських ігор часто є змагання між окремими
державами, точніше, правлячими політичними елітами, які мають на сьогодні
можливість завдяки різним моментам (національні символи, право відкрити
змагання тощо) використовувати спорт як ефективний спосіб маніфестації
власної влади. Це служить ще одним доказом того, що смислове навантаження
сучасного спорту може задаватись як соціально придатне і соціально
нормативне.

Актуалізація сучасним суспільством світоглядної проблематики,
пов’язаної із питаннями спорту, викликала потребу і філософського його
осмислення. Результатом філософського інтересу до питань спорту у
ХХ столітті стала поява такого своєрідного напряму досліджень та
дисциплінарного проекту як філософія спорту.
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Філософія спорту, як історія та соціологія спорту, з’явилась як
академічний напрям досліджень на інтелектуальній сцені Північної Америки в
середині-кінці 1960-х років. Вирішальну роль в академічному дебюті філософії
спорту зіграли, вважає У. Морган, дві події. Першою була поява досліджень
спорту із попередньої, усталеної області фізичного виховання. Традиційне
фізичне виховання ґрунтувалось виключно на медичних і педагогічних
дослідженнях фізичної активності і спорту. Нова, що зародилась, область
спортивних досліджень переслідувала більш амбіційні інтелектуальні цілі,
доповнюючи традиційні медичні та педагогічні дослідження філософськими,
історичними і соціологічними. Такий підхід зробив можливим вивчення
культурних та історичних контекстів спорту [2, c. 147].

Ще одним чинником, який сприяв становленню філософії спорту, став
розгляд спорту власне філософією, яка довгий час ним нехтувала. Хоча у
філософії існувала традиція розглядати форми життя, які мають велике
значення для суспільства і людей (філософія релігії, мистецтва, науки і освіти),
але спорт так і не став предметом серйозної філософської уваги. Варто
відмітити, що в історії філософської думки були виключення: Платон і
Аристотель із захватом писали про гру і спорт, а сучасні філософи – такі, як
Ніцше і Хайдеггер, – використовували гру як метафору для визначення свого
особливого світогляду. Сартр і Вітгенштейн звертались до понять спорту та гри
при розробці своїх впливових концепцій людського існування і мови [2, с. 148].
Але в цілому більшість філософів просто ігнорувала спорт.

Недостатня увага філософії до спорту була викликана не лише минулим
філософії, її зв’язком з релігією і зосередженням на так званих вічних питаннях.
Таке відношення було ще також обумовлене і теперішнім станом у філософії,
зокрема, змінами у її основних парадигмах, які перешкоджали розвитку нових
філософських субдисциплін, таких як філософія спорту. Мова йде про
утвердження аналітичної філософії, яка прийшла на зміну прагматичній
концепції філософії [4, с. 29-34]. Вузьке розуміння філософії та її ізоляція від
практики були основними перешкодами на шляху появи філософії спорту.
Повільно, але відношення до спорту зі сторони філософів змінилось. Тон даній
зміні задали філософські журнали і Пол Вейс, філософ, який написав важливу
книгу «Спорт: філософське дослідження» [2, с. 149] .

Вирішальним став 1972 рік – створення спеціалістами в області
досліджень філософії і спорту міжнародної наукової організації «Філософське
товариство по вивченню спорту», основним завданням якої постав
філософський аналіз спорту.

Значимість філософії спорту, як галузі філософського знання, очевидна,
оскільки дозволяє формувати цілісне розуміння філософсько-світоглядних
проблем, пов’язаних з фізичною культурою і спортом. Основні завдання цього
напряму досліджень полягають в наступному:

- з’ясувати уявлення про філософію спорту як галузь філософського
знання, її специфіку і місце в загальній структурі філософії;
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- виробити розуміння проблем походження і сутності фізичної культури і
спорту в сучасній філософській теорії;

- розкрити філософсько-антропологічні основи фізичної культури і
спорту;

- сформувати розуміння етичних проблем, які існують в спорті;
- розвивати вміння розмірковувати над процесами, які відбуваються в

сучасному спорті, і проблематизувати існуючі явища в сфері фізичної культури
і спорту.

Аналіз явищ і процесів у сфері фізичної культури і спорту дозволяє
отримати уявлення про філософію спорту як галузь філософського знання,
знати специфіку проблем, які вона вивчає, її місце в загальній структурі
філософії; проаналізувати основні концепції філософії спорту; мати уявлення
про філософсько-антропологічні основи фізичної культури і спорту та уявлення
про специфіку естетичних проблем в спорті.

Для сучасної філософії спорт представляє собою важливу сферу
культурної і соціальної практики людини, що дозволяє демонстрацію дієвості
філософських концептів, яка пропонує набір методів аналізу соціальної і
культурної реальності. Принциповим моментом для філософії спорту є те, що
спорт – культурна практика, одна із сфер буття людини. Відповідно розгляд цієї
сфери за допомогою сучасних філософських концептів і визначає філософію
спорту. При такому підході можлива різна концентрація на різних аспектах:
спорт як гра, спорт як техніка тіла, спорт як ритуальна (перформативна,
міметична) практика, спорт як видовище.

Чим викликаний інтерес сучасної філософії до спорту в даний історичний
момент? Насамперед і найбільшою мірою, актуальністю проблематизації тіла і
його практик. Філософія ХХ-ХХІ століття активно звертається до феномена
тіла, до ролі тіла в культурі і соціумі, до історичного і культурного різноманіття
уявлень про тіло. На перетині сторіч актуалізувалось питання про
перформативний поворот в культурі, в перспективі якого культурна дія
розглядається як тілесне інсценування і виконання. Популярність термінології і
досліджень «перформативів» пов’язана з актуальною проблемою
самоідентифікації, самопрезентації, самототожності і в цілому суб’єктивації
людини. Практики тіла, які довгий час залишались поза сферою уваги духу,
розглядаються сьогодні як перформативні практики, які утверджують як
внутрішній, так і зовнішній світ людини.

З’ясуємо основні завдання філософії спорту. Для цього необхідно
визначити три основні питання, які найбільше інтересують філософів. Вони
наступні: «Що таке реальність?» (область метафізики; онтологічне питання);
«Що таке знання?» (область епістемології); «Що таке цінність?» (область
аксіології).

Спробуємо ці філософські питання застосувати до області філософії
спорту. Щодо метафізики спорту, то основним питанням є питання про те, що
робить фізичну діяльність спортивною, відмінну від деяких інших близьких
видів людської рухової активності (ігри, танці). Тобто, які основні риси, які



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2010. – № 5

63

відрізняють спорт від інших форм фізичної діяльності, які також надають
велике значення активності людини? які є відмінності між спортом та іншими
явищами, пов’язаними з людською діяльністю? і які спільні риси можна
виявити між ними? Концептуальний аналіз спорту з метафізичної точки зору
передбачає розгляд цього явища в історичному контексті та з культурологічної
точки зору.

Епістемологічний підхід визначає, як людина дізнається про такий вид
людської діяльності, як спорт: через його споглядання, безпосереднє
переживання чи знання про спорт можна отримати іншими, абстрактними та
інтелектуальними засобами? У. Морган підкреслює, що епістемологічні
дослідження філософії спорту є недостатньо успішними через порівняно
недавній сплеск епістемології загалом та ще не розвинутий інтерес до спорту як
суттєвої епістемологічної проблеми. Найбільш проблемно означеними є
аксіологічні дослідження спорту, в яких сьогодні виокремились два основні,
найбільш суперечливі питання: 1) відношення спортсменів один до одного в
спортивній обстановці (суперництво, гендерна проблема); 2) поведінка
спортсменів – індивідуальна та колективна – в прагненні до спортивних
досягнень (використання в спорті фармацевтичних засобів, які впливають на
спортивні показники, відповідні моральні проблеми) [2 , с. 152-154] .

Висновки. Отже, здійснені філософські дослідження в царині спорту
наочно свідчать про дієвість використання філософських концептів, які
застосовуються для аналізу цієї сфери життєдіяльності. З’ясовано, що
традиційні медичні та педагогічні дослідження спорту в умовах сьогодення
потребують доповнення дослідженнями філософськими, історичними та
соціологічними.

Сучасний стан філософії, і філософії спорту зокрема, дозволяє означити
основні найбільш перспективні напрямки дослідження. Одним з них є
прагматистський аспект дослідження, який полягає у використанні критичного
розуму для розв’язання соціальних проблем. Інший, не менш важливий,
пов'язаний з недавньою актуалізацією аксіологічних досліджень спорту. Такий
підхід та проблематизація в області філософії спорту здатні допомогти людині
розв’язати цілий ряд світоглядних проблем.
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Анотація. У статті розглядається методика застосування точкового масажу у дітей
молодшого шкільного віку при заїканні. Рефлексотерапія висвітлюється як засіб корекції
складного мовного розладу. Викладені методичні вказівки до проведення точкового масажу
біологічно активних точок, детально описаний комплекс точок, на які рекомендовано
впливати при заїканні.

Ключові слова: точковий масаж, біологічно активна точка, заїкання, логоневроз.
Аннотация. Кравченко А. И., Огневая Т. А. Методика применения точечного

массажа у детей младшего школьного возраста при заикании. В статье рассматривается
методика применения точечного массажа у детей младшего школьного возраста при
заикании. Рефлексотерапия освещается как средство коррекции сложного речевого дефекта.
Изложены методические указания к применению точечного массажа биологически активных
точек, подробно описан комплекс точек, на которые рекомендуется воздействовать при
заикании.

Ключевые слова: точечный массаж, биологически активная точка, заикание,
логоневроз.

Abstract. Kravchenko А. I., Ognevaya T. A. The method of nerve-point massage usage
for stuttering young children. In the article the method of nerve-point massage usage for
stuttering young children is described. Reflexotherapy is considered to be a means of complicated
speech correction. The methodical instructions as for the usage of biological active points during
nerve-point massage are stated. The recommended complex of points for effecting while stuttering
is shown in detail.

Key words: nerve-point massage, biological active point, stuttering, logoneurosis.

Вступ. В даний час заїкання є однією з гострих проблем логопедії. У
всьому світі визнано, що заїкання є складною проблемою як в теоретичному,
так і в практичному аспектах. Проблема заїкання інтенсивно вивчається й
висвітлюється в літературі напротязі всього ХХ-го століття.

Зацікавленість до проблеми не знижується, більш того, починаючи з 1994
року регулярно проходять Міжнародні симпозіуми, присвячені лише проблемі
заїкання. Ці наукові конгреси збирають більше тисячі вчених із країн усього
світу. Увага вчених всього світу до проблеми заїкання свідчить про її
актуальність [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Точковий масаж — це дія на
точки акупунктури фалангою пальця. Простота виконання точкового масажу і
його ефективність сприяють широкому розповсюдженню цього методу [4].

Суть точкового масажу зводиться до механічного подразнення невеликих
ділянок (2—10 мм) поверхні шкіри, які названі біологічно активними точками
(БАТ), оскільки в них розміщується велика кількість нервових закінчень.

Заїкання (логоневроз) – складний мовленнєвий розлад, механізми якого
до кінця не розкриті [1]. Традиційно заїкання визначається як порушення
темпу, ритму і плавності мовлення, обумовлене судомним станом м'язів
мовленнєвого апарату. При заїканні органи артикуляції рухаються із збоями,
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дихання стає напруженим, коротким, хворі говорять на вдиху, голос також
напружений. Відсутня злагодженість в роботі артикуляції, дихання і голосу.
Основний симптом заїкання – судоми м'язів мовленнєвого апарату. Мовленнєві
судоми виникають тільки у момент мовлення або при спробі почати говорити і
виражаються в мимовільному скороченні м'язів мовленнєвого апарату.
Загальновизнано, що класичний опис патологічних судом представлений в
монографії А.І. Сікорського «Про заїкання», яка була опублікована ще в 1889
році. Він виділив 16 форм різних судом мовленнєвого апарату залежно від їх
локалізації. За місцем прояву вони діляться на дихальні, голосові і
артикуляційні. По характеру судоми бувають клонічні, тонічні і змішані.

Мета дослідження – розробити і практично апробувати методику
точкового масажу у дітей молодшого шкільного віку при заїканні.

Методи та організація дослідження. При лікуванні заїкання
використовували так званий заспокійливий метод дії. Натискати при цьому слід
на точку акупунктури подушечкою великого, середнього або вказівного пальця
плавно і поволі, обертальним рухом за годинниковою стрілкою, приблизно
протягом 30 секунд, збільшуючи силу тиску. Але робити це так, щоб не
залишалося помітної ямки на тілі. Потім злегка ослабити тиск, не прибираючи
палець, потім знову натискати сильніше, і так 3-4 рази протягом 3-5 хвилин.
Вплив не повинен бути різким [4].

При корекції заїкання основними є два прийоми:
1. Поглажування – подушечкою вказівного, середнього або безіменного

пальців проводять колові рухи в області БАТ, не викликаючи зсуву тканин.
Рух повинен здійснюватися поволі і безперервно, що сприяє

розслабленню м'язів.
2. Розминання – проводять обертальний рух з натисканням, палець не

повинен зміщуватися з проекції точки. Частота обертання 30-60 обертів за
хвилину.

Рис 1. БАТ для масажу при заїканні
Починали курс і кожен сеанс з масажу точок 1 і 2 (рис 1), впливаючи на

які підвищуються захисні сили організму. Точка 1 знаходиться на тильній
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стороні кисті, а точка 2 – на гомілці, на відстані двох сантиметрів від
переднього краю великогомілкової кістки. Точку 1 масажують по черзі на лівій
і правій руці, а точку 2 – одночасно на обох ногах. Дитина при цьому сидить,
злегка витягнувши ноги.

У перші два дні слід впливати тільки на ці дві точки. Потім, проводячи
третій та четвертий сеанс, масажувати одночасно зліва і справа ще й
симетричні точки 3 і 4 шийно-комірцевої області.

Проводячи п'ятий та шостий сеанс, необхідно масажувати точки 5 і 6
також з обох боків.

Сьомий сеанс: масуються точки на обличчі і голові – по дві в день. На
точку 7, а потім і 8 впливати слід одночасно.

Точка 9 розташована на відстані одного сантиметра від кута рота; під час
масажу цих точок дитина повинна злегка прокрити рот.

Якщо у дитини порушена не тільки артикуляція, але і ритм дихання,
можна впливати, на точки 14, 15, а під час наступного сеансу додати точки 16 і
17. Симетричні точки слід масажувати одночасно.

При дії на точки 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17 дитина повинна сидіти під час
масажу; точки 6 – лежати на животі, а точок 9, 10, 11, 12, 14, 15 – сидіти або
лежати на спині.

При проведенні точкового масажу необхідно враховувати наступне:
1) На перших сеансах масажують не більш 3-4-х точок, поступово

збільшуючи їх кількість.
2) Симетричні точки масажують попарно і одночасно.
3) Точковий масаж рекомендується поєднувати з сегментарним.
4) Масаж, як правило, передує логопедичному заняттю.
У окремих випадках він може скласти завершальний етап заняття.
5) Масаж рекомендується проводити курсовим методом (10-12 сеансів) :

між 1 і 2 курсом перерва 2 тижні; між 2 і 3 перерва може складати біля 3-х
місяців. Курси повторюються кожні 3-6 місяців. Процедури слід проводити
щоденно.

6) Дитина під час точкового масажу повинна бути розслабленою і
спокійною. Точковий масаж при заїканні корисно проводити на фоні релаксації.
Для цієї мети можна використовувати спеціально підібрану музику, а також
проводити масаж у поєднанні з аутогенним тренуванням [2].

Результати дослідження. Дослідження проводилось на базі Інституту
фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.
С. Макаренка, де існує науково-дослідна лабораторія з логопедії. В дослідженні
брало участь 10 осіб (7 дівчаток і 5 хлопчики) віком 6-8 років.

Після проведеного лікування у дітей було відмічено покращення
самопочуття, настрою, сну, зменшення спастичності артикуляційних м’язів.
Після проведення дослідження покращення фразової мови відмічалось у 58% (5
дівчаток і 2 хлопчики), незначне покращення у 25% (2 дівчинки і 1 хлопчик),
ефект був відсутній у 17% дітей (2 хлопчики). Таким чином, запропоновану
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методику точкового масажу доцільно застосовувати для відновлення
мовленнєвих вад.

Висновки. В результаті проведеного лікування ми досягли релаксації
м'язів, що забезпечують роботу голосового, дихального і артикуляційного
апаратів, нормалізація емоційного стану дитини, що заїкається.

Цілеспрямована дозована дія методами точкового масажу на біологічно
активні точки організму людини сприятливо впливає на його загальний стан, на
органи і системи, пов'язані з мовленнєвою функцією; сприяє подоланню
артикуляційних, дихальних і голосових розладів; відновленню порушеної
нервової регуляції мовлення; дозволяє значно скоротити терміни корекції
важких порушень мовлення у дітей, підлітків і дорослих, що сприяє процесу їх
соціалізації.

При систематичних заняттях запропонована методика точкового масажу
дає відмінний результат в оптимально короткі терміни.
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Анотація. В статті аналізуються основні положення нормативно-правових
документів, прийнятих органами державної влади України у 2009 р., стосовно вдосконалення
правової та соціальної захищеності осіб з особливими потребами. Для кращої роботи з
пропонованим матеріалом відповідні документи подано у хронологічній послідовності.

Ключові слова: інвалід, нормативно-правовий документ, закон, постанова, захист
інвалідів, соціальний захист, правовий захист.

Аннотация. Демьянюк А. Усовершенствование правовой защиты инвалидов: по
материалам отечественных документов 2009 г. В статье анализируются основные
положения нормативных документов по усовершенствованию правовой и социальной
защищенности лиц с особыми потребностями, принятых органами государственной власти
Украины в 2009 г. Для более качественной работы с излагаемым материалом документы
поданы в хронологической последовательности.
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Annotation. Demyanyuk O. Law defence improvement of invalids: on the materials of
native normative documents of 2009. Main statements of normative legal documents accepted by
Ukrainian state power organs in 2009 concerning the improvement of legal and social defence of
persons with special needs are analyzed in the article. Correspondent documents are presented in
chronological consequence for better work with offered material.

Key words: invalid, normative legal, law, decision, invalid defence, social defence, legal
defence.

Постановка проблеми. Однією із ознак того, що Україна рухається у
напрямку Європи є відношення до інвалідів, інших категорій неповносправних,
їх проблем. У минулому році українське законодавство поповнилося кількома
нормативно-правовими актами різних гілок влади, які стосувалися захисту прав
осіб з обмеженими потребами. Цим самим українська влада засвідчила своє
прагнення до впровадження на території держави світових стандартів щодо
захисту інвалідів та прирівняних до них осіб.

У грудні 2009 р., після підписання Закону України № 1767-VІ «Про
ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до
неї» Президентом держави В. Ющенком, Українська держава увійшла в
світовий правовий простір, визнала дію на своїй території міжнародних
стандартів в царині захисту прав інвалідів.

Частково це спонукало до розробки та внесення змін до законодавчої бази
України. Зважаючи на те, що більшість законів та постанов були прийняті
наприкінці 2009 р., значна частина з них залишилася поза увагою зацікавлених
осіб. Склалася така ситуація, що не лише особи з особливими потребами не
знають про ці зміни, але й посадовці, відповідальні за впровадження змінених
норм, керуються старою нормативно-правовою базою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітлення у ЗМІ та
ознайомлення громадськості України зі змінами, прийнятими до законодавчих
актів України у 2009 р., здійснювалося через їх опублікування в офіційних
друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,
спеціалізованих виданнях, на інтернетресурсах, зокрема у: «Відомостях
Верховної Ради України», «Офіційному віснику України», «Голосі України»,
«Урядовому кур’єрі», «Соціальному захисті»; на сторінках сайтів: zakon.nau.ua,
zakon.rada.gov.ua.

Мета, завдання роботи.  У статті піддано аналізу зміни до діючого в
Україні правового забезпечення інвалідів через призму вітчизняних
нормативно-правових документів, прийнятих у 2009 р.

Методи та організація дослідження. Методами дослідження даної
проблеми було обрано: метод аналізу, метод об’єктивності та метод синтезу
інформації. Джерельною базою статті стали вітчизняні нормативно-правові
документи, а саме Закони України та Постанови Кабінету Міністрів України,
які пройшли процедуру підписання у 2009 р.

Результати дослідження та їх обговорення. З 1 січня 2009 р. в Україні
набув чинності «Порядок забезпечення окремих категорій населення
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технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного
державного замовлення», прийнятий Постановою Кабінету Міністрів України
№1015 від 12 листопада 2008 р.

Цим документом визначено механізм безоплатного забезпечення окремих
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації; формування,
розміщення та фінансування державного замовлення на виготовлення,
постачання і ремонт технічних та інших засобів реабілітації. Окрім того було
подано перелік технічних та інших засобів реабілітації: засоби для пересування;
спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; спеціальні засоби для
орієнтування, спілкування та обміну інформацією; протезні вироби (включаючи
протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття) [1].

Щодо категорій населення, на які поширювалася дія цього Порядку, то
ними визначалися інваліди та діти-інваліди. Також зазначеними засобами (крім
засобів для пересування) забезпечувалися діти віком до 18 років з вадами
слуху, зору, опорно-рухового апарату. Усі ці категорії тепер повинні
забезпечуватися технічними засобами реабілітації без права їх продажу,
дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

Згідно Порядку потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами
реабілітації визначають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з
оформленням індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів) та
лікувально-консультативні комісії (ЛКК) лікувально-профілактичних закладів і
клініки Українського науково-дослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності з оформленням відповідного
висновку (для дітей-інвалідів та інших осіб) [1].

Медичні показання для забезпечення інвалідів технічними та іншими
засобами реабілітації визначають МСЕК і ЛКК на підставі переліку діагнозів за
шифрами зазначених засобів, що затверджується Мінпраці разом з МОЗ.
Першочергове право на забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації мають діти-інваліди.

Зазначеним документом визначено правила реєстрації та зняття з обліку
інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації. Такий облік здійснюють місцеві
органи праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання
осіб.

Окрім того документом визначено процедуру замовлення, виготовлення
та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним
взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту,
встановлено терміни виготовлення протезів, апаратів рук і ніг, корсетів та
ортопедичного взуття (20 робочих днів), дрібних протезно-ортопедичних
виробів (обтураторів, корсетів текстильних, реклінаторів, лікувальних
бандажів) та взуття на протези (10 робочих днів) [1].

3 грудня 2009 р. уряд України прийняв Постанову «Про затвердження
Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими
засобами», якою розширив межі та деталізував окремі аспекти забезпечення
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інвалідів технічними засобами, що були визначені попередніми нормативними
актами.

До технічних засобів, які отримують безпосередньо інваліди, діти-
інваліди або їх законні представники в закладах охорони здоров’я для
використання в амбулаторних та побутових умовах належать слухові апарати,
підгузники, а також технічні засоби з мовним виводом: глюкометри,
термометри та тонометри і т.д.

До технічних засобів, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди в
закладах охорони здоров’я для лікування в стаціонарних умовах, належать
штучні протези клапанів серця, біфуркаційні судинні протези, лінійні судинні
протези, кондуїти, електрокардіостимулятори, оксигенатори, набори для
проведення коронарографії, набори для стентування коронарних судин без
лікувального покриття, набори для проведення аортокоронарного шунтування,
набори для імплантації механічного клапана серця, протези очей, епіпротези,
орбітальні імплантанти, протези щелеп, протези зубів, протези вушної
раковини, ендопротези суглобів, в тому числі ендопротези суглобів з
видовженням для онкологічних хворих та ін. [2].

У порівнянні з Постановою Кабінету Міністрів річної давності змінено
місце та порядок реєстрації інвалідів і дітей-інвалідів для одержання технічних
засобів. Тепер облік інвалідів і дітей-інвалідів, які мають право на безоплатне
забезпечення технічними засобами, ведуть територіальні органи охорони
здоров’я. Вони повинні забезпечити технічним засобом інваліда і дитину-
інваліда через заклади охорони здоров’я. Заклад охорони здоров’я під час
забезпечення технічним засобом надає інваліду або законному представнику
інваліда, дитини-інваліда інструкцію щодо його експлуатації та талон на
гарантійний ремонт[2].

Постановою Кабінету Міністрів України № 1317 від 3 грудня 2009 р.
«Питання медико-соціальної експертизи» введено в дію Положення про
медико-соціальну експертизу та Положення про порядок, умови та критерії
встановлення інвалідності [3].

Положення про медико-соціальну експертизу визначає процедуру
проведення медико-соціальної експертизи хворих, що досягли повноліття,
потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, інвалідів з метою виявлення ступеня обмеження
життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також
компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє
медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-
спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.

У цьому документі сформульовано основні засади діяльності медико-
соціальних експертних комісій, їх обов’язки і права (окремо міські, міжрайонні,
районні МСЕК, Кримська республіканська, обласні, центральні міські МСЕК,
центральна МСЕК МОЗ) [3].

Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності
визначає порядок та умови встановлення інвалідності, що настала внаслідок
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нещасного випадку на виробництві, внаслідок професійного захворювання,
встановлює ступінь втрати професійної працездатності працівників (у
відсотках), ушкодження здоров’я яких пов’язане з виконанням ними трудових
обов’язків та визначає потребу у медичній і соціальній допомозі.

Окрім того Положенням визначено причини інвалідності (загальне
захворювання, інвалідність з дитинства, нещасний випадок на виробництві,
професійне захворювання, поранення, контузії, каліцтва, захворювання,
пов’язані з проходженням військової служби), сформульовано підстави для
встановлення І, ІІ та ІІІ груп інвалідності, передбачено умови проходження
повторного огляду інвалідів з нестійкими, оборотними змінами та
порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності
реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації раз на
один-три роки.

3 грудня 2009 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято ще один
документ, який має безпосереднє відношення до соціального захисту інвалідів –
Постанова №1345 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-
курортними путівками дітей-інвалідів» [4], який визначає механізм
забезпечення безплатними санітарно-курортними путівками дітей-інвалідів.

Зазначено, що забезпечення дітей-інвалідів путівками має здійснюватися
закладами охорони здоров’я за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів з урахуванням рекомендацій, визначених в індивідуальній програмі
реабілітації інвалідів. Постановою визначено статус законних представників
дітей-інвалідів. Такими визнаються: батьки, усиновителі, опікуни чи
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі або інші особи,
уповноважені законом представляти інтереси дитини-інваліда [4].

Стосунок до соціально-правового захисту інвалідів та прирівняних до них
категорій має Постанова уряду України № 1417 від 29 грудня 2009 р. «Деякі
питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)» [5].

Типовим положенням про територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) інвалідів та інвалідів-дітей
віднесено до категорії осіб, які повинні обслуговуватися в територіальному
центрі та одержувати безкоштовне соціальне обслуговування. Інваліди, які не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги
мають право на соціальне обслуговування в домашніх умовах згідно з
медичними висновками.

Цією Постановою однією із функцій відділення соціально-побутової
адаптації визначено соціально-побутові послуги, а саме соціально-побутову
адаптацію інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримку
соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптацію до посильної
трудової діяльності.

На обслуговування у відділеннях соціально-медичних послуг
територіального центру одержали право інваліди, котрі досягли 18-річного віку
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та мають часткове порушення рухової активності та частково не здатні до
самообслуговування.

До перебування у стаціонарному відділенні для постійного або
тимчасового проживання територіального центру мають право інваліди, старші
18 р., які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу
охорони здоров’я за станом здоров’я не здатні до самообслуговування,
потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-
побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг [5].

15 грудня 2009 р. Президент України підписав Закон України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів
автомобілями» [6].

Згідно цього Закону внесено зміни до ст. 38 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», яка тепер має наступну редакцію:
«Інвалідам і дітям-інвалідам надаються безоплатно або на пільгових умовах
послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші
засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні
засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби
медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп,
окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та
калоприймачі тощо) на підставі індивідуальної програми реабілітації,
автомобілі – за наявності відповідного медичного висновку» [6].

Зміни, внесені до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
передбачають позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів I
групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II групи за
наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, відсутності у них
протипоказань до керування автомобілем; позачергове пільгове забезпечення
автомобілем інвалідів II групи за наявності медичних показань та
протипоказань до керування з правом передачі керування автомобілем члену
сім’ї. Інваліди II групи за відсутності відповідних медичних показань мають
право на безоплатне або на пільгових умовах забезпечення автомобілем, а
також інваліди III групи за наявності медичних показань – на забезпечення
автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним – на пільгових
умовах у порядку загальної черги [6].

Висновки
Можемо констатувати, що напрацювання різних гілок влади нашої

держави щодо правового захисту інвалідів та інших неповносправних категорій
населення України вилилися у прийняття ряду нормативно-правових актів
наприкінці 2009 р.: одного Закону України та чотирьох Постанов Кабінету
Міністрів України. Висловлюємо сподівання, що ці документи не лише
збагатять вітчизняну юридичну базу, але й реально покращать відношення до
соціально незахищених категорій зі сторони чиновників та суспільства.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація. Редчиць В.  О.,  Федорищак Р.  Л.   Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури як
педагогічна проблема. У статті розглядаються педагогічні проблеми сучасної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури. Викладено теоретичне обґрунтування необхідності
модернізації системи вищої освіти.

Ключові слова: педагогіка, підготовка, учитель, фізична культура.
Аннотация. Редчиц В. О., Федорищак Р. Л. Подготовка будущих учителей

физической культуры как педагогическая проблема. В статье рассматриваются
педагогические проблемы современной подготовки будущих учителей физической культуры.
Изложено теоретическое обоснование необходимости модернизации системы высшего
образования.

Ключевые слова: педагогика, подготовка, учитель, физическая культура.
Annotation. Redchiz V. O., Fedoryschak R. L. Preparation of future teachers of

physical culture how teacher.  Pedagogical issues of the day of modern preparation of future
teachers of physical culture. In the article are examined pedagogical problems of modern
preparation of future teachers of physical culture. The theoretical ground of necessity of
modernization of the system of higher education is expounded.

Keyword: pedagogical, preparation, teacher, physical culture.

Постановка проблеми. У концепції педагогічної освіти  зазначено, що
стратегічними завданнями реформування вищої освіти в Україні є відродження
і розбудова національної системи освіти, як найважливішої ланки виховання
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свідомих громадян нової держави, формування освіченої, творчої особистості,
становлення її фізичного  і психічного здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усвідомлення політичної і
соціальної ситуації сьогодення визначає необхідність реалізації одного з
пріоритетних завдань вищої освіти – підготовку педагогічних кадрів до творчої
професійної діяльності, які здатні забезпечити всебічний розвиток громадян,
зокрема учителів фізичної культури. Відтак, удосконалення професійно-
педагогічної підготовки учителя на сучасному етапі розвитку нашої країни
зумовлене насамперед високим рівнем розвитку педагогічної науки, а також
суспільними процесами, розбудову Української держави обумовлюють нові
засади підготовки спеціалістів фізичної культури і спорту.

Сьогодні і завтра українській національній школі потрібен учитель,
здатний широко бачити проблеми фізичного виховання у нерозривному зв’язку
з інтелектуальним, патріотичним і художнім вихованням. Кожен майбутній
учитель повинен оволодіти наукою спілкування з учнями на засадах взаємного
довір’я і співпраці. Тільки через інтерес до власного розвитку, усвідомлення
учнями необхідності самовдосконалюватись можна вийти  на здоровий спосіб
життя нації. Ніякі примуси у вигляді екзаменів чи заліків тут нам не
допоможуть.

Шляхи вирішення цієї проблеми залишаються недостатньо
розробленими.

Технократичний та екстенсивний підхід у підготовці учителя призвели до
формальної реалізації навчальних планів, перевантаження студентів,
одноманітності та однодумства, відсутності постійної та глибокої самостійної
роботи [2; 3; 4].

Вище викладене дає нам право засвідчити, що більшість молодих
учителів фізичної культури мають низький рівень загально філософських,
загальнокультурних та загально педагогічних знань. Між тим постійний
стрімкий розвиток сучасного суспільства створює ситуацію, за якою багато
учителів набуває в наш час великого значення і потребує поглибленого
вивчення та дослідження.

Досліджувана нами проблема знайшла відображення у фундаментальних
роботах сучасних вчених: А. Алексюка, В. Андрущенка, В. Бондаря, Л. Вовк, В.
Галузинського, М. Євнуха, І. Зязюна, А. Капської, Н. Никало, О. Падалки, А.
Куца, М. Сметанського, Л. Сущенко та інших. Наукові дослідження М.
Віденського, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна вказують, що результатом
цілеспрямованого процесу підготовки є готовність майбутніх фахівців до
професійної діяльності. Сутність професійної діяльності учителів трактується
вченими, як цілісний прояв особистості, комплекс необхідних знань, умінь,
навичок і здібностей, результат професійної освіти й виховання, соціальної
зрілості особистості [1; 4; 6].

Мета дослідження. Метою нашої роботи є теоретичне обґрунтування
необхідності модернізації сучасної системи підготовки учителів фізичної
культури. Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання:
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1. Виявити умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури;
2. Проаналізувати  сучасний стан проблеми підготовки учителів

фізичної культури до майбутньої професійної діяльності в теорії і практиці
педагогічної освіти.

3. Сформулювати основні напрямки сучасної методології державної
фізкультурно-спортивної політики.

Результати дослідження. Одним із пріоритетних завдань держави на
сучасному етапі є збереження та зміцнення стану здоров’я і фізичної
підготовленості дітей та молоді. Важлива роль у виконанні цього завдання
належить майбутнім учителям фізичної культури, від діяльності яких залежить
гармонійний розвиток підростаючого покоління, єдність фізичних, психічних,
духовних і соціальних потреб особистості. На необхідність підвищення якості
підготовки фахівців фізичного виховання вказується в Законі України «Про
вищу освіту», цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я
нації», Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту [2; 5; 7].

Сучасна система підготовки учителів фізичної культури в педагогічних
навчальних закладах має ряд істотних недоліків. Найважливіші з них –
невідповідність типової колективістської підготовки учителя індивідуально
творчому характеру його діяльності. Студент, а у майбутньому – учитель,
залишається об’єктом масового процесу педагогічного відтворення: поки що
відсутня система виявлення і формування його творчої педагогічної
індивідуальності.

Підготовку учителя, здатного вирішувати такі завдання, бачимо
насамперед через багатопрофільність, адже  творчість, як правило,
проявляється на стиках наук. Поєднання спеціальності «Фізичне виховання» з
психологією, біологією, хімією, географією, іноземною мовою та іншими
науками є досить логічним та дозволяє покращити рівень підготовленості
абітурієнтів. Про це свідчить зарубіжний досвід і досвід роботи ряду
факультетів фізичного виховання України.

Для реалізації державних потреб і завдань освіти, і досягнення
оптимальної освіченості потрібен: а) значний освітній та виховний інтелект
керівників держави та освіти; б) достатній економічний потенціал; в)
різноманітні форми організації освітніх установ; г) наявність
висококваліфікованих викладацьких кадрів вихованих в дусі національних
традицій, які б постійно займалися пошуково-науковою роботою, приймали
участь у науково-практичних і науково-методичних конференціях з проблем
підготовки сучасних фахівців в галузі фізичного виховання; д) необхідна
матеріальна база та достатнє технічне забезпечення процесу підготовки
сучасних фахівців.

На нашу думку, лише за таких умов фахівець фізичного виховання стане
висококваліфікованим та буде відповідати потребам сучасного суспільства.

Висновки. Обґрунтувавши умови підготовки учителів фізичної культури
і проаналізувавши сучасний стан проблеми підготовки учителів фізичної
культури до майбутньої професійної діяльності в теорії і практиці педагогічної
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освіти нами доведено, що основною проблемою освіти у галузі фізичного
виховання в сучасних умовах України є підвищення її конкурентноздатності,
якості підготовки фахівців фізичної культури відповідно до потреб суспільства
з метою перетворення освіти зі збиткової для держави в прибуткову.

 Проаналізувавши сучасний стан фізкультурно-спортивної політики
можна стверджувати, що на рубежі двох століть модернізувалася державна
методологія фізкультурно-спортивної політики, а з нею і система підготовки
учителів фізичної культури. Ними були відокремлені найбільш вагомі
напрямки державної фізкультурно-спортивної політики, які необхідно
враховувати при фактичній підготовці фізичної культури. Ця політика
передбачає перехід:

– від масового фізкультурного руху – до реакційно-оздоровчого і
профілактичного ефекту, поступового затвердження здорового способу життя;

– від адміністративно-командної – до демократичної системи
управління сферою фізичної культури і спорту, побудованої на цілісно-
спонукальних джерелах природних потреб людей у фізичному загартуванні;

– від впроваджуваних фізкультурно-спортивних нормативів і
комплексів – до активної диференційованої пропаганди впливу фізичної
культури і спорту на працю, освіту та виховання людей, підвищення їх
світоглядного рівня розвитку;

– від ідеологізації та політизації фізичного виховання і спорту – до
нормальних міжнародних відносин і зв’язків [2,4].

Дана робота не є завершеною у подальших дослідженнях планується
вивчення проблеми визначення сутності, структури та змісту підготовки
учителів фізичної культури з другої половини ХХ століття по теперішній час.
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Сидорченко К.М.

ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ СУГЛОБІВ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ ПІСЛЯ ТРАВМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОЇ

ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»

Анотація. Пошкодження гомілковостопного суглоба у спортсменів за частотою
займає одне з перших місць серед травм опорно-рухового апарату. Прискорити процес
відновлення функцій стає можливим за допомогою комплексної програми фізичної
реабілітації, що включала в себе: ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну фізичну
культуру, масаж, гідрокінезотерапію, гідромасаж, заняття на тренажерах, фізіотерапію,
ударно-хвильову терапію. Результативність застосованої програми визначали
використовуючи комплекс методів, в тому числі і метод гоніометрії.

Ключові слова: фізична реабілітація, перелом, гомілковостопний суглоб,
спортсмени, ударно-хвильова терапія.

Аннотация. Сидорченко Е. Н. Восстановление подвижности суставов опорно-
двигательного аппарата после травм при помощи комплексной программы физической
реабилитации. Повреждения голеностопного сустава у спортсменов  по частоте занимает
одно из первых мест среди травм опорно-двигательного аппарата. Ускорить процесс
возобновления функций стает возможным при помощи комплексной программы физической
реабилитации, что включала в себя: утреннию гигиеническую гимнастику, лечебную
физическую культуру, массаж, гидрокинезотерапию, гидромассаж, занятия на тренажерах,
физиотерапию, ударно-волновую терапию. Результативность применяемой программы
определяли используя комплекс методов, в том числе и метод гониометрии.

Ключевые слова: физическая реабилитация, перелом,  голеностопный сустав,
спортсмены, ударно-волновая терапия.

Annotation. Sidorchenko K. M. Vosstanovlenie to mobility of joints of locomotorium
after traumas through the complex program of physical rehabilitation.The injury of foot joint
in sportsmen takes one of the first places among the traumas according to the frequency. It becomes
possible to fasten the process of renewing of functions with the help of complex program of
physical rehabilitation which includes such moments as morning hygienic gymnastics, treating
physical culture, massage, hidrokinezotherapy, hidromassage, training on training aparatuses,
phisioterapy, power-waved therahy. The resultivines of used programmes was determined with the
help of complex of methods and in this number the method of honiometry.

Key words: physical rehabilitation, fracture, foot joint, sportsmen, power-waved therahy.

Постановка проблеми. Пошкодження гомілковостопного суглоба, яке
сьогодні  за частотою випадків займає одне з перших місць серед травм опорно-
рухового апарату у спортсменів і становить від 6 до 21% [1; 6; 8].

Розриви зв’язок зустрічаються при 42% пошкоджень гомілковостопного
суглоба. Але існує думка, що відсоток  цей набагато вищий, так як при
нормальній рентгенологічній картині співвідношення кісток – часто наявні
пошкодження зв’язок.
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За думкою багатьох сучасних авторів, з метою точного співставлення
суглобових кінців і можливості початку рухів в гомілковостопному суглобі в
ранньому післяопераційному періоді для попередження негативного впливу
довготривалої іммобілізації при вимушеному положенні стопи всі внутрішньо
суглобові переломи зі зміщенням уламків повинні бути прооперовані [8; 9; 13;
16]. Багато авторів вважають правильною концепцію «біологічної фіксації» для
лікування відкритих та закритих переломів, яка досягається за допомогою
непрямої техніки вправлення (в тому числі за допомогою кісткового
остеосинтезу),  малоінвазивної  внутрішньо кісткової і надкісткової фіксації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що переломи кісток
гомілки відносяться до найчастіших ушкоджень довгих трубчастих кісток [1; 5;
6]. Завдяки застосуванню комплексної фізичної реабілітації поліпшується
якість лікування  спортсменів-футболістів з такими травмами, запобігаються
можливі ускладнення, прискорюється відновлення функцій і систем,
підвищується фізична підготовленість і загартування організма, повертається
працездатність, зменшується ймовірність виникнення неповносправності [2; 3;
7; 11; 14]. За даними лікарсько трудової експертизи у 26% випадків причиною
інвалідності є функціональні, а не морфологічні зміни. Вони виникають
внаслідок тривалої акінезії, пов’язаної з іммобілізацією та ліжковим режимом і
є результатом невчасного, нерегулярного застосування засобів відновного
лікування.

Тому важливим і актуальним фактором скорочення термінів тимчасової
непрацездатності є своєчасна і добре організована реабілітація
травматологічних спортсменів-футболістів, бо навіть незначні порушення
функцій опорно-рухового апарату безпосередньо впливають на їх
працездатність [4; 10; 12; 15; 16].

Мета дослідження – обгрунтувати та розробити комплексну програму
фізичної реабілітації для покращення якості та прискорення відновлення
спортсменів після переломів гомілковостопного суглобу.

Методи й організація дослідження. Використовувались такі методи
дослідження: аналіз та синтез наукової літератури, педагогічні (рухові тести,
експеримент, спостереження), медико-біологічні (гоніометрія, характеристика
візуальної оцінки ходи), методи математичної статистики.

У дослідженні взяло участь 40 спортсменів-футболістів віком 20–25
років, які були поділені на дві групи по 20 чоловік: експериментальну і
контрольну. У контрольній групі використовувався традиційний комплекс
фізичної реабілітації, який складався з класичного масажу, ранкової
гігієнічної гімнастики, лікувальної фізичної культури, занять на тренажерах та
фізіотерапевтичних процедур. Експериментальна група займалася по
запропонованій нами програмі, що включала в себе: ранкову гігієнічну
гімнастику, лікувальну фізичну культуру, масаж, гідрокінезотерапію,
гідромасаж, заняття на тренажерах, фізіотерапію, ударно-хвильову терапію.

Результати дослідження. Фізична реабілітація спортсменів після
переломів гомілковостопного суглобу відбувалася у три періоди:
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іммобілізаційний (до 2–х тижнів), постіммобілізаційний (1,5–2 тижня),
відновлювальний (2–3 місяці).

Програма комплексної фізичної реабілітації для  експериментальної та
контрольної груп представлена у таблиці 1.

Комплексна фізична реабілітація в іммобілізаційному періоді складалася
з: ранкової гігієнічної гімнастики – 10–15 хв., точкового масажу БАТ – 10–14
хв., лікувальної гімнастики – 20–30 хв. 2 рази на день, дозованої ходьби з
допомогою милиць 10–15 хв., масажу травмованої кінцівки 15–20 хв.,
фізіотерапії (послідовно застосування електричного поля УВЧ та лікарського
електрофорезу з перервою 30 хв.).

Таблиця 1

Програма комплексної фізичної реабілітації для  експериментальної
та контрольної груп

Періоди
I II III

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГРеабілітаційні засоби
до 2-х
тижнів

до 2-х
тижнів

1,5–2
тижня

1,5–2
тижня

2–3
місяці

2–3
місяці

1. Ранкова гігієнічна гімнастика + + + + + +
2. Лікувальна гімнастика:
- вправи для нижніх кінцівок + + + + + +

- изометричні вправи + + + + + +
- загальнорозвиваючі вправи + + + + + +
3. Спортивно-прикладні вправи,
- дозована ходьба + + + – + –

4. Гідрокінезотерапія та плавання – – + – – –
5. Гідромасаж – – + – + –
6. Заняття на тренажерах – – + + + –
7. Масаж + + + + + +
8. Фізіотерапія + + + + + –

Послідовність застосування комплексної фізичної реабілітаційних засобів
в постіммобілізаційному періоді: ранкова гігієнічна гімнастика – 10–15 хв.,
дозована ходьба –– 20–40 хв., електростимуляція м’язів гомілковостопного
суглоба – 12–15 хв., лікувальна гімнастика – 45 хв., заняття на тренажерах
(«тредбан») – 15–20 хв., гідрокінезотерапія – 30–45 хв. з подальшим
гідромасажем – від 5 до 15 хв. через день, масаж нижніх кінцівок – 20–25 хв.,
через день, курсами по 10–12 процедур, фізіотерапія (застосування
елекрофорезу «Потік–1» з йодованим кальцієм по 20 хв 10–12 процедур),
ударно-хвильова терапія – апарат «Piezo Wave» (через день від 400 ударів 2
бар. 5 Гц навколо найбільш больових точок, поступово збільшуючи
навантаження до 1000 ударів).

Комплексна фізична реабілітація у відновлювальному періоді: ранкова
гігієнічна гімнастика – 10–15 хв., лікувальна фізкультура, заняття на
тренажерах,  30–40 хв., гідромасаж 20–25 хв., фізіотерапія («Ампліпульс-5» по
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10 хв.), масаж нижніх кінцівок – 20–25 хв., через день, курсами по 10–12
процедур, ударно-хвильова терапія (10–12 сеансів від 1000 ударів 2 бар. 5 Гц
навколо найбільш больових точок, до 4000 ударів. Потім впливали на м’язи
гомілки і стопи по 400 ударів з частотою 10 Гц).

Відновлення рухливості гомілковостопного суглобу спортсменів після
переломів вивчали, використовуючи метод гоніометрії. Досліджували
амплітуду руху гомілковостопного суглобу у згинанні та розгинанні, пронації
та супінації. Перше вимірювання проводили після іммобілізаційного періоду
(після зняття гіпсу), друге –– після відновлювального періоду. Отримані
результати засвідчили таке.

Порівняння показників гоніометрії в експериментальній (ЕГ) і
контрольній (КГ) групах спортсменів після іммобілізаційного періоду виявило
відсутність між ними суттєвих розбіжностей в середніх результатах. Також ці
групи були однорідні за величиною індивідуальних результатів у згинанні,
пронації та супінації гомілковостопного суглобу, оскільки коефіцієнт варіації
(V) знаходився в таких межах: ЕГ – 7,98–9,02%, КГ – 7,98–8,85%, та майже
однорідні у розгинанні, що в ЕГ склала 17,02%, а в КГ – 16,63% (табл. 2).

Отримані дані свідчили про однорідність сформованих за статтю, віком,
та фізичною підготовленістю дослідних груп, що збільшувало об’єктивність
результатів, які планували отримати.

У експериментальній групі (ЕГ) впродовж періодів фізичної реабілітації
суттєво збільшилася амплітуда рухливості гомілковостопного суглобу у
згинанні – 126,7%, розгинанні – 237,2%, пронації – 202,7% та супінації –
180,8%  (р<0,01÷0,001) (табл. 2).

У контрольнійній групі (КГ) відбулися такі зміни рухливості
гомілковостопного суглобу: вона збільшилася у згинанні –– 56,8%, розгинанні
– 191,6%, пронації – 118,1% та супінації – 117,5%  (р<0,01÷0,001) (табл. 2).

Таблиця 2

Зміна показників амплітуди рухів гомілковостопного суглобу
у спортсменів, ° (n=20)

Після іммобілізаційного періоду Після відновлювального періоду

Травмована кінцівка Здорова
кінцівка

Травмована
кінцівка

Здорова
кінцівка

травмована
кінцівка

Гр
уп

а

V(%) X  ± m σ X  ± m σ X  ± m σ X  ± m σ ∆ X ,
абс.

∆ X ,
%

t

Згинання (норма 50°)
ЕГ 7,98 17,0±0,3 1,36 49,3±0,4 3,01 38,7±0,7 3,15 50,7±0,3 1,42 21,6 126,7 28,37
КГ 8,76 17,0±0,3 1,49 49,1±0,5 2,27 26,7±0,6 2,87 49,8±0,4 1,80 9,65 56,8 13,4

Розгинання (норма 20°)
ЕГ  17,02 4,7±0,2 0,8 18,9±0,3 1,5 15,9±0,4 2,06 20,3±0,3 1,13  11,15 237,2 23,47
КГ  16,63 4,8±0,2 0,79 19,1±0,4  1,73 13,9±0,6 2,48 19,4±0,4 1,6 9,1 191,6 15,72

Пронація (норма 35°)
ЕГ 9,02 9,2±0,2 0,83 34,8±0,4 1,65 27,9±0,3 1,46 35,4±0,3 1,31 18,65 202,7 48,98
КГ 7,98 9,4±0,2 0,75 34,9±0,3    1,39 20,5±0,5 2,12 34,8±0,3 1,4 11,1 118,1 22,21

Супінація (норма 45°)



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2010. – № 5

81

ЕГ 8,75 13,3±0,3 1,16 44,8±0,3 1,2 37,2±0,4 1,82 45,3±0,2 1,03 23,95 180,8 49,33
КГ 8,85 13,5±0,3 1,19 44,9±0,3 1,47 29,3±0,4 1,62 44,9±0,3 1,36 15,8 117,5 35,11
       П р и м і т к а.  Жирним виділено вірогідно значущі розбіжності двох середніх на рівні:
«***» –  р<0,001.

Отже, отримані у експерименті дані сприяли встановленню ефективності
різних варіантів комплексної фізичної реабілітації для спортсменів після
переломів гомілковостопного суглобу. Як можна побачити за даними таблиці 2.
застосування програми комплексної фізичної реабілітації дає значно кращі
результати у порівнянні з контрольною групою.

Висновки
1. Загальний аналіз літературних джерел виявив, що програма

комплексної фізичної реабілітації після переломів гомілковостопного суглобу
повинна бути суворо диффереційована, в залежності від періодів реабілітації,
важкості оперативного втручання та стану хворого. Дослідження такого типу у
літературі поодинокі. Більшість розроблених програм відновлювального
лікування розраховані на консервативне лікування переломів в стадії ремісії.

2. Розроблена нами програма комплексної фізичної реабілітації
спортсменів після переломів гомілковостопного суглобу включає в себе:
ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну фізичну культуру, масаж,
гідрокінезотерапію, гідромасаж, заняття на тренажерах, фізіотерапію, ударно-
хвильову терапію. Тоді як  у контрольній групі використовувався традиційний
комплекс фізичної реабілітації, який складався з класичного масажу, ранкової
гігієнічної гімнастики, лікувальної фізичної культури, занять на тренажерах та
фізіотерапевтичних процедур.

3. Виявлено суттєву різницю за показниками гоніометрії після
відновлювального періоду у хворих експериментальної та контрольної груп.
Хоча в обох група різниця значень була вірогідно значуща, але у
експериментальній групі вона була набагато більша (майже у 1,5 раза).

4. Доведено що використання ударно-хвильової терапії прискорює
процеси відновлення гомілковостопного суглобу після переломів в середньому
на 2–3 місяці.

Необхідно і далі вивчати вплив ударно-хвильової терапії у поєднанні її з
іншими засобами фізичної реабілітації.
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР  ТА СТАН ЗДОРОВ'Я КОРИСТУВАЧІВ

Луцький педагогічний коледж
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

Анотація. У статті розглядається вплив роботи за монітором персонального
комп'ютера на працездатність та здоров'я школярів.

Ключові слова. Персональний комп'ютер, працездатність, здоров'я, комп'ютерний
зоровий синдром (КЗС), гострота зору,об'єм акомодації, міопія.

Аннотация. В статье рассматривается влияние работы за монитором персонального
компьютера  на работоспособность и здоровья школьников.

Ключевые слова. Персональный компьютер, работоспособность, здоровье,
компьютерный зрительный синдром (КЗС), острота зрения, объем аккомодации, миопия.

Abstract. The article reviews the influence of the monitor to the PC performance and health
of schoolchildren.

Key words. Personal computer, work, health, computer eye syndrome (Barrier), visual acuity,
size of accommodation, myopia.

Актуальність. В останні роки відбулося широке впровадження
комп'ютерної техніки у всіх галузях виробництва, обслуговування та на
побутовому рівні. Практично безмежні можливості комп'ютерної техніки
зробили її необхідною у сфері науки та освіти. Персональні комп'ютери стали
невід'ємним атрибутом навчального процесу.
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Мета: проаналізувати влив комп’ютера на працездатність та стан здоровя
школярів.

Впровадження комп'ютерів в навчально-виховний процес і в повсякденну
діяльність виявило не тільки позитивні, а й негативні сторони їх використання,
у зв'язку із наявністю комплексу потенційно небезпечних для здоров'я чинників
[6]. Доведено, що серед негативних факторів є тривале сидяче положення, дія
електромагнітного випромінювання, навантаження на зір та стомлення очей.
Основні скарги, які пред'являють користувачі під час роботи з персональними
комп'ютерами, це біль і відчуття "піску" в очах, погіршення зору, почервоніння
повік, труднощі переведення погляду з близьких на далекі предмети, швидке
стомлення, двоїння предметів. Комплекс виявлених порушень науковцями
об'єднано терміном комп'ютерний зоровий синдром . Він включає зорові та очні
симптоми. До зорових симптомів відносять: зниження гостроти зору,
сповільнене перефокусування, двоїння предметів, відчуття зміни забарвлення
предметів, надмірна чутливість до освітлення. Серед очних симптомів варто
виділити біль в ділянці очей та лоба, біль при рухах очей, почервоніння склер,
печіння в ділянці кон'юнктив, сльозотеча, «сухість» очей та ін. Усі ці симптоми
зустрічаються приблизно у 60 % користувачів персональних комп'ютерів, і
практично в усіх, хто працює за монітором більше 6 годин підряд.

Комплексні дослідження протягом останнього десятиліття проводились в
Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України із
залученням науковців гігієнічного та педіатричного профілю, а також педагогів
та інженерно-технічних працівників. У результаті досліджень були
обгрунтовані основні гігієнічні принципи безпечного для здоров'я
застосування комп'ютерної техніки [6; 7].

Більшість наукових досліджень, проведених у попередні роки, стосувались
встановлення безпечних умов під час навчальних занять з використанням
персональних комп'ютерів, впливу їх на працездатність і здоров'я. Вчені
А.В.Нікітіна, Н.С. Полька дійшли висновку, що ступінь стомлення на заняттях з
використанням персональних комп'ютерів вища порівняно із звичайними.
Робота на персональному комп'ютері відрізняється від інших видів діяльності
значними функціональними змінами нервово-емоційного статусу, потребує
напруженої роботи зорового аналізатора, супроводжується вимушеною
робочою позою[7]. Статична сидяча поза і неправильно вибрана тривалість
роботи можуть привести до порушення постави, а довготривале напруження
зору − несприятливо позначитись на зорових функціях  та стати причиною
виникнення спазму акомодації, появі чи прогресуванні вже існуючої
короткозорості [1; 5].

На функціональний стан зорової системи  школяра під час навчання в
кабінеті комп’ютерної техніки (ККТ) впливає також інтенсивність і тривалість
роботи на ПК, зміст і обсяг навчальної інформації, якість програмних засобів,
якість персональних комп’ютерів, контрасність і колір зображення на екрані
відео монітора, яскравість і освітленість тощо [2; 3].



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2010. – № 5

84

Важливим є питання вивчення випромінювань, які здійснюють відео
монітори комп’ютера, зокрема електромагнітні та електростатичні
випромінювання. На даний момент відомо про важкі наслідки впливу
електромагнітних променів слабких інтенсивностей  на організм дорослого.
Найбільш чутливими до негативної дії електромагнітних променів є вища
нервова діяльність та біоелектрична активність мозку. У головному мозку
відбувається дезінтеграція організації інформації з наступними порушеннями в
інших функціональних системах [6]. У дослідах на дорослих тваринах було
доведено, що ЕМП слабких інтенсивностей може впливати на формування
ембріону, на поведінку тварин, на рецепторний апарат та мембрани нервових
клітин, на гематоенцефалічний бар’єр, на умовно-рефлекторну діяльність.

Встановлено, що до ЕМП чутливі також ендокринна, імунна та
репродуктивна системи організму людини. Найбільш чутливими до ЕМП є
ембріони, діти, юнаки, та окремі категорії хворих.

Фахівці наукового центру охорони здоров’я дітей та підлітків Російської
академії медичних наук вказують на те, що в умовах перевищення ЕМП
комп’ютерне навантаження може призвести до змін регуляції коркових
процесів та впливає на гуморальну регуляцію організму дитини [6]. Змінне
магнітне поле з частотою 0,2, 0,6, 5 і 8 Гц впливає на показники реограми та
ЕКГ. Це свідчить про те, що змінне магнітне поле вказаних параметрів є
потужним екологічним фактором, який впливає на здоров’я людини

Враховуючи вищевказане можна стверджувати, що електричні, магнітні,
електромагнітні та електростатичні поля, що продукують монітори ПК, мають
негативний вплив на організм дорослого, а тим більше підростаючого
організму. Але особливістю впливу цих факторів є їх комплексність, тобто
поєднана дія.

Доведено, що при роботі з дисплеями найкращими за видимістю є
поєднання білих та жовтих об’єктів, які розташовані на чорному, темно-сірому
та синьому фонах. Несприятливі зсуви з боку кольоросприймальної функції
відмічені при роботі з об’єктами, які розташовані на синьому, червоному,
чорному, темно-сірому та пурпурному фонах дисплея. При спостереженні
об’єктів на світло-сірому та зеленому фонах дисплея зсуви з боку
функціонального стану зорового аналізатору були менше, що дає підстави
рекомендувати їх в якості оптимальних фонів [8].

Висновок. Отже, на сьогодні зрозуміла необхідність всестороннього
вивчення функціональних змін стану здоров'я комп'ютерокористувачів під
впливом персональних комп’ютерів. Вчасне виявлення, профілактика порушень
є на сьогодні важливим не лише медичним, а й соціально-економічним
питанням.

З метою зменшення впливу негативних факторів на організм
комп'ютерокористувачів рекомендуємо такий орієнтовний комплекс вправ:

Комплекс вправ для очей
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Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті
погляд – прямо, відвернувшись від комп’ютера.
1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-
прямо без затримки в кожному положенні.

Повторити 5 раз і 5 раз у зворотному напрямі.

2. Поглядом намалювати  лежачу вісімку

3. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і перевести погляд з

близького предмету на далекий .

4. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

Комплекс вправ для зняття м’язового напруження
Вихідне положення – сидячи на стільці.

1. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положенні 2-3
секунди і розслабитись.
2. Сидячи на стільці, піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх
додолу, розслабити. Вправу повторити 5 раз.
3. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися у
такому положенні 5 секунд, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 раз.
4. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши
руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростуючи плечі. Повторити 5
раз.
5. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 раз.
6. Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3-5 секунд.
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Ярошик М. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З

ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”
ДЛЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У

ГАЛУЗЕВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Львівський державний університет фізичної культури

Анотація. Стаття присвячена актуальному питанню підготовки спеціалістів
фізичного виховання в контексті євроінтеграції вищих навчальних закладів України.
Проведено опитування студентів ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту. Проаналізовано
стан організації і проведення занять з дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання”
для бакалаврів фізичного виховання у галузевих вищих навчальних закладах. З’ясовано, що в
галузевих ВНЗ домінують традиційні методики навчання.

Ключові слова. бакалавр фізичного виховання, кредитно-модульна система,
дисципліна „Теорія і методика фізичного виховання”, методика навчання, євроінтеграція.

Аннотация. Ярошик М.  Я. Особенности организации и проведения занятий по
дисциплине „Теория и методика физического воспитания” для будущих бакалавров
физического воспитания в отраслевых высших учебных заведениях. Статья посвящена
актуальному вопросу подготовки специалистов физического воспитания в контексте
евроинтеграции высших учебных заведений Украины. Проведен опрос студентов высших
учебных заведений сферы физического воспитания и спорта. Проанализировано состояние
организации и проведения занятий по дисциплине „Теория и методика физического
воспитания” для бакалавров физического воспитания в отраслевых вузах. Выяснено, что в
отраслевых высших учебных заведениях доминируют традиционные методики учебы.

Ключевые слова. бакалавр физического воспитания, кредитно-модульная система,
дисциплина „Теория и методика физического воспитания”, методика учебы, евроинтеграция.

Annotation. Yaroshyk M. The specifics of the organization and carrying out of lessons
on discipline "The theory and methods of physical education" for the future bachelors of
physical education in branch higher educational institutions. Article is devoted to topical
question of preparation of specialists of physical education in a context of eurointegration of higher
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educational institutions of Ukraine. Interrogation of students of High School of sphere of physical
education and sports is done. The level of the organisation and carrying out of lessons on discipline
"The Theory and methods of physical education" for bachelors of physical education in branch
higher educational institutions is analysed. It is found out that in branch High Schools traditional
methods of teaching dominate.

Keywords. Bachelor of physical education, credit-module system, discipline „Theory and
method of physical education”, method of studies, eurointegration.

Постановка проблеми. Система підготовки кадрів для сфери фізичної
культури і спорту є важливою складовою інституту освіти в європейських
країнах. Найчисельнішу групу педагогічних кадрів цієї сфери як у Європі, так і
в Україні складають випускники освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.
Профільним навчальним предметом у підготовці бакалаврів фізичного
виховання є „Теорія і методика фізичного виховання” як інтегральна
дисципліна. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців фізичного
виховання досить повно висвітлені у працях Л. Матвеева (1976), В. Ареф’єва
(2001), Е. Вільчковського (2004), Б. Шияна (2004), Т. Ротерс (2007),
Т. Круцевич (2008), М. Ісаченко (2008), О. Ємця (2009), О. Тимошенко (2009).

Незважаючи на чималу кількість ґрунтовних досліджень, недостатньо
вивченим залишається питання ефективної методики викладання згідно з
Болонськими вимогами, які були б зрозумілими та прийнятними як для
студентів, так і для викладачів. Тому в умовах входження українських
навчальних закладів до міжнародного освітнього простору необхідно
адаптувати чинну систему підготовки фізкультурних фахівців, ураховуючи її
переваги та традиції, до європейської системи організації навчального процесу
та підібрати адекватні методики, які сприятимуть удосконаленню підготовки
бакалаврів фізичного виховання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що перед вищою
фізкультурною освітою стоїть важливе завдання: забезпечити перехід до
кредитно-модульної системи навчання, що є однією з умов входження
національної системи освіти до спільного європейського простору [].

Кредитно-модульна система організації навчального процесу підготовки
фахівців відкриває нові можливості в системі вищої освіти. Вона сприяє
створенню умов для самореалізації особистості як активного члена суспільства,
задовольняє потреби держави у кваліфікованих спеціалістах; надає можливість
виховувати у майбутніх фахівців цілісне світосприйняття та сучасний науковий
світогляд.

Мета. Оцінити стан організації і проведення занять з дисципліни „Теорія
і методика фізичного виховання” у вищих навчальних закладах сфери
фізичного виховання і спорту України.

Завдання.
1. Провести опитування студентів галузевих ВНЗ для всебічного

вивчення проблеми реалізації кредитно-модульної системи під час проведення
занять з теорії і методики фізичного виховання (ТіМФВ).

2. Визначити оцінку організації і проведення занять з дисципліни
ТіМФВ у Львівському державному університеті фізичної культури.

http://www.hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KCK&P21DBN=KCK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%27%D1%94%D0%B2%20%D0%92.%D0%93.
http://www.hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KCK&P21DBN=KCK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%27%D1%94%D0%B2%20%D0%92.%D0%93.
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Методи дослідження: аналіз літературних джерел; соціологічні методи;
методи математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження проводилися на базі
Національного університету фізичного виховання і спорту України
(НУФВіСУ), Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і
спорту (ДДІФКіС), Харківської державної академії фізичного виховання
(ХДАФВ) та Львівського державного університету фізичної культури
(ЛДУФК). Під педагогічним спостереженням знаходилися студенти факультету
фізичного виховання, впродовж 2007-2008 років.

Результати дослідження та їх обговорення. Для всебічного вивчення
проблеми реалізації кредитно-модульної системи під час проведення занять з
теорії і методики фізичного виховання у ВНЗ сфери фізичного виховання і
спорту ми провели опитування студентів НУФВіСУ, ДДІФКіС, ХДАФВ,
ЛДУФК. Інструментарієм опитування стала спеціально розроблена анкета
„Реалізація кредитно-модульної системи під час викладання профільних
дисциплін у ВНЗ”.

Загалом було проанкетовано 175 осіб. Оскільки істотних розбіжностей у
відповідях респондентів ВНЗ не виявлено, ми узагальнили результати
проведеного опитування. 74% респондентів позитивно ставляться до навчання
за кредитно-модульною системою. Їм найбільше до вподоби індивідуальна
(46%) та групова (36%) форми організації групи на семінарських заняттях. Це
зумовлено тим, що за таких умов найкраще реалізується індивідуальний підхід і
кожному студенту приділяється належна увага.

Під час проведення семінарських (практичних) занять з дисципліни
„Теорія і методика фізичного виховання” зазвичай використовувалися такі
методи навчання: „запитання–відповідь” (41%); підготовка та захист рефератів
(13%); дискусії з проблемних та актуальних питань (12%). Перегляд та аналіз
відео матеріалів становить 50%. Частка, відведена на виконання індивідуальних
завдань та комбіноване опитування, складає 8% та 7% відповідно. Відсоток
застосування імітаційних методів, кейс-методу, міні-лекцій, бліц-опитування,
методу „естафети” був невисоким і коливався в межах 3–4%. Рідко у галузевих
ВНЗ для систематизації матеріалу використовують схеми і таблиці. У ЛДУФК
та ХДАФК не виконують письмові завдання із друкованими носіями. Лише
1,5% респондентів вказали на застосування цих методик в інших ВНЗ сфери
фізичного виховання і спорту. Використання термінологічних диктантів
відзначили 2% опитаних.

Отримані результати дають підстави стверджувати, що в галузевих ВНЗ
домінують традиційні методики навчання. Таке явище дещо суперечить
сучасним тенденціям розвитку вищої освіти в контексті Болонських
перетворень.

Уведення КМС навчання супроводжується збільшенням обсягів
навчального матеріалу для самостійного вивчення. Наше опитування дозволило
з’ясувати ставлення студентів ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту до
таких змін. Виявилося, що у 57% респондентів ставлення є позитивним, у
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23% – негативним. Решті 20% опитаних важко відповісти на це запитання.
Такий результат є свідченням неготовності студентства до самостійного
опрацювання навчального матеріалу або невміння ефективно здійснювати
самостійну роботу.

Для опрацювання навчального матеріалу з теорії і методики фізичного
виховання у ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту найчастіше
застосовували такі види самостійної роботи: письмова (22,5%), із друкованими
носіями (19%), індивідуальна (16%), позааудиторна (15%) та з використанням
інтернет-ресурсів (11%). Практично не застосовували самостійну роботу з
використанням відео-матеріалів, на основі співуправління, фронтальний та
груповий вид організації самостійної роботи. Незначний відсоток респондентів
вказали на застосування продуктивної (6,5%), аудиторної (5%) та усної (5%)
самостійної роботи. Це свідчить про те, що потенціал самостійної роботи не
використовується повною мірою.

КМС навчання передбачає застосування технічних засобів навчання для
покращення ефективності підготовки майбутніх фахівців. Тому важливо
з’ясувати, які технічні засоби використовували на аудиторних заняттях з
базової дисципліни ТіМФВ. Так, найчастіше застосовують комп’ютер та
мультимедійний проектор – 70%. На використання телевізора,
відеомагнітофона та магнітофона вказали лише 6% респондентів. Такі умови є
сприятливими підґрунтям для інтенсифікації підготовки фахівців за КМС
навчання. Водночас 83% опитаних вважають, що використання відео-матеріалів
сприяє ефективному засвоєнню навчальної інформації, і лише 7%
дотримуються протилежної думки.

Таблиця 1
Оцінка ступеня взаємозв’язку ТіМФВ зі спортивно-педагогічними

дисциплінами у галузевих ВНЗ (за результатами анкетування студентів)

ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту
Загальна
оцінка

Спортивно-педагогічні
дисципліни НУФВіС

x
ЛДУФК

x
ДДІФКіС

x
ХДАФК

x
x ±σ

Гімнастика 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4±0,4
Спортивні ігри 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6±0,2
Легка атлетика 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6±0,4

Плавання 2,9 2,1 2,8 2,0 2,5±0,3
Рухливі ігри 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9±0,2

Футбол 3,3 2,5 3,3 2,5 2,9±0,4
Лижні види спорту 2,3 2,1 2,3 2,1 2,2±0,3

Атлетизм 4,2 2,9 4,1 2,9 3,5±0,4
Ритміка і хореографія 4,3 3,2 4,2 3,1 3,7±0,3

Сучасна система підготовки фахівців з фізичної культури включає
різноманітні цикли навчальних дисциплін, які прямо або опосередковано
пов’язані між собою.  На думку Б.  Шияна та В.  Папуші,  провідне місце у цій
системі займає цикл спортивно-педагогічних дисциплін, який покликаний
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забезпечити студентам можливість виконувати педагогічні функції вчителя
фізичної культури у майбутньому. Тому ми вирішили з’ясувати наявність
зв’язку ТіМФВ зі спортивно-педагогічними дисциплінами. Більша частина
респондентів (87%) вказують на таку залежність. На думку опитаних,
найсильніший зв’язок із курсом гімнастики, рухливих ігор, ритміки і
хореографії та атлетизму (табл. 1). Ступінь взаємозв’язку оцінювали за 5-
бальною шкалою, де 5 – високий взаємозв’язок, 4 – вищий за середній, 3 –
середній, 2 – нижчий за середній, 1 – низький.

Курс рухливих ігор озброює студентів знаннями з теорії і методики
проведення ігор, які необхідні для ефективної організації позаурочних форм
фізичного виховання. На практичних заняттях студенти вивчають різноманітні
прийоми і навички роботи з дітьми залежно від їхнього віку та підготовленості,
а також правила і методи проведення рухливих ігор.

Заняття з ритміки формують музично-ритмічне відчуття як основу
відображення музики в русі. На практичних заняттях розкривають шляхи
формування хореографічних навичок учнів, навчають підтримувати чіткий
ритм роботи, дисципліну, культуру взаємостосунків серед дітей.

Знання, отримані на заняттях з атлетизму, найчастіше використовуються
у процесі організації фізичного виховання зі старшими школярами.

Отже, анкетування студентів галузевих ВНЗ, спрямоване на всебічне
вивчення проблеми реалізації кредитно-модульної системи під час проведення
занять з теорії і методики фізичного виховання, показало, що організація і
проведення занять за новою системою у ВНЗ практично не відрізняється. Тому
подальші наші дослідження проводилися на базі ЛДУФК, який є типовим ВНЗ
сфери фізичного виховання і спорту.

Для оцінки організації та проведення занять з теорії і методики фізичного
виховання у ЛДУФК ми провели опитування студентів ІІІ курсу факультету
фізичного виховання.

У результаті проведеного анкетування студентів ми з’ясували оцінку
організації і проведення занять з ТіМФВ, яка склала 3,3±0,6 бала. Зокрема,
проведення семінарських занять вони оцінили в 3,7±0,3 бала, лекцій – 2,7±0,2
бала, контрольних завдань і тестів – 3,5±0,3 бала.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні
висновки:

1. Більшість респондентів ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту
позитивно ставляться до навчання за кредитно-модульною системою. Вони
надають перевагу індивідуальній (46%) та груповій (36%) формам організації
групи на семінарських заняттях.

2. Під час проведення семінарських (практичних) занять з дисципліни
„Теорія і методика фізичного виховання” викладачі зазвичай використовують
традиційні методи навчання: „запитання–відповідь” (41%); підготовка та захист
рефератів (13%). Не використовується повною мірою потенціал самостійної
роботи.
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3. На думку респондентів, викладачі практично не застосовують технічні
засоби навчання, які більшість опитаних вважають ефективними для засвоєння
навчальної інформації. 87% студентів вказують на наявність зв’язку теорії і
методики фізичного виховання з такими спортивно-педагогічними
дисциплінами: „Теорія і методика гімнастики”, „Теорія і методика рухливих
ігор”, „Ритміка і хореографія”

4. Оцінка організації і проведення занять з ТіМФВ склала 3,3±0,6 бала,
що відповідає середньому рівню.

Отже, реалізація кредитно-модульної системи навчання під час проведення
занять з теорії і методики фізичного виховання у галузевих ВНЗ відбувається
успішно, незважаючи на виявлені окремі недоліки. Для їх усунення необхідно
покращувати матеріально-технічне та методичне забезпечення, розширювати
форми організації самостійної роботи і арсенал методів навчання, впроваджувати
інноваційні технології. Запропоновані заходи дозволять підвищити якість
підготовки фахівців фізичного виховання в умовах євроінтеграції та їхню
конкурентоспроможність на світовому ринку праці.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку ефективної
методики викладання дисципліни ТіМФВ за кредитно-модульною системою
для підвищення якості підготовки фахівців фізичного виховання.

Література
1. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко [та

ін.]. – К. : [б. в.], 2005. – 256 с.
2. Войнар Ю. Розвиток та сучасні тенденції системи підготовки фахівців з фізичної культури в

умовах євроінтеграції :  монографія /  Войнар Ю.,  Новарецький Д.,  Глазирін І.  –  Черкаси :
Відлуння-Плюс, 2005. – 184 с. – ISBN 966-693-116-8.

3. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський
простір вищої освіти /  В.  С.  Журавський,  М.  З.  Згуровський.  –  К.  :  Політехніка,  2003.  –
200 с.

4. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного
реформування вищої освіти України / М. З. Згуровський. — К. : НТУУ „КПІ”, 2006. – 543
с. – ISBN 966-622-199-3.

5. Кузин В. В. Многоуровневая подготовка спортивных кадров за рубежом: концептуальные
основы, опыт организации и содержание підготовки специалистов / В. В. Кузин, М. Е.
Кутепов. – М. : Физкультура, образование и наука, 1999. – 246 с.

___ ___ ___ ___

Chodinow W., Płużycka A.
PORÓWNANIE ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIEWCZĄT SZKÓŁ

PODSTAWOWEJ A GIMNAZJALNEJ
Politechnika Radomska, Łucki instytut rozwoju człowieka uniwersytetu „Ukraina”

Аннотация. Сопоставлены антропометрические данные и результаты физического
развития девочек начальной школы  (12-13 lat) и гимназиальной (14-16 lat ). Применив тест
Еврофит, удалось выяснить, что физическое развитие девочек из школы гимназиальной по
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всем параметрам (антропометрические показатели и физические качества)  превосходит
развитие девочек начальной школы.

Ключевые слова: физическая подготовка, развитие, возраст
Annotation.Girls were from primary school in century age 12-13 year but with from high

school in century age 14-16 year. Measurements were investigative methods mass antropometry
and heights of bodies, test method with use of test of physical proficiency Eurofit. It observe, that
distinct exist among girls difference proficiency genital differences. Oldest girls from colleagues of
centuries ages 14-15 year and whole groups 12-13 years old girls in test in all attempts tests better
results basically Eurofit.

Key words: physical proficiency, development, age.

Wstęp. Problematyka rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej młodzieży od
dawna stanowi przedmiot badań naukowych, zwłaszcza lekarzy, pedagogów,
antropologów i nauczycieli wychowania fizycznego. Już od wielu lat w licznych
badaniach, prowadzonych przez ośrodki naukowe w Polsce, obserwuje się zmiany
pokoleniowe w rozwoju  i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Rozwój dziecka
przebiega etapami, których kolejność jest na ogół stała.

Pojęcie sprawności motorycznej J. Drabik (1992) określa różnie, ale zawsze
jednym z aspektów formułowanych w jego  definicjach jest ocena zdolności
motorycznych lub umiejętności ruchowych nabytych i kształtowanych w trakcie
rozwoju ontogenetycznego. W miarę rozwoju wzbogaca się zachowanie ruchowe
osobnika, jest to wyrazem jego przystosowania do warunków bytu i zdobywania
samodzielności. Istotną cechą zmian rozwojowych jest okresowy ich przebieg.
Sprawności motoryczne są osobniczo zintegrowane, ale kształtują Jak pisze N.
Wolański (1979) rozwój motoryczny tkwi w dojrzewaniu ośrodków motorycznych, i
jest możliwy tylko przez ćwiczenia, nabywanie doświadczeń ruchowych i
opanowanie techniki ruchu. się nierównomiernie.

. Dojrzałość ośrodków motorycznych i ćwiczenia, to dwa czynniki ściśle ze
sobą skorelowane, które w ostatecznym bilansie w dużej mierze decydują o
sprawności i poziomie nabytych umiejętności. Decydującą rolę w kształtowaniu
sprawności motorycznych odgrywają następujące czynniki: dojrzałość, możliwość
uczenia się i ćwiczenia, dobre wzorce, kierowanie uczeniem się, motywacja, dobry
model i odpowiedni nadzór.

A. Halicka – Ambroziak (1996) uważa, że uwarunkowania sprawności
fizycznej są bardzo złożone, pomijając tu udział czynników genetycznych sprawności
młodzieży, ponieważ proces pedagogiczny nie ma na nie praktycznie wpływu.
Szczególną rolę w okresie pokwitania w gronie osób wychowujących odgrywa
nauczyciel  wychowania fizycznego. Ma on możliwość nawiązania bliższego
kontaktu z dziećmi poprzez ćwiczenia fizyczne i lekcje wychowania fizycznego. W
tym wieku na szczególną troskę nauczyciela zasługują dziewczęta, ponieważ
obserwuje się u nich zmniejszoną aktywność ruchową [11].

Wzrost sprawności motorycznej w kolejnych kategoriach wieku stanowi –
zdaniem H. Milicerowej (1974) bezpośredni dowód , że podstawą rozwoju
sprawności jest biologiczne dojrzewanie organizmu. Zjawisku temu towarzyszą
znamienne różnice dymorficzne w rozwoju sprawności motorycznej, wynikające z
odmiennych biologicznych cech ustroju dziewcząt i chłopców, a także różnych
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okresów dojrzewania płciowego i zainteresowań dzieci [8]. Wolański i Pařizkowa
(1976) twierdzą, że różnice międzypłciowe nasilają się wyraźnie w okresie
pokwitania [6].

R. Przewęda (1981) twierdzi, że rozwój fizyczny to zdumiewający proces,
przebiegający etapami, od stopniowego rozwoju dziecka do gwałtownego pędu ku
dorosłości związanego z okresem dojrzewania. Jakość rozwoju dziecka zależy od
wrodzonych cech organizmu oraz od działających na nie w ciągu życia czynników
środowiskowych [5].

J. Raczek (1982) definiuje motoryczność jako „całokształt przejawów,
możliwości i potrzeb ruchowych człowieka – tworzy elementarną płaszczyznę w
obiektywnej rzeczywistości kultury fizycznej [9].

N. Wolański (1979) twierdzi, że w wieku 10 – 13 lat następuje szybki rozwój
motoryczności, a zwłaszcza prostych cech takich jak – siła, szybkość wytrzymałość.
Również złożone zdolności motoryczne – zwinność, gibkość, zręczność, skoczność
(moc) dynamicznie się rozwijają.

U chłopców skok pokwitaniowy występuje przeciętnie w wieku 12,5-15 lat i
powoduje przyrost wysokości ciała o około 20cm, któremu towarzyszy przyrost masy
ciała o około 20kg. Największa szybkość wzrastania ciała wynosi około 10cm
rocznie przypada przeciętnie na 14 rok życia, chociaż może też wystąpić pomiędzy
12 a 17 rokiem życia. U dziewczynek skok pokwitaniowy rozpoczyna się około 2 lata
wcześniej niż u chłopców przeciętnie w wieku 10,5-13 lat. Przed skokiem
pokwitaniowym wysokość ciała chłopców  i dziewczynek jest zbliżona [3].

Podstawowym celem badań była ocena sprawności motorycznej u dziewcząt
uczących się w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki i w Publicznym Gimnazjum
im. Bp. P. Gołębiowskiego w Jedlińsku.  W pracy szczegółowe problemy badawcze
są następujące:
1.  Jaki jest poziom sprawności fizycznej wśród dziewcząt  ze szkoły podstawowej?
2.    Jaki jest poziom sprawności fizycznej wśród dziewcząt  z gimnazjum?
4. Jak kształtują się różnice sprawności fizycznej poszczególnych zdolności
motorycznych pomiędzy dziewczętami z różnych grup wiekowych ?

Zdaniem J.Szopy i wsp. (1996) rozwój fizyczny w wieku dorastania polega na
dalszym rozwoju struktury i funkcji organizmu. Obejmuje on zmiany anatomiczne i
fizjologiczne, a więc zwiększanie się wysokości i ciężaru ciała, zmiany w
proporcjach organów i ogólnym kształcie ciała oraz dojrzewanie fizjologiczne,
znajdujące wyraz przede wszystkim w dojrzewaniu płciowym. Procesy te są ze sobą
ściśle powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Dla wieku dorastania, a zwłaszcza
jego początków, znamienne jest ogólne przyspieszenie tempa rozwoju w porównaniu
z okresem poprzednim. Rozwój fizyczny w wieku dorastania polega na dalszym
rozwoju struktury i funkcji organizmu. Obejmuje on zmiany anatomiczne i
fizjologiczne, a więc zwiększanie się wysokości i ciężaru ciała, zmiany w
proporcjach organów i ogólnym kształcie ciała oraz dojrzewanie fizjologiczne,
znajdujące wyraz przede wszystkim w dojrzewaniu płciowym. Procesy te są ze sobą
ściśle powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Dla wieku dorastania, a zwłaszcza
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jego początków, znamienne jest ogólne przyspieszenie tempa rozwoju w porównaniu
z okresem poprzednim.

Przed skokiem pokwitaniowym wysokość ciała chłopców i dziewczynek jest
zbliżona [3]. U dziewcząt przeważnie między 11, a 14 rok życia występuje pierwsza
miesiączka, która zazwyczaj świadczy o uwalnianiu się komórek jajowych z
jajników. Oprócz pierwszorzędnych zmian płciowych zachodzą również drugorzędne
cechy płciowe. J. Charzewski i wsp.(1999) piszą, że  dynamiczne zmiany w budowie
somatycznej nie pozostają bez wpływu na sprawność motoryczną.

Podstawowym celem badań, których wyniki zostaną przedstawione w dalszej
części pracy, była ocena sprawności motorycznej u dziewcząt i chłopców uczących
się w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki i w Publicznym Gimnazjum im. Bp.  P.
Gołębiowskiego w Jedlińsku koło Radomia.

W pracy szczegółowe problemy badawcze są następujące:
1.  Jaki jest poziom sprawności fizycznej wśród dziewcząt i chłopców ze

szkoły podstawowej?
2.    Jaki jest poziom sprawności fizycznej wśród dziewcząt i chłopców z

gimnazjum?
4. Jak kształtują się różnice sprawności fizycznej poszczególnych zdolności

motorycznych pomiędzy dziewczętami z różnych grup wiekowych ?
4. Jak kształtują się różnice sprawności fizycznej poszczególnych zdolności

motorycznych pomiędzy dziewczętami z różnych grup wiekowych ?
Hipotezy
Starsze dziewczęta odznaczają się lepszymi wynikami w teście sprawności

fizycznej od swych młodszych koleżanek.
Materiał badany

Badania nad sprawnością motoryczną przeprowadziłam w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Jedlińsku. Badaniami objęto 100 osób 50  dziewcząt (25 dziewcząt
ze szkoły podstawowej i 25 dziewcząt z gimnazjum) i 50 chłopców (25 chłopców ze
szkoły podstawowej i 25 chłopców z gimnazjum). Chłopcy i dziewczęta ze szkoły
podstawowej byli w wieku 12-13lat a z gimnazjum w wieku 15-16lat. Chłopcy i
dziewczęta z obu szkól uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego 3 razy  w
tygodniu po 1 godzinie. Badania sprawności w szkole podstawowej za pomocą
MTSF przeprowadziłam w trakcie  praktyk, natomiast w gimnazjum w trakcie zajęć
lekcyjnych.

Badania przeprowadzono na terenie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki i
Publicznego  Gimnazjum im. Bp. P. Gołębiowskiego w Jedlińsku w 2009 roku.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum są połączone ze sobą posiadają pełnowymiarową
salę gimnastyczną, mniejszą sale gimnastyczną, salę do ćwiczeń korekcyjnych,
siłownię, bieżnię, boisko do piłki nożnej oraz boisko do piłki koszykowej.
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku mają na celu:
¾ Rozwój cech motorycznych (koordynacja ruchowa, wytrzymałość, siła,

gibkość) i ukierunkowanych w zakresie strzelectwa sportowego.
¾ Rozwijanie zainteresowań sportowych.
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¾ Kształtowanie postaw: aktywności, odpowiedzialności, obowiązkowości,
systematyczności, bezpiecznego posługiwania się sprzętem, koleżeństwa
 i współpracy, wytrwałości.

¾ Uczestniczenie w rywalizacji sportowej na szczeblu okręgu, województwa,
 ogólnopolskim i międzynarodowym.

¾ Reprezentowanie i promowanie szkoły, gminy i województwa.
¾ Udostępnienie ścieżki kariery sportowej.
W Szkole Podstawowej działają sekcje tańca, aerobiku, lekkoatletyczna oraz piłki
nożnej. Gimnazjum im. Bp. P. Gołębiowskiego w Jedlińsku posiada szeroką bazę
sportową. Jedną z sekcji jest sekcja strzelectwa sportowego ULKS Jedlińsk, która
liczy 15 – 20 stałych członków. W ciągu ostatnich lat w zajęciach sekcji
uczestniczyło około 200 osób. Są to głównie uczniowie i absolwenci PG w Jedlińsku.
Ponadto szkoła posiada sekcje lekkoatletyki oraz tenisa stołowego.

Metoda pomiarów antropometrycznych
Pomiary te dotyczyły wysokości i masy ciała i przeprowadzone zostały przez

pielęgniarkę szkolną. Masę ciała określono na wadze lekarskiej z dokładnością do 0,5
kg. Pomiar wysokości ciała odbył się na wadze lekarskiej przy użyciu wzrostomierza
z dokładnością do 0,5 cm.

Do sprawdzenia sprawności fizycznej badanych uczniów zastosowano test
Eurofit.

Badanie sprawności fizycznej dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum
przeprowadziłam w oparciu o test Eurofit obejmujący pomiar takich cech
motorycznych jak: równowaga, szybkość, gibkość, siła, wytrzymałość.

Poszczególne cechy motoryczne mierzone w następujących próbach:
1. Postawa równoważna na jednej nodze
2. Szybkość ruchów ręki
3. W siadzie skłon dosiężny w przód
4. Skok w dal z miejsca
5. Zaciskanie ręki
6. Z leżenia siady
7. Zwis o ramionach ugiętych
8. Bieg wahadłowy 10 x 5 m
9. Bieg wytrzymałościowy

Metody statystyczne
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania postawione w niniejszej pracy,

materiał badawczy poddano obliczeniom statystycznym. Posłużono się
podstawowymi miarami statystyki opisowej. Zebrany materiał opracowałem
wykorzystując następujące metody statystyczne [1]:

średnia arytmetyczna ( x )

x = n

xi
n

i
å
=1

gdzie: x - średnia arytmetyczna, x – obserwacja, n – liczba
odchylenie standardowe (δ)
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δ = 21

2

x
n

x
i

i

-
å
=

gdzie: δ– odchylenie standardowe, x – obserwacje, n – liczba obserwacji, x - średnia
arytmetyczna

Analiza badań własnych
Pomiary antropometryczne grup badanych
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów antropometrycznych

dziewcząt  ze szkoły podstawowej. Przedstawiono je w formie opisowej,
tabelarycznej i na rycinach.

Tabela 1.
Wyniki  pomiarów antropometrycznych wśród dziewcząt  12-13 lat ze szkoły

podstawowej
dziewczętal.p.

Mc [kg] Hc[cm]
1. 52 150
2. 39 143
3. 40 146
4. 39 140
5. 45 155
6. 41 149
7. 41 148
8. 37 143
9. 41 152

10. 38 145
11. 39 144
12. 40 154
13. 42 150
14. 47 146
15. 42 140
16. 40 147
17. 39 147
18. 38 144
19. 43 151
20. 46 140
21. 58 152
22. 41 144
23. 36 140
24. 43 148
25. 44 149
x 42,0 146,6
δ 4,8 4,4

Min 36 140
Max 58 155

Tabela 2.
Wyniki pomiarów antropometrycznych wśród dziewcząt 14-16lat z gimnazjum

dziewczętal.p.

Mc [kg] Hc[cm]
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1. 47 150
2. 45 152
3. 49 157
4. 49 150
5. 43 155
6. 44 144
7. 42 143
8. 50 161
9. 42 144

10. 47 148
11. 43 147
12. 44 134
13. 50 154
14. 41 152
15. 49 135
16. 45 152
17. 46 150

918. 48 143
19. 47 153
20. 49 147
21. 49 143
22. 48 149
23. 47 155
24. 47 147
25. 46 147
x 46,2 143,1
δ 0,5 5,5

Min 41 9
Max 50 161

Wyniki testu sprawnościowego wśród dziewcząt  ze szkoły  podstawowej
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań poszczególnych prób

Testu Eurofit  dziewcząt  ze szkoły podstawowej. Przedstawiono je w formie
opisowej, tabelarycznej i na rycinach.

Tabela 3.
Wyniki  Testu Eurofit wśród dziewcząt 12-13 lat ze szkoły podstawowej

l.p.
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1. 8 28 1,43 12 5 16,6 134,0 13,0 3,9
2. 3 23 1,45 13 2 23,4 133,9 15,3 4,0
3. 4 25 1,44 12 5 26,0 142,9 15,5 4,3
4. 5 27 1,35 13 3 18,7 127,3 15,9 4,1
5. 7 32 1,25 19 4 16,6 136,0 13,5 4,1
6. 8 27 1,46 15 5 19,8 127,3 16,0 3,6
7. 4 24 1,44 21 3 17,6 135,0 14,5 4,2
8. 8 28 1,85 23 4 17,4 136,9 15,3 3,9
9. 8 24 1,74 22 8 18, 140,9 15,5 5,0
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10. 5 25 1,25 10 3 22,9 129,3 16,8 4,5
11. 8 38 1,31 18 4 21,5 135,0 13,5 3,9
12. 5 25 1,27 10 6 24,9 127,3 16,7 4,5
13. 2 25 1,53 22 5 21,4 135,0 13,5 4,4
14. 5 20 1,84 26 3 25,6 138,9 15,6 3,7
15. 6 28 1,86 11 4 20,9 147,9 16,5 3,6
16. 4 20 1,23 12 6 17,9 127,3 16,9 3,2
17. 4 29 1,34 17 2 20,1 125,0 13,5 5,1
18. 4 38 1,44 11 4 17,3 127,3 16,9 3,4
19. 8 25 1,47 15 5 19,6 135,0 14,5 3,4
20. 2 25 1,54 23 6 17,6 134,9 15,3 3,8
21. 3 28 1,85 22 4 17,4 147,9 15,5 4,3
22. 7 20 1,73 19 7 18,4 127,3 16,9 3,7
23. 4 20 1,35 13

1
8 18,7 127,0 16,9 3,9

24. 5 29 1,53 10 5 15,9 134,0 16,6 3,8
25. 7 27 1,34 19 6 18,7 133,9 20,5 3,9

x 5,3 26,4 1,4 15,7 4,6 19,7 133,8 15,6 4,0
δ 0,3 0,9345

23
0,04 1,1 0,3 0,5 1,2 0,3 0,09

Mi
n

2 20 1,23 1 2 15,9 125 13 3,2
Ma
x

8 38 1,86 26 8 26 147,9 20,5 5,1

Tabela 4.
Wyniki Testu Eurofit wśród dziewcząt 12-13 lat ze szkoły podstawowej
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1. 3 26 1,14 7 7 17,4 129,3 16,9 3,9
2. 4 25 1,35 13 4 16,9 140,6 15,6 3,8
3. 4 21 1,45 9 2 15,0 134,8 13,7 3,5
4. 3 23 1,10 11 7 19,8 156,6 15,7 3,4
5. 5 24 1,45 12 4 22,4 134,8 15,9 3,3
6. 5

4
27 1,12 10 8 21,1 137,9 14,7 3,7

7. 8 32 1,98 14 5 20,3 128,2 17,8 4,8
8. 5 28 1,25 13 8 26,0 126,0 15,9 3,7
9. 5 25 1,90 18 4 18,2 134,0 14,5 3,6
10. 6 27 1,20 10 4 19,2 133,9 16,0 3,2
11. 5 25 1,42 13 7 18,9 147,7 15,8 3,3
12. 5 36 1,38 15 8 23,5 137,8 13,5 3,3
13. 7 27 1,80 15 3 19,4 129,8 15,3 3,5
14. 3 27 1,18 13 6 22,9 140,0 15,5 4,0
15. 4 37 1,30 14 4 21,5 146,6 14,6 4,9
16. 5 31 1,80 14 6 18,4 124,8 16,8 4,1
17. 4 39 1,37 13 4 19,7 127,9 14,9 3,3
18. 3 27 1,35 9 3 15,9 128,6 14,5 3,7
19. 7 29 1,23 15 3 18,7 127,3 14,9 4,0
20. 4 38 1,54 14 5 16,6 135,0 16,8 3,4
21. 8 34 1,38 8 4 17,9 133,9 16,9 3,7
22. 4 27 1,29 11 2 20,0 147,9 14,5 3,8
23. 4 27 1,33 10 0 19,5 137,8 16,0 3,9
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24. 6 29 1,88 15 7 19,3 126,5 19,3 4,7
25. 5 38 1,78 16

12
8
2

21,1 129,9 20,5 4,8

x 4,8 29,1 1,4 12,4 4,80 19,5 135,1 15,8 3,8
δ 0,2 1,0 0,05 0,5 0,4 0,4 1,6 0,3 0,1

Min 3 21 1,1 7 0 15 124,8 13,5 3,2
Max 8 39 1,98 18 8 26 156,6 20,5 4,9

Wyniki testu sprawnościo
Tabela 5.

Wyniki  Testu Eurofit wśród dziewcząt 14-16lat z gimnazjum
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1. 5        37 1,89 18 3 25,30 135,3 15,5 3,5

2. 3 35 1,45 8 5 16,90 140,6 18,0 2,0

3. 5 31 1,46 12 5 15,10 134,8 14,6 3,9

4. 3 33 1,12 11 4 19,80 156,6 16,0 2,9

5. 4 24 1,47 11 3 22,45 134,8 17,3 3,7

6. 5 29 1,62 10 2 21,10 137,9 20,5 4,7

7. 5 32 1,78 16 5 18,40 128,2 22,8 4,8

8. 4 29 1,35 13 8 19,78 126,0 16,9 4,2

9. 5 26 1,50 10 0 15,90 134,0 16,6 4,2

10. 5 27 1,34 9 6 18,79 133,9 13,5 2,6
11. 5 26 1,42 12 2 16,60 147,7 15,7 3,9
12. 4 30 1,30 16 3 17,98 137,8 16,5 3,5
13. 5 21 1,84 15

q
4 25,80 129,8 21,6 2,6

14. 5 25 1,20 10 6 22,90 140,0 16,8 3,8
15. 4 38 1,31 8 4 21,50 146,6 14,9 3,2
16. 5 30 1,84 9 6 18,40 124,8 14,5 2,8
17. 5 30 1,36 13 0 19,78 127,9 14,9 3,0
18. 4 27 1,25 13 8 15,90 128,6 16,8 2,7
19. 5 27 1,24 10 4 18,79 127,3 16,9 4,3
20. 5 32 1,44 13 3 16,60 135,0 13,5 4,5
21. 5 36 1,45 11 3 23,45 133,9 15,3 3,2
22. 4 29 1,20 12 5 26,20 147,9 15,5 2,5
23. 4 26 1,22 15 0 19,89 137,8 14,6 3,1
24. 5 29 1,68 14 7 17,67 126,5 16,8 3,9
25. 5 33 1,88 18

12
8
2

25,33 129,9 20,9 2,6
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x 4,5 29,6 1,4 12,2 4,1 20,0 135,3 16,6 3,4
δ 0,1 0,8 0,04 0,5 0,4 0,6 1,5 0,4 0,1

Min 3 21 1,12 8 0 15,1 124,8 13,5 2
Max 5 38 1,89 18 8 26,2 156,6 22,8 4,8

wego wśród dziewcząt  z gimnazjum

Tabela 6.
Średnie arytmetyczne wyniki badań Testem Eurofit dziewcząt ze szkoły podstawowej

(12-13lat) i gimnazjum (14-16lat)
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Dziewczęta
12-13lat 5,3 26,4 1,4 15,7 4,6 19,7 133,8 15,6 4

Dziewczęta
14-16lat 6,6 32,3 1,5 16,8 6,2 21 132,5 15,3 3,6

Dzięki powyższym spostrzeżeniom można sformułować wnioski:
1.  Poziom sprawności fizycznej wśród dziewcząt ze szkoły podstawowej jest niższy
niż uczniów ze szkoły gimnazjalnej. Na takie spostrzeżenie ma wpływ wiek
badanych grup.
4. Różnice sprawności fizycznej poszczególnych zdolności motorycznych pomiędzy
dziewczętami z różnych grup wiekowych kształtują się:
Starsze dziewczęta dominują w próbach:

·W próbie utrzymania równowagi stojąc na jednej nodze
·W próbie pozycji siedzącej sięganie rękami w przód tak daleko, jak to możliwe
·W próbie skoku na odległość z pozycji stojącej
·W maksymalnej liczbie siadów z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund
·W próbie szybkiego dotykania naprzemian dwóch odpowiednio rozstawionych

krążków
W żadnej próbie młodsze dziewczęta 12-13 lat nie przewyższały starszych 14-

16 lat. Zapewne na ten fakt miał wpływ wiek badanych dziewcząt.
Założone przeze mnie hipotezy sprawdziły się:

Starsze dziewczęta odznaczają się lepszymi wynikami w teście sprawności
fizycznej od swych młodszych koleżanek zasadniczo we wszystkich próbach.
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Кравчук Л. С.

 КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ
ФІЗИЧНОЮ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИТЯЧИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ

ПАРАЛІЧАХ
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У статті розглядаються корекційно-педагогічні умови застосування засобів
фізичної реабілітації при ДЦП. Рання і систематична корекція у комплексі з корекційно-
педагогічними заходами дає змогу попереджувати і компенсувати ускладнення, виявляти
компенсаторні можливості організму.

Ключові слова: корекційно-педагогічні заходи, засоби реабілітації
Аннотация. Кравчук Л. С. Корекционно-педагогические условия применения

засобов физической реабилитации при детских церебральных параличах. В статье
рассматриваются коррекциионно-педагогические условия засобов физической реабилитации
при детских церебральных параличах. Ранняя и системная коррекция  в комплексе с
коррекционно-педагогическими мероприятиями даст возможность предупредить и
компенсировать усложнения, обнаружить компенсаторные возможности организма.

Ключевые слова: коррекционно-педагогическими мероприятиями, засобы
реабилитации.

Abstract. Kravchuk L. S. Corrective and pedagogical conditions of using of measures of
physical rehabilitation in case of children's cerebral parallization taking into consideration
the peculiarities of mental working ability of students. Corrective and pedagogical conditions of
using of measures of physical rehabilitation in cases of CCP are descibed in this article. Early and
systematic correction in complex with corrective and pedagogicai measures gives a possibility to
warn and compensate complications, to determine compensative abilities of organism.

Key words: correction in complex with corrective, measures of rehabilitation.
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Вступ. ДЦП – термін, що призначає групу рухових розладів, які виникають
при ураженні рухових систем головного мозку, і виявляються в недоліку або
відсутності контролю з боку нервової системи за функціями м’язів. Ці явища
відомий … лікар і психолог Сійзмунд Фрейд об’єднав під назвою дитячий
церебральний параліч. Хоча, по суті, мова йде не про параліч, як такий, а про
порушену координацію рухів, яка пов’язана з ураженням визначених структур
головного мозку [1].

При ДЦП мають місце ранні, зазвичай під час розвитку в утробі матері,
пошкодження або, недорозвинутості мозку. Причини цих порушень можуть
бути різні: це хронічні хвороби майбутньої матері, а також перенесені нею
інфекції, особливості захворювання, інтоксикації, несумісність матері і плода
по груповій незалежності, травми під час вагітності та інше. Причинним
фактором може бути недоношеність або переношеність плода.

Визначення хвороби і її класифікація змінювались на протязі останнього
століття, про що свідчать дані літератури. Вільям Джон Літтль (1861) називав
різні форми даної хвороби: двосторонній або геміплегічний спазмопараліч,
генералізовану регідність. Він вперше пов‘язав виникнення ортопедичних
паралітичних деформацій з важкими пологами, недоношеністю та асфіксією
новонародженого. Це була прогресивна гіпотеза свого часу, коли однією з
головних причин виникнення паралічів у дітей вважалося прорізування зубів.
Вільям Ослер (1888) описав 151 хворих, переважно з геміплегією, яка виникла з
різних причин. Він застосував до них термін «дитячий церебральний параліч»,
широко  популяризував використання цієї назви хвороби. Фрейд (1897) вважав,
що ДЦП – наслідок травмуючих факторів вагітності та пологів. Він
відокремлював спастичну диплегію, зумовлену ураженням не тільки спинного,
а й головного мозку [2].

В окремих випадках ДЦП може виникнути в результаті акушерського
травматизму, а також затягнення родів з обвиванням пуповини навколо шиї
плода, що в зв’язку з кисневою недостатністю призводить до пошкодження
нервових клітин головного мозку дитини. Іноді ДЦП виникає після народження
в віці до 1 року в наслідок перенесення  інфекційного захворювання,
ускладненого енцефалітом, або тяжкої травми голови. ДЦП не є спадковим
захворюванням.

У наш час існує безліч рекомендацій щодо лікування дітей з ЦП,
більшість спеціалістів стверджують, що лікування цих хворих повинно бути
раннім і комплексним Осипов Є.С., Жижинова В.П.  відмічає, що у дітей, які
перенесли перинатальне ураження мозку відбулась поступова компенсація
уражень ЦНС. Найбільш інтенсивна у 1-му півріччі життя і особливо в перші 2
міс. На її думку, рання симптоматична і патологічна терапія, та сприйнятливе
комплексне лікування сприяють більш швидкому відновленню нервової
тканини.

Межина Є. П. дотримується думки про необхідність поєднання
консервативного і хірургічного методів лікування, особлива увага нею
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приділяється застосуванню фізіотерапевтичних методів лікування (гідротерапії,
грязелікуванню, електролікуванню в поєднанні з ЛФК) .

Манухіною З.П., були досліджені результати комплексного лікування 200
хворих ДЦП на протязі 7 років. встановлено, що у 70% відмічається
покращення (з них у 50% хворих стали ходити самостійно, 30% – з костилями,
чи ходунами) , у 20% не отримано позитивних результатів через різко знижений
інтелект.

Цікаві дані наведені в роботі Богусловської Т.А., Воронової К.А., Рибак
В.М. про виховання рухових навиків і деяких пізнавальних функцій в басейні.
Практика навчання плаванню дітей, хворих на ЦП, на протязі 1-го періоду
навчання показало, що до кінця навчання 94,6% дітей можуть триматися у воді,
а 75% володіють різними способами плавання.

ДЦП характеризується великою різноманітністю клінічних форм і проявів,
супроводжуючих симптомів, важкістю рухових і психічних порушень,
ступенем компенсації, причинами, що викликали захворювання, в яких
системах мозку виникло пошкодження, порушеннями рухової активності
дитини [2].

В залежності від тяжкості і поширеності розрізняють такі форми ДЦП:
спастичну диплегію; спастичну геміплегію; подвійну геміплегію, параплегію,
моноплегію, астенічно-астетичний синдром, млява форма ДЦП, гіперкінетичну
форму.

Спастична діплегія (синдром Литтля) – найбільш часта форма ДЦП, що
характеризується руховими порушеннями верхніх і нижніх кінцівок, при чому
ноги страждають більше ніж рук. Ступінь залучення в патологічний процес рук
може бути різний – від виражених парезів до легкої незручності, що
виявляється при розвитку дитини тонкої моторики м’язовий тонус в ногах
високий: дитина стоїть на напівзігнутих і приведених до середньої лінії ногах;
при ходьбі спостерігається перехрещування ніг, розвивається контрактури у
великих суглобах. «Сухожильні рефлекси високі, відзначаються клонуси стін.
Виявляються патологічні рефлекси» [4].

При спастичній гемаплегії  порушення відзначаються переважно на одній
стороні. У руці більше підвищений м’язовий тонус згиначів, а в нозі розгиначів.
Тому рука зігнута в ліктьовому суглобі, приведена до тулуба, а кисть стиснута в
кулак. Нога розігнута і повернена у середину. При ходьбі хворий спирається на
пальці. Сухожильні рефлекси високі з розширеною зоною на стороні парезу
(іноді з двох сторін); можуть бути клонуси стопи, колінної чашечки;
викликаються патологічні рефлекси. Паретичні кінцівки відстають у рості від
здорових. При геміпаретичній формі церебрального паралічу у дитини може
виникнути затримка мовного розвитку за рахунок аномалії, особливо при
поразці лівої півкулі. У 50% випадків у дітей старшого віку спостерігаються
гіперкінези. Вони з’являються в міру зниження м’язового тонусу. Психічний
розвиток уповільнений ступінь затримки варіює від легкої до важкої. «на
затримку розвитку впливає наявність часто виникаючих епілептиформних
припадків» [6].
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Подвійна гімаплегія характеризується руховими порушеннями у всіх
кінцівках, однак звичайно руки страждають більше ніж ноги. М’язовий тонус
часто асиметричний. Важке ураження рук, лицевої мускулатури і  м’язів
верхньої частини тулуба спричиняє виражену затримку мовного і психічного
розвитку. При подвійній геміплегії нерідко спостерігається зпілептиформні
припадки. «У зв’язку з важкими руховими розладами рано формується
контрактури і деформації» [4].

Атонічно-астетична форма характеризується м’язовою гіпотонією. У цих
хворих різко страждають статичні функції; вони не можуть тримати голову,
сидіти, стояти, ходити, зберігаючи рівновагу. Сухожильні рефлекси високі
ступінь зниження інтелекту залежить від локалізації поразки мозку. При
переважному ураженні мозочка, психічний розвиток страждає менше, але в
цьому випадку домінують симптоми мозочка.

Гіперкенетична форма характеризується переважним ураженням
підкіркових утворень, цей стан період вагітності. Сухожильні рефлекси високі,
з широкою зоною. Часто спостерігаються мовні розлади. Психічний розвиток
страждає менше ніж при інших формах, однак важкі рухові і мовні порушення
утруднюють розвиток дитини, її навчання і соціальну адаптацію.

Без лікувально-корекційних дій невірні установки кінцівок закріплюються,
формуються специфічні невірні пози і положення кінцівок, виникають
контрактури суглобів при яких ускладнюється розвиток рухових навичок.

Таким чином, діти з церебральним паралічем – це діти з багатьма вадами
розвитку і різноманітними порушеннями, серед яких головними є розлади
рухової активності. Рання і систематична корекція дефектів рухів у комплексі з
лікувально-педагогічними і корекційними заходами дає змогу попереджувати і
переборювати можливі ускладнення, а також виявити компенсаторні
можливості дитячого мозку. Особливу роль у цьому процесі відіграє своєчасне
застосування різноманітних засобів фізичної реабілітації. В цьому процесі
найважливішу роль відіграє правильно побудована методика проведення
лікувально-фізкультурних процедур [5; 6].

Рухові функції при кожній формі церебрального паралічу відрізняється
своєрідністю. Якщо при спастичній диплегії пацієнти легко опановують
вправи, що викликають безпосереднього руху, то при астатичній формі більш
доцільним є застосування короткочасних вправ, що дають можливість частіше
відпочивати між вправами. Якщо відпочинок і унеможливлює розвиток техніки
вправ, він одночасно дає можливість запобігти мимовільним м’язовим спазмам
[6].

Атотична форма висуває трохи іншу проблему. Хворі з цією формою
паралічу, особливо страждають при вправах на підтримку рівноваги. Основні
труднощі в виконанні вправ для хворих з церебральним паралічем полягають у
тому,  що кожен з них має свою рухову силу,  що важливо враховувати при
виборі виду вправ. Хворим з церебральним паралічем варто частіше давати
можливість відпочивати, тривалість і частоту відпочинку варіювати, стежити за
ступенем опору при виконанні вправ.
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Вперше у площині застосування новітніх технологій навчання студентів з
інвалідністю здоров'язберігаючі, «валеологічні» технології дослідив Шевцов
А.Г. У системі освіти студентів і учнів з обмеженнями життєдіяльності
заслуговують на увагу так звані валеологічні технології в навчальному процесі.
основні характеристики цих технологій – особистісна спрямованість,
інтенсивність. Вони не перевантажують нервову систему, але прискорюють
творчий розвиток особистості. При цьому навчання відіграє природним
психофізичним закономірностям особи і її організму. До числа методів, що
найчастіше згадуються і спрямовані на активізацію резервних можливостей
людини можна віднести такі: сугестопедія і навчання на основі сугестивної
настанови, метод активізації резервних можливостей особистості, метод
занурення, релаксопедія, гіпнопедія, метод субсенсорних впливів,
аудіовізуальний метод, сугестокібернетичний метод. Більшість цих методів
було спочатку розроблено для вивчення іноземних мов, але деякі з них можуть
бути ефективно застосовані під час вивчення інших навчальних циклів з
урахуванням медико-психологічних показань та протипоказань до такого виду
діяльності. Отже, дбаючи про інтенсифікацію навчального процесу учня чи
студента з інвалідністю , багаторазове підвищення його інтенсивності, ми не
повинні забувати про особливості його ослабленого здоров’я, обмежені фізичні
можливості. У той же час проблему поєднання інтенсифікації навчального
процесу з таким його режимом, який щадитиме організм та психіку, можна
вирішити і за допомогою згаданих комплексних сугестопедичних методів, що
активізують резервні можливості особистості, не завдаючи шкоди здоров’ю
учневі.

Мета: створення корекційно-педагогічних умов з застосуванням засобів
фізичної реабілітації при ДЦП.

Сучасна вища школа вимагає від студентів високого розвитку
пізнавальних якостей для засвоєння різноманітної інформації, обсяг якої з
кожним роком зростає, а це вимагає тривалого розумового напруження. З
одного боку, напружена розумова робота необхідна для оволодіння знаннями та
навичками, з іншого – саме вона в умовах неправильної організації навчального
процесу призводить до появи порушень з боку нервової та серцево-судинної
систем.

Важливо також порядок і ступінь труднощів виконання вправ. Фізіологічне
виконання програми вправ з поступовим зростанням ступеня складності дає
можливість вибрати рух, що відповідає фізичним можливостям, силі хворої
дитини [5].

При проведенні всіх заходів, щодо розвитку рухів важливо знати не тільки
прийоми стимуляції моторної активності та розвитку рухових навичок і умінь,
але й ті рухи і положення кінцівок, яких необхідно уникати в процесі занять і в
повсякденній діяльності неповносправного. Під впливом лікувальної
гімнастики в м’язах, сухожиллях, суглобах виникають нервові імпульси, що
направляються в центральну нервову систему, стимулюючи розвиток рухових
зон мозку.
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Комплекси корекційних фізичних вправ розміщені в зручній для
використання послідовності – від початкового етапу розвитку рухової
активності немовляти до "верхнього поверху" розвитку і рухів у вигляді
самостійної ходи і вільних предметно-маніпуляційних дій руками, від простого
до складного, їх можна використовувати як під час індивідуальної роботи
методистів і батьків, так і під час групових занять по фізкультурі.

Методичне забезпечення лікувально-корекційного процесу розвитку
діяльності у дітей, хворих на ЦП, повинні ґрунтуватися на наступних
принципових положеннях.

1.  На початкових етапах корекційної роботи з малими дітьми , або у
випадках тяжкого ступеня захворювання ефективніше упровадити
індивідуальний метод  взаємодії з дитиною.

2. В подальшій роботі велике значення, поряд з індивідуальним займає
ідивідуально-груповий метод занять. Групи від 3 до 6 дітей. В цьому випадку
доречно використовувати метод, однорідної групи ( за схожістю форм ДЦП).

3. Подальша соціалізація дитини викликає необхідність в посиленні
групового методу, при організації корекційно-відновлювального процесу, не
виключаючи при цьому індивідуальний метод. А тому резонно говорити про
колективно-індивідуальний метод з дітьми в кількості 7-12 чоловік.
Позитивним моментом є груповий вплив (копіювання, змагання) на
формування рухової активності дитини.

4. Якщо говорити про загальний стиль занять з дітьми раннього і
дошкільного віку, то головним тут повинен стати ігровий метод (корекція через
гру).

5.  Важливе значення , особливо для дітей раннього і дошкільного віку, має
метод повторно-кільцевої побудови занять, суть якого полягає в тому, що
вправи, запропоновані на кожному занятті повинні поступово, по частинах
відтворювати послідовність розвитку здорової дитини.

6.  Необхідно також зупинитись на важливому для дітей , хворих на ДЦП
методі предметно-практичної взаємодії в процесі занять по фізичному
вихованню (конкретність в пізнаванні форм і властивостей предметів , їх
призначенням , способом дії.)

7. Окрім головних, існує ціла група нових перспективних специфічних
методів роботи з цією категорією дітей :

а) метод музикально-ритмічної терапії ;
б) метод кольорової терапії;
в) метод аналогії з тваринним і рослинним світом ;
г) метод "театру фізичного виховання".

Важливо відзначити, що тільки під впливом лікувальної гімнастики в
м’язах дитини з церебральним паралічем виникають адекватні рухові відчуття.
Без спеціальних вправ дитина відчуває тільки свої неправильні пози і рухи.
Подібного роду відчуття не стимулюють, а гальмують розвиток рухових систем
головного мозку. У процесі лікувальної гімнастики нормалізуються пози і
положення кінцівок, знижується м’язовий тонус, зменшуються або
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переборюються насильницькі рухи. Дитина починає правильно відчувати пози і
рухи, що є могутнім стимулом до розвитку і удосконалення його рухових
функцій і навичок. Оскільки як правило ДЦП – вроджене або дуже раннє
захворювання, то лікувальну гімнастику рекомендується починати якомога
раніше, з перших місяців життя дитини.
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Анотація. У статті подана оцінка ступеня адаптованості школярів у мікросоціальних
відносинах. Встановлено, що найбільший відсоток школярів припадає у дівчат на компроміс,
у хлопців – на суперництво. Кількісні показники з віком змінюються.

Ключові слова: фізичне, психічне, здоров’я, адаптованість.
Аннотация. Михайлюк О. А. Адаптация в микрососиальних условиях как

компонент здоровья школьников. В статье дана оценка степени адаптированности
школьников в микросоциальной отношениях. Установлено, что наибольший процент
школьников приходится у девушек на компромисс, у ребят – на соперничество.
Количественные показатели с возрастом изменяются.

Ключевые слова: физическое, психическое, здоровье, адаптация.
Annotation. Mykhailiuk O.  A. Аdaptation in microsocial relations іn a component of

health choolchildren. The article gives the assessment of the rate of schoolchildren’s adaptation in
microsocial relations. At was stated, that among schoolchildren the biggest percent of compromise
falls for girls, and competition for boys. Quantitative indicators change with the age.

Key words: physical, mental, health, ability to adapt.

Постановка проблеми. Основним критерієм оцінки стану здоров’я є
адаптивність, як рівень здатності організму до пристосування в складних
умовах та адаптованість, як рівень фактичного пристосування організму,
рівень його соціального статусу і самоусвідомлення. Адаптивність індивідууму
залежить від вроджених та набутих якостей. Чим більше з раннього дитинства
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людина вдосконалює свої функціональні можливості, пізнає, набуває знань,
умінь і навичок, тим вище її адаптивність. Тому, адаптивність – це, перш за все,
фізична та психічна гармонічність особистості. Адаптованість же визначається
по об’єктивному соціальному статусу, так, як це умова здоров’я [5].

За визначенням ВООЗ, психічно здоровою слід вважати людину, у якої
нормально розвинуті психічні функції, спостерігається фізичне, духовне і
соціальне благополуччя, а також збережена здатність адекватної адаптації до
навколишнього природного і соціального середовища, активної виробничої та
іншої діяльності [2].

Поряд із основними компонентами народного благополуччя,
матеріального і духовного багатства, рівень життя людини залежить від рівня її
здоров’я, а також від масштабів використання резервів його психофізичного
потенціалу.

Перспективи в розробці проблеми критеріїв здоров’я пов’язані із
розумінням тенденцій і закономірностей, що дозволять більш цілеспрямовано і
своєчасно здійснювати профілактику здорової поведінки особистості, корекцію
небажаних відхилень в її розвитку. Знання в цій галузі відкриють додаткові
можливості в пошуку найбільш ефективних шляхів по формуванню належного
відношення до здорового способу життя і потреби в ньому, усвідомлення
гармонічної ролі фізичного, психічного та соціального аспектів у забезпеченні
здоров’я людини [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема психічного
здоров’я багатогранно відображена в роботах вітчизняних валеопсихологів;
І.Брехман(1990), Г.Нікіфоров(2003), В.Петленко(1998). Його структура має
складну порівневу будову. За С.Братусем, найвищий рівень психічного
здоров’я – особистісно-смисловий, або рівень особистісного здоров’я, який
визначається якістю  відносин людини, загальним змістом і призначенням її
життя, ставленням до інших людей і до себе. Наступний рівень – рівень
індивідуально-психологічного здоров’я, оцінка якого залежить від здібностей
людини будувати адекватні способи реалізації розумової спрямованості. Третій
рівень –  психофізіологічного здоров’я, оцінка якого визначається
особливостями внутрішньої, мозкової, нейрофізіологічної організації актів
психічної діяльності.

Таким чином, психічне здоров’я можна визначити як одну з інтегральних
характеристик особистості, пов’язаних із внутрішнім світом,  усією
різноманітністю взаємовідносин із навколишнім. Основними показниками
наявності психічного здоров’я у особистості є її внутрішня цілісність і
узгодженість структурних компонентів, гармонійне залучення до соціуму і
прагнення до самоактуалізації [1].

Беручи за аксіому визначення ВООЗ про сутність здоров’я, можна
стверджувати, що воно представляє собою стан і поведінку організму в цілому
при рівновазі взаємовідносин з оточуючим світом. Суб’єктивно здоров’я
характеризується відчуттям загального благополуччя, радості життя,
працездатності, здатності до адаптації та опору [3]. Це природний стан
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організму, його  урівноваженість з оточуючим середовищем. У загальному
плані під здоров’ям розуміють можливість людини адаптуватися до змін
оточуючого середовища, взаємодіючи з ним вільно, на основі біологічної,
психологічної та соціальної сутності [4].

Таким чином, в соціальному розумінні, здоров’я – це процес збереження і
розвитку психічних, біологічних, фізіологічних функцій людини, його
оптимальної працездатності й соціальної активності за максимального
збереження активної життєдіяльності [1].

Найважливіша умова саморегуляції людини у всіх сферах діяльності –
високий рівень її психосоматичної організації. Всі сторони соціального буття
(виробничо-трудова, соціально-економічна, політична, сімейно-побутова,
духовна, а також отримання освіти і проведення дозвілля) в кінцевому
результаті визначаються рівнем здоров’я.

Тому, будь-яке визначення здоров’я не може бути повним, якщо у ньому
не враховуються можливості організму пристосовуватися до умов середовища,
що постійно змінюються.

Здатність до адаптації – один із найважливіших показників здоров’я. Під
адаптацією слід розуміти не тільки пристосування до природних або
виробничих умов, але й до мінливих соціальних ситуацій.

Як фізичне, так і психічне здоров’я цілеспрямованіше розглядати в
динамічному аспекті (тобто як процес, що змінюється протягом життя людини)
[2; 3].

Вченими констатується факт високого, середнього і низького рівня
адаптації до екстремальних (природних, соціальних) факторів [5].

Метою дослідження є визначення типових способів реагування на
конфліктні ситуації у школярів та оцінка ступеня їх адаптації до сумісної
діяльності.

Методи та організація дослідження. У дослідженні брали участь учні 7-
11 класів  ЗОШ №9 міста Луцька. В програму по оцінці психічного  здоров’я
нами була включена методика по психодіагностиці адаптованості в
мікросоціальних відносинах школярів. За допомогою (адаптованої
Н.В.Грішиною) методики американського психолога К.Томаса ми визначили
ступінь схильності школярів до суперництва та співробітництва в групі чи
команді, прагнення до компромісу, уникнення конфліктів або їх загострення.

Згідно методики виділено наступні п’ять способів реагування на
конфліктні ситуації: суперництво, пристосування, компроміс, уникання,
співробітництво. За  допомогою тестового опитувача респондентам було
запропоновано відповісти на 30 запитань із двома варіантами відповідей. По
кожному із розділів опитувача ми підраховували кількість відповідей, що
співпадали із ключем.

Обговорення результатів дослідження. Отримані кількісні показники
порівнювались між собою для визначення найбільш переважаючої форми
соціальної поведінки досліджуваного в конфліктній ситуації, тенденції його



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2010. – № 5

110

взаємовідносин у складних умовах. Стан адаптованості школярів у
мікросоціальних відносинах подано у таблиці 1.

Аналіз результатів показує, що найбільш відсотків у дівчат та хлопців 7
класів  припадає на компроміс. Тобто, нульовий варіант, що означає здатність
до адаптації. У дівчат 8 класу виражена форма – суперництво (28 %) та
компроміс (28 %), а хлопців – суперництво (23%) та уникання (23%).

Таблиця 1
Стан адаптованості школярів у мікросоціальних відносинах (%)

7 8 9 10 11        Класи, стать

Способи
Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл.

Суперництво 10 14 28 23 32 26 15 8 10 26
Співробітництво 9 3 16 19 12 17 16 14 14 12
Компроміс 32 29 28 19 32 35 32 21 36 23
Уникання 21 14 8 23 16 14 16 21 18 20
Пристосування 28 40 20 16 8 8 21 36 22 19

У школярів 9 класу (хлопців і дівчат) також переважає суперництво і
компроміс. Це пояснюється значним ступенем самооцінки у цьому віці та
рівнем як фізичного, так і психічного розвитку. У дівчат 10 класу найвищий
показник припадає на компроміс (32 %). Порівнюючи із дівчатами, хлопці
цього віку схильні до пристосування (36%). Що означає принесення в жертву
власних інтересів на благо іншим (в значній мірі це стосується відносин між
особами різної статі).  У дівчат 11 класів переважаюча форма – компроміс (36
%), а хлопців – суперництво (26 %). Це свідчить про прагнення досягти
задоволення своїх інтересів всупереч іншим.

Висновки. Отже, в результаті оцінки ступеня адаптованості школярів у
мікросоціальних відносинах було встановлено, що динаміка показників
змінюється з віком та пошуковою активністю поведінки в суспільстві, яка є
рушійною силою здорової та гармонійно розвинутої особистості.
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Іванюк І. Я.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО

СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Анотація. У статті представлено результати теоретичного аналізу соціально-
історичного феномену толерантності та окреслено місце і роль толерантності в системі
людських відносин, зокрема до людей з особливими потребами. В ході емпіричного
дослідження встановлено загальний рівень толерантності у старшому юнацькому віці.

Ключові слова: толерантність, інтолерантність, терпимість, толерантність як риса
особистості, толерантна поведінка, інтолерантні установки.

Аннотация. Иванюк И. Я. Толерантность как условие формирования
положительного отношение к людей с особыми потребностями. В статье представлены
результаты теоретического анализа социально- исторического феномена толерантности и
очерченно место и роль толерантности в системе человеческих отношений, в частности к
людям с особенными потребностями. В ходе эмпирического исследования установлен общий
уровень толерантности в старшем юношеском возрасте.

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, терпимость, толерантность как
черта личности, толерантное поведение, интолерантни установки.

Annotation. Ivanyuk I. Tolerance as conditions of formation of positive attitude to
people with special needs. The article reveals theoretical analysis results of social historical
phenomena  and  gives  tolerance  role  and  place  in  human  relations  system,  especially  towards
persons with disabilities. General tolerance level in senior youth age is determined in the process of
empiric research.

Key words: tolerance, intolerance, sufferance, tolerance as personal feature, tolerant
conduct.

Постановка проблеми. За останні десятиліття в Україні з’явилися нові
соціальні групи, що в певній мірі відкинуті за межі суспільного життя країни –
бомжі, безпритульні діти, інваліди, сироти, ув’язнені, біженці, до них також
можна віднести хворих на СНІД, наркоманів. Кожна особистість, кожна група,
нація живуть у світі своїх установок, правил і норм, звичаїв і традицій, які
мають вираження в манері поведінки, релігії, системі цінностей, естетичних
поглядів та системі міжособистісних відносин. На основі відмінностей
формується низка протиставлень: “ми – вони”, “свій – чужий”, “Я – інші”.
Людина як суб’єкт і як об’єкт не існує без іншого, тієї ключової одиниці, яка
дає уявлення про відповідність людини в порівнянні з собі подібним.

Прийняття іншої особистості, її специфічних особливостей, її поглядів,
цінностей розкривається в феномені толерантність. Толерантність у наш час –
нагальна потреба для нормального функціонування й розвитку суспільства.

Аналіз досліджень. Проблемі толерантності присвячені дослідження
вітчизняних вчених (А. Асмолов, І. Кон, А. Гусейнов, А. Реан, А. Гусєв,
Г. Кожухарь, Т. Скрипкіна, В. Бойко, Г. Солдатова, Н. Федотова,
В. Лекторський, Д. Леонт’єв та ін.) та зарубіжних (Д. Локк, М. Уолцер, А. Басе,
Л. Берковіц, X. Хекхаузен, Т. Адорно, Т. Нельсон, Л. Кольберг, Ж. Піаже,
А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Е. Еріксон та ін.).
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Одні із труднощів у вивченні толерантності полягають у тому, що у
світовому суспільствознавстві не існує єдності у визначенні поняття
“толерантність”.

Мета, завдання роботи та методи організації дослідження. Мета
нашого дослідження полягає у розкриті соціально-історичного феномену
толерантності як необхідної умови розвитку суспільства та формування
міжособистісних відносин в системі різноманітних відмінностей; визначити
рівень толерантності в старшому юнацькому віці.

Завдання дослідження передбачають:
1. Провести теоретичний аналіз соціально-історичного феномену

толерантності та визначити місце і роль толерантності в системі відносин до
людей з особливими потребами.

2. Провести емпіричне дослідження по визначенню рівня толерантності у
старшому юнацькому віці, застосувавши експрес-питальник „Індекс
толерантності” на базі Луцького інституту розвитку людини.

Результати дослідження. Вперше про толерантність заговорив і
спробував проаналізувати англійський мислитель Джон Локк. Так, Дж. Локк
вважав, що людина має природне право на особисту свободу, вибір суспільних
та релігійних поглядів [1, 106].

“Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – терпимість до іншого роду
поглядів, звичок. Толерантність необхідна по відношенню до особливостей
різних народів, націй і релігій. Вона є ознакою впевненості в собі та
усвідомлення надійності своїх власних позицій, ознакою відкритої для всіх
ідейної течії, яка не боїться порівняння з іншими точками зору і не уникає
духовної конкуренції”[2, 457].

У новій філософській енциклопедії, толерантність визначається “як
якість, що характеризує ставлення до іншої людини як до рівної й гідної
особистості й, що виражається у свідомому придушенні почуття неприйняття,
викликаного всім тим, що знаменує в іншому інше (зовнішність, манера, мови,
смаки, спосіб життя, переконання та ін.). Толерантність припускає настроєність
на розуміння й діалог з іншим, визнання й повагу його права на відмінність” [3,
75-76].

В. Лекторський пропонує чотири можливих способи розуміння
толерантності:
- толерантність як байдужість;
- толерантність як неможливість взаєморозуміння (як повага до іншого, якого
я водночас не можу розуміти і з яким не можу взаємодіяти);
- толерантність як поблажливість (до слабкості інших, що поєднується з
деякою часткою презирства до них);
- толерантність як розширення власного досвіду і критичний діалог (повага до
чужої позиції в поєднанні з установкою на взаємну зміну позицій у результаті
критичного діалогу) [4, 47].

Російська дослідниця толерантності Н. Федотова зазначає:
“Толерантність – це визнання легітимності законних інтересів іншого, які не
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розходяться з мораллю, а також відкритість у відношенні до його досвіду,
готовність до діалогу та до розширення власного досвіду” [5, 10].

П. Рікер подає такі визначення толерантності: “Толерантно ставитися до
чого-небудь” – означає “не забороняти й не вимагати, коли це можливо; це
свобода, яка випливає з цієї стриманості”. “Толерантність – це позиція, яка
полягає у визнанні за іншим манери вчиняти і мислити інакше, ніж ти сам” [6,
314].

Майкл Уолцер вважає, що умовою і водночас необхідною складовою
толерантності є мирне співіснування людей з різною історією, культурою та
ідентичністю [7, 16].

Розуміння толерантності закріплене у Декларації принципів
толерантності, проголошеної й підписаної ЮНЕСКО 16 листопада 1995 р. У її
ст. 1 говориться, що:

1. Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого
різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення
людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання,
відкритість, спілкування та свобода думки, совість й переконання.
Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов'язок, а й
політична та правова потреба. Толерантність – це те, що уможливлює
досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру.

2. Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання.
Толерантність – це передусім активна позиція, що формується на основі
визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність у
жодному разі не може бути виправданням посяганню на ці основні цінності.
Толерантність повинна виявляти кожна людина, групи людей та держави.

3. Толерантність – це обов'язок сприяти утвердженню прав людини,
плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії та
правопорядку. Толерантність – це поняття, що означає відмову від догматизму і
абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнародно-правових актах у
галузі прав людини [8].

Таке визначення допомагає розкрити сутність толерантності в
соціальному аспекті, її онтологічний, гносеологічний і аксіологічний аспекти.

Отже, узагальнюючи накопичений досвід вивчення толерантності,
толерантність можна розглядати як особистісну цінність і установку, як спосіб
прийняття рішення, як дію, як чинник конструктивного спілкування, як
моральну якість особистості тощо. Огляд різних підходів розуміння
„толерантності” не приводить ні до якої визначеності: в ньому лише наведені
різні визначення, які навіть не співставляються між собою. І тому закономірним
є довільне ототожнення толерантності з доброзичливістю, моральністю,
терпимістю, свободою думки тощо.

Д. Леонт’єв запевняє, що неможливо говорити про толерантність у
відриві від інтолерантності, тому що сама проблема толерантності виникла
завдячуючи тому, що інтолерантність стала досить серйозним соціальним
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викликом [9, 4]. Інтолерантність визначається, як неприйняття, як відмова від
реальності, невизнання самостійного існування.

Однак, не дивлячись на різноманітність підходів до вивчення
толерантності, відчувається недостатність дослідження структури та меж
толерантності, факторів впливу на формування толерантності особистості,
впливу рівня сформованої толерантності на відносини з людьми-інвалідами.

Зазвичай, коли говорять про толерантність, то вживають цей термін по
відношенню до глобальних речей: міжнародних відносинам, міжнаціональним
конфліктам, віросповідання.

Однак проблематика толерантності/інтолерантності виникає не лише в
міжетнічних і міжконфесійних відносинах, але і в будь-яких системах відносин
при наявності відмінностей. Прояву толерантності потребують різні системи
відносин: „батьки-діти”, „вчителі-учні”, „студент-викладач”, „бідний-багатий”,
„здоровий-хворий”, „інтелігент-робітник” тощо. Але толерантності потребує
звичайне міжособистісне спілкування, коли нам не вистачає терпіння, щоб
вислухати та зрозуміти одне одного, прийняти людей з їх унікальністю,
усвідомити право кожного у власному баченні і тим більше толерантність
потрібна по відношенню до осіб з особливими потребами. Це дає підстави
говорити про досить значну різноманітність видів толерантності. Так можна
виділити:
- Професійну толерантність – прийняття іншої професії та представників
різного фаху.
- Гендерну толерантність – неупереджене ставлення до представників іншої
статі, відсутність ідей про перевагу однієї статі над іншою.
- Вікову толерантність – неупередженість до особливостей та недоліків людей
різного віку.
- Расову толерантність – відсутність упереджень до представників іншої раси.
Прояв расової інтолерантності являє собою расизм, дискримінацію людей за
расовою ознакою, що засновані на припущені про перевагу деяких груп над
іншими.
- Фізіологічну толерантність – терпиме ставлення до хворих, інвалідів, осіб із
зовнішніми недоліками.
- Регіональну толерантність – поважне ставлення до догматів різних конфесій,
релігій, віруючих чи невіруючих та ін.

Проблема толерантного відношення до осіб з особливими потребами є
досить актуальною у контексті інтегрованого навчання. Така форма навчання
визнає за людьми з інвалідністю рівні права на отримання освіти. Студентська
група є мікросередовищем з певною системою норм, правил, що передбачає
формування взаємовідносин з ровесниками та педагогами.

Спостерігаючи за студентами з особливими потребами можна сказати, що
найбільшою проблемою для таких студентів є налагодження взаємин та
комунікативних контактів. Вони не бажають відчувати до себе специфічного
ставлення (жалості, співчуття, поблажок тощо) як до особи з фізичними
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обмеженнями. Вони потребують поваги, розуміння, прийняття їх такими, якими
вони є. Все це входить в межі особистісної толерантності.

Здатність поводити себе толерантно забезпечує успіх у міжособистісному
спілкуванні. Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги.
Вони не перекладають відповідальність на інших. Толерантна людина не ділить
світ на два кольори – чорний та білий. Вона не акцентує на розбіжностях між
“своїми” та “чужими”, „здоровими” та „хворими” а тому готова вислухати та
розуміти інші точки зору.

Отже, на сучасному етапі розвитку Української держави існує
необхідність виховання толерантності, яка зумовлена соціальною, економічно
та політичною нестабільністю, що впливає майже на всі сфери життя.

Виховання толерантності слід здійснювати на когнітивному, емоційному
та орієнтованому на завдання рівнях. Головними компонентами процесу
виховання толерантності виступають глибокі знання про толерантність,
загальна спрямованість на толерантну поведінку, а також певні навички
розв’язання конфліктів. Необхідно розвивати у підростаючого покоління певні
здібності та формувати особистісні риси толерантності, які посилюють
схильність індивіда до толерантного ставлення та здійснення відповідних дій
по відношенню до інших, несхожих. До таких здібностей належать: уміння
вести діалог, спілкуватися, з розумінням вислуховувати іншого й висловлювати
свої погляди; уміння дивитись на проблему в реальному світлі й визнавати
позицію іншого; уміння користуватись моделями конструктивного й
демократичного розв'язання конфліктів.

У контексті даної статті пропонується визначення рівня толерантності у
старшому юнацькому віці. Для діагностики загального рівня толерантності
студентам І курсу Луцького інституту розвитку людини було запропоновано
експрес-питальник „Індекс толерантності”, розробниками якого є група
психологів Центру толерантності і гуманітарних технологій „Гравіс”. Авторами
даної методики є Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова.
Питальник являє собою 22 твердження, які відображають як загальне ставлення
до оточуючого світу та інших людей, так і соціальні установки в різних сферах
взаємодії де проявляється толерантність та інтолерантність людини. В
методику включені твердження, які виявляють відношення до деяких
соціальних груп (групи соціальних меншин, психічно хворих, жебраків),
комунікативні установки (повага до думки опонентів, готовність до
конструктивного вирішення конфліктів і продуктивної співпраці). Значна увага
приділяється етнічній толерантності/інтолерантності (відношення до людей
іншої раси і етнічної групи, до власної етнічної група, оцінка культурної
дистанції). Три субшкали питальника направлені на діагностику таких аспектів
толерантності, як етнічна толерантність, соціальна толерантність і
толерантність як риса особистості.

Результати дослідженні в якому брало участь 50 студентів подано в
таблиці 1.
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За даними дослідження виявлено, що лише 8% (4) респондента мають
високий рівень толерантності. Такий результат показую, що незначній частині
студентів властиві виражені риси толерантної особистості. Більшість 80% (40)
студентів мають середній рівень толерантності. Це означає, що для даної групи
респондентів характерним є наявність як толерантності так інтолерантності.
Тобто в одних соціальних ситуаціях вони ведуть себе толерантно в інших
можуть проявляти інтолерантність. 12% (6) респондентам властивий низький
рівень толерантності, тобто для даної групи характерним є прояв інтолерантних
установок до оточуючих.

Таблиця 1.

Індекс толерантності Середні показника
за субшкалами
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І курсу 50 4 102,8 8 40 82,8 80 6 59 12 23 24 25

Отже, для старшого юнацького віку властивим є прояв як толерантності
так інтолерантності в залежності від ситуацій, в яких буде перебувати
особистість. Оптимальний рівень толерантності визначається наявністю у
особистості системи мотивів, знань, умінь та навичок, які дозволяють
формувати позитивне ставлення до людей з різними відмінностями, в тому
числі і до людей з особливими потребами. Розвиток толерантності можливий
через комплексне залучення всіх сторін особистості – когнітивної, емоційної,
мотиваційної та поведінкової сфери. На нашу думку, перед вищою школою має
стояти завдання щодо формування у студентської молоді толерантності, як
стійкої риси особистості, а не ситуативної форми поведінки.
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Індика С. Я., Савчук І. В.
ОЦІНКА ПОШИРЕНОСТІ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
ПАТОЛОГІЇ У ОСІБ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА

НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. Представлений аналіз 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. Дані проведеного аналізу свідчать, що
надмірна маса тіла, гіперхолестеринемія, підвищений артеріальний тиск складають
найбільший відсоток серед факторів ризику серцево-судинної патології. При оцінці
міжстатевих відмінностей поширеності ожиріння, як незалежного фактору ризику
ускладнень кардіоваскулярної патології, в тому числі його абдомінальний тип, частіше
реєструвалось у жінок.

Ключові слова: серцево-судинна патологія, інфаркт міокарда, фактори ризику,
надмірна маса тіла, ожиріння.

Аннотация. Индыка С. Я., Савчук И. В. Оценка распространенности факторов
риска сердечно-сосудистой патологии у лиц после перенесенного инфаркта миокарда
на амбулаторном этапе реабилитации. Представлен анализ основных факторов риска
сердечно-сосудистой патологии у 333 больных, лечившихся по поводу ИМ (из них мужчин –
234, женщин – 99) Средний возраст пациентов составил 62,5 ± 10,0 года. Данные
проведенного анализа свидетельствуют, что чрезмерная масса тела, гиперхолестеринемия,
повышенное артериальное давление составляют наибольший процент среди факторов риска
сердечно-сосудистой патологии. При оценке межполовых различий распространенности
ожирения, как независимого фактора риска осложнений кардиоваскулярной патологии, в том
числе его абдоминальный тип, чаще регистрировалось у женщин.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, инфаркт миокарда, факторы риска,
чрезмерная масса тела, ожирение.

Annotation. Indyka. S. Y. Savchuk I. V. Estimation of the prevalence of risk factors for
cardiovascular disease in patients after myocardial infarction in the outpatient phase of
rehabilitation. Cardiovascular risk factors assessment was performed in 333 patients (234 – men,
99 – women) after myocardial infarction. Overweight was detected as the most prevalent risk factor
(prevalence 79,7%). Women had higher prevalence overweight as well as obesity comparing to
men.  Very  small  number  of  responders  to  questionnaire  were  informed  about  importance  of  risk
factors  control.  Less  then  half  of  overweight  patients  made  efforts  to  reduce  weight  and  most  of
them were not able to maintain this reduced weight for a long time. and in most of them body mass
returned to previous level.

Key words: cardio-vascular pathology, myocardial infarction, risk factors, overweight,
obesity.
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Нині серед причин захворюваності та смертності серцево-судинні
захворювання посідають перше місце. В структурі загальної смертності в нашій
державі смертність від серцево-судинних захворювань посідає одне з перших
місць в Європі (63,6 %) як серед всього населення, так і серед населення
працездатного віку [2; 4; 7; 9; 13]. Провідне місце дана патологія займає в
структурі первинної інвалідності (відповідно 26,7%).

Приблизно половина летальних випадків від хвороб системи кровообігу
обумовлена інфарктом міокарда, як однієї з маніфестних форм
кардіоваскулярної патології [1; 4; 6; 8; 10; 13; 14]. За даними офіційної
статистики (прес-служба МОЗ України), протягом року в нашій державі
реєструється близько 50 тисяч інфарктів міокарда [9].

Проблема високого серцево-судинного ризику з кожним роком стає все
більш складною і багатогранною, оскільки з нагромадженням доказових даних
виявляється безліч факторів серцево-судинної патології та взаємозв'язку між
ними і прогнозом хвороби [2; 3; 5; 11; 12]. Однак, з іншого боку, поглиблене
вивчення факторів ризику, їх ролі у визначенні прогнозу для пацієнта відкриває
все більше можливостей впливати на тривалість і якість життя кардіологічних
хворих. Тому метою роботи було виявлення та аналіз чинників ризику у
хворих, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ).

Завдання:
1. Проаналізувати частоту факторів ризику серцево-судинної патології у
чоловіків та жінок, які перенесли ІМ.
2. Дослідити статево-вікові особливості поширення надмірної маси тіла та
ожиріння як найбільш поширених факторів ризику серцево-судинної патології
у осіб після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації.

Методи і організація дослідження. Дослідження проводилось на базі
Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису
Луцької міської клінічної лікарні та науково-дослідної лабораторії
функціональної діагностики і 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.
- Друга частина включала лабораторні та інструментальні методи

дослідження.
До аналізу були залучені 912 хворих на етапі амбулаторної реабілітації,

які перенесли інфаркт міокарда. Із створеної бази даних шляхом рандомізації
була сформована репрезентативна вибірка. У зв’язку з тим, що частина хворих з
репрезентативної вибірки померла, частина відмовилися від участі в програмі
та частина не проживала за вказаною у медичній картці адресою, аналіз
основних факторів ризику серцево-судинної патології проводився у 333 хворих,
на амбулаторному етапі реабілітації з приводу ІМ. З них чоловіків було 234
(70,3 %) особи, жінок – 99 (29,7 %) осіб; середній вік хворих становив 62,5±10,0
років.
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Для вимірювання артеріального тиску (АТ) використовувалися
автоматичні тонометри Omron М 5-І (Японія) та AND 787 (Японія). АТ
вимірювався тричі з інтервалом в 3-и хвилини на обох руках. Для подальшого
аналізу бралися до уваги середні величини двох останніх вимірів.

Антропометричне обстеження включало в себе вимір окружності талії та
стегон сантиметровою стрічкою з поділкою 1 см. Окружність руки
вимірювалася сантиметровою стрічкою з поділкою 0,5 см. Вага тіла
вимірювалася без взуття в легкому одязі вагами TEFAL 79442 (Франція),
сертифікованими для вимірювання ваги тіла людини з поділкою 0,1 кг.
Вимірювання зросту проводилось за допомогою ростоміра з поділкою 0,1 см.

Для кількісної оцінки маси тіла і ступеня ожиріння (класифікація
ожиріння за ІМТ , ВООЗ, 1997). використовували індекс маси тіла (ІМТ), що
визначається як відношення маси тіла в кілограмах до квадрату зросту в
метрах, значення якого вказує на прямий зв'язок з ризиком супутніх ускладнень
кардіоваскулярної патології.

Не менше прогностичне значення має і розподіл жирової тканини.
Наявність абдомінального ожиріння асоціюється з із збільшенням ризику
серцево-судинних ускладнень. Абдомінальне ожиріння діагностувалося при
окружності талії (ОТ) у чоловіків більше 102 см, у жінок – більше 88 см. Крім
того оцінювали співвідношення окружність талії/окружність стегон (ОТ/ОС).

Анкетування проводилося з метою вивчення обізнаності хворих щодо
основних факторів ризику серцево-судинної патології та заходів, які направлені
для зменшення ризику можливих ускладнень. Також були зібрані соціально-
демографічні дані щодо освіти пацієнтів, сімейного стану, працевлаштування та
матеріального статусу.

Результати та їх обговорення. При аналізі основних факторів ризику
серцево-судинних захворювань було виявлено наступні результати.
Підвищений АТ (140/90 мм рт. ст. і більше) на момент обстеження був
виявлений у 223 (67 %) хворих, 79,0% пацієнтів мали надлишкову вагу тіла,
44,7 % — ожиріння. Індекс маси тіла в середньому становив, 29,5±4,97 кг/м2,
середні показники окружності талії складали у чоловіків — 102,60±11,93 см, у
жінок – 98,86 ± 14,54 см; середні показники окружності стегон становили у
чоловіків – 103,15±10,59 см, у жінок – 109,68 ± 13,30 см; індекс талія/стегно для
визначення розподілу жирової маси у чоловіків – 1,00±0,13, у жінок –
0,91±0,17. У 46 (13,8 %) хворих був раніше діагностований цукровий діабет.
Курили 61 (18,32%) пацієнт з досліджуваної групи. З 231 осіб, яким були
проведені біохімічні аналізи крові, 176 (76,2 %) осіб 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 хворих.

Отже, при оцінці основних факторів ризику серцево-судинної патології
було встановлено, що надмірна маса тіла, гіперхолестеринемія, підвищений АТ,
недостатня фізична активність є найбільш поширеними факторами ризику
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серед осіб досліджуваної групи. Тоді як частота цукрового діабету та куріння
не перевищувала 18 %. (рис. 1).
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Рис. 1. Частка найбільш поширених факторів ризику серцево-судинної
патології у осіб досліджуваної групи

Аналіз даних анкети дозволив нам визначити гендерні особливості
поширення провідних факторів ризику розвитку ІМ та розташувати їх за
ступенем значущості (Рис. 2; 3).
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Рис. 2. Частка найбільш поширених факторів ризику серцево-судинної
патології у чоловіків досліджуваної групи
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Рис. 3. Частка найбільш поширених факторів ризику серцево-
судинної патології у жінок досліджуваної групи.

Для чоловіків встановлено наступні фактори ризику, які ранжуються за
порядком: надмірна маса тіла, гіподинамія, підвищений АТ, підвищений рівень
загального холестерину, куріння, цукровий діабет; для жінок: надмірна маса
тіла, підвищений АТ, гіподинамія, підвищений рівень загального холестерину,
цукровий діабет, куріння.

За даними нашого дослідження 79,7% пацієнтів мали надлишкову масу
тіла. Індекс маси тіла в середньому становив, 29,5±4,97 кг/м2. Не було відмічено
міжстатевої різниці у частоті виявлення надмірної маси тіла (ІМТ > 25 кг/м2).
Вона реєструвалась у 79,22% чоловіків та 80,81% жінок. Однак ожиріння (ІМТ
>  30  кг/м2) достовірно частіше виявлялось у жінок (63,64%) у порівнянні з
чоловіками (37,23%) – c2 = 19,5 (p < 0,0001). Тобто, кожний третій чоловік і
кожна друга жінка представленої вибірки страждали від ожиріння.

Беручи до уваги величину ІМТ, як загальновизнаного критерія
визначення надлишкової маси тіла, лише у одного (0,3%) пацієнта було
виявлено дефіцит маси тіла, нормальна маса тіла 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 вікової категорії 56—70 років.

Однак ІМТ не є об’єктивним показником факторів ризику серцево-
судинних захворювань. За результатами багатьох досліджень доведено
негативний вплив абдомінального ожиріння на розвиток факторів ризику. Про
абдомінальне ожиріння свідчить окружність талії (ОТ) > 88 см у жінок і > 102
см у чоловіків.

Для визначення ризику має значення розташування жирової тканини.
Характер розподілу якої, визначається за допомогою коефіцієнта окружність
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талії/окружність стегон (ОТ/ОС). Величина ОТ/ОС для чоловіків > 1,0 і жінок >
0,85, площа вісцеральної жирової тканини >110 см2 і величина ОТ > 88 см у
жінок та площа вісцерального жиру > 130 см2 і ОТ>102 см у чоловіків свідчить
про абдомінальний тип ожиріння.

При мета-аналізі результатів 40 досліджень, в яких брали участь 250 тис.
пацієнтів, встановлено, що в осіб з ІМТ 30—35 кг/м2 ризик розвитку серцево-
судинної патології нижчий, як у пацієнтів з ІМТ < 20 кг/м2. Схожі результати
отримали науковці з Лондонської Школи Гігієни і Тропічної Медицини
(Великобританія). Вони прийшли до висновку, що ІМТ не відображає ризику
розвитку серцево-судинних захворювань у людей похилого віку.
Співвідношення ОТ/ОС дозволяє діагностувати абдомінальне ожиріння, яке
вказує на високий ризик серцево-судинної патології. Крім того, за даними
проспективних досліджень у людей старечого віку характерний перерозподіл
жирової маси з периферичних відділів в центральні, при цьому зростає
коефіцієнт ОТ/ОС без збільшення показника ІМТ [8].

Згідно даних статевого розподілу осіб досліджуваної групи залежно від
величини ІМТ, серед осіб чоловічої статі надмірна маса тіла реєструвалась у 96
(41,56%) пацієнтів, у 86 (37,23%) хворих – ожиріння різного ступеню (табл.1).
Крім того, у 111 (47,64%) осіб чоловічої статі відзначено абдомінальний тип
ожиріння, про що свідчить показник окружності талії.

Таблиця 1
Розподілу осіб досліджуваної групи в залежності від величини ІМТ

чоловіки жінкиТипи ожиріння ІМТ
кг/м2 абс. % абс. %

Дефіцит маси тіла <18,5 1 0,43 - -
Нормальна маса

тіла 18,5 – 24,9 47 20,35 18 18,18

Надмірна маса
тіла 25 – 29,9 96 41,56 18 18,18

Ожиріння І
ступеня 30,0 – 34,9 61 26,41 44 44,44

Ожиріння ІІ
ступеня 35,0 – 39,9 18 7,79 14 14,14

Ожиріння ІІІ
ступеня >40,0 8 3,46 5 5,06

Всього 231 100 99 100

Як продемонстровано в табл. 3.1 істотної різниці між статями у кількості
осіб з нормальною вагою не було виявлено. Однак розподіл хворих з
підвищеною масою тіла суттєво відрізнявся у жінок та чоловіків. У жінок в
структурі підвищеної маси тіла переважало ожиріння, тоді як серед чоловіків –
надлишкова маса тіла (ІМТ < 25 кг/м2). Ожиріння різного ступеня реєструвалось
вдвічі частіше (63,64%) у пацієнток жіночої статі ніж у чоловіків. Ці результати
підтверджуються і різницею у середніх показниках ІМТ – у жінок – 30,83 ± 5,14
кг/м2 та  чоловіків – 28,99 ± 4,80 кг/м2 (р =0,02).
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Абдомінальне ожиріння теж фіксувалося частіше у жінок (82 особи –
82,83%). Середні показники окружності талії складали у чоловіків —
102,60±11,93 см, у жінок – 98,86 ± 14,54 см (p = 0,015); середні показники
окружності стегон становили у чоловіків – 103,15±10,59 см, у жінок – 109,68 ±
13,30 см (p = 0,0001); співвідношення ОТ/ОС для визначення розподілу жирової
маси у чоловіків – 1,00±0,13, у жінок – 0,91±0,17 (p = 0,0001). У всіх випадках
різниця статистично достовірна.

Отже, незважаючи на те, що окружність талії у жінок виявилась
достовірно меншою, ніж у чоловіків, абдомінальне ожиріння частіше
реєструвалось саме у жінок (82,83%), тоді як серед чоловіків його частота не
перевищила половини досліджуваних (47,64%). При цьому різниця виявилась
високо достовірною − c2 = 35,4 (p < 0,00001).

Аналіз одержаних результатів свідчить, що ожиріння, в тому числі його
абдомінальний тип, як важливий фактор ризику виникнення ускладнень
кардіваскулярної патології, частіше спостерігався серед осіб жіночої статі
(рис. 4). Причому у віковій категорії <56 років поширеність ожиріння у осіб
жіночої статі перевищувала відповідний показник у чоловіків у 2,3 рази, у
віковій групі 56—70 років – 1,6 рази, >70 років – 1,7 рази.
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Рис. 4. Статево-вікові особливості поширення ожиріння

У нашому дослідженні абдомінальне ожиріння реєструвалося частіше у
віці 56-70 років, причому серед чоловіків на 12%, серед жінок – відповідно на
7%, порівняно з віковою категорією осіб <56 років (рис. 5).
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Рис. 5. Статево-вікові особливості поширення абдомінального типу
ожиріння

Аналізуючи дані анкетування пацієнтів з ожирінням, було встановлено,
що 32 жінки (50,79%) та 42 чоловіки (48,84%) стурбовані через надлишок ваги.
38 чоловіків (44,19%) та 22 особи жіночої статі (34,92%) намагалися схуднути,
проте, 20 жінок (90,91%) і 26 осіб чоловічої статі (68,42%) стверджували, що
через деякий час вага знову ставала такою ж, як до схуднення, або навіть
більшою.

Із 149 пацієнтів з ожирінням на питання “Чи застосовуєте Ви які-небудь
методи профілактики серцево-судинних хвороб, тобто чи робите Ви щось для
зменшення ризику виникнення чи погіршення цих хвороб”, 139 опитаних
пацієнтів (93,29%) дали позитивну відповідь, проте лише тільки 5 осіб з
досліджуваної вибірки (3,62%) на питання “Які методи профілактики серцево-
судинних захворювань Ви застосовуєте?” назвали один із спонтанних варіантів
відповідей – “Зменшення ваги у пацієнтів з її надлишком”. 16 осіб (10,7%)
зазначили, що підвищення фізичної активності – це один з методів, які вони
застосовують з метою профілактики серцевих захворювань.

Отже, беручи до уваги дані анкетування пацієнтів можна стверджувати,
що хворі, які в анамнезі мали перенесений інфаркт міокарда, не обізнані щодо
наявності існуючого зв’язку між надмірною масою тіла і розвитком виникнення
ускладнень кардіваскулярної патології.

Висновки
1. У хворих на амбулаторному етапі реабілітації після інфаркту міокарда

реєструється висока поширеність факторів ризику. Найбільш поширеними
як серед чоловіків так і серед жінок фмвиявилась надмірна вага, яка
реєструвалась .у 79,7% хворих, у 44,9% хворих було виявлено ожиріння.

2. Ожиріння достовірно частіше виявлялось у жінок (63,64%) у порівнянні з
чоловіками (37,23%). Причому найбільший відсоток наявності даного
фактора ризику серцево-судинної патології (84,62%) зареєстровано у жінок
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вікової категорії >56 років, що в 2,3 рази перевищує відповідний показник у
чоловіків. Така ж закономірність прослідковується і при аналізі розподілу
жирової тканини – абдомінальний тип ожиріння частіше реєструвався у
жінок. Найбільший відсоток даного показника зареєстровано у жінок
(83,93%) та у чоловіків (52,34%) вікової категорії 56-70 років.

3. Хворі після інфаркту міокарда мало обізнані із значенням ожиріння, як
фактора ризику, менше половини робили спроби зменшити вагу і у
переважної більшості з них ці спроби виявилися неефективними.

4. Необхідні активні комплексні зусилля для корекції факторів ризику на
амбулаторному етапі реабілітації хворих після інфаркту міокарда.
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Гордійчук В. І.
СТРУКТУРА ВІЛЬНОГО ЧАСУ СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ

ШКОЛЯРІВ
Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. Відмінності в умовах проживання дітей, технічному забезпеченні, режимі
та умовах роботи шкіл накладають відбиток на розподіл вільного часу учнями сільських та
міських загальноосвітніх шкіл. Аналіз структури вільного школярів дозволить розробити
модель організації вільного часу старшокласників у процесі позакласної та позашкільної
виховної роботи.  Встановлено,  що сільські діти свій вільний час розподіляють між
слуханням музики, відвідуванням друзів і родичів, читанням художньої літератури,
заняттями спортом.

Ключові слова: вільний час, сільські та міські учні.
Аннотация. Гордейчук В. И. Структура свободного времени сельских и

городских школьников. Различия в условиях проживания детей, техническом обеспечении,
режиме и условиях работы школ накладывают отпечаток на распределение свободного
времени школьников сельских и городских общеобразовательных школ. Анализ структуры
свободного школьников позволит разработать модель организации свободного времени
старшеклассников в процессе внеклассной и внешкольной воспитательной работы.
Установлено, что сельские дети свое свободное время распределяют между слушанием
музыки, посещением друзей и родственников, чтением художественной литературы,
занятиями спортом.

Ключевые слова: свободное время, сельские и городские ученики.
Abstract. Gordiychuk V. I. Structure of free time rural and urban schoolchildren.

Differences in living conditions of children, logistics, mode and conditions of schools impose
impact on the distribution of free time students of rural and urban schools. Analysis of free students
will develop a model of free time during high school extra-curricular and extracurricular education
activity. Found that rural children distribute their free time between listening to music, visiting
friends and relatives, reading fiction, sports.

Key words: free time, rural and urban students.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Відповідно до рекомендацій лікарів і педагогів [7]
позашкільний час на домашню працю і дозвілля повинен складати в будні
приблизно 6 годин для молодших школярів (близько 25% добового бюджету
часу), 4,5 годин – для учнів середнього шкільного віку (21%), 4,3 годин – для
старшокласників (19%).

Сутність вільного часу, його структуру і функції, особливості виховання
підлітків в умовах вільного часу вивчали Г.В. Бочарова, В.М. Гуров,
А.В. Мудрик, С.С. Газман та інші [10]. Проблемним залишається питання
структури вільного часу сільських школярів не досконало вивчені в доступній
літературі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині різко посилилася увага
до проблем вільного часу, що зумовлено насамперед підвищенням його ролі в
житті людини і суспільства. Вільний час розглядається як соціальна цінність, як
важливий чинник всебічного розвитку людини, її потреб, інтересів, нахилів.
Серйозною проблемою є вільний час молоді, оскільки кризу переживає уся
система, пов'язана з інфраструктурою молодіжного вільного часу.
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Вільний час школярів – це частина загального бюджету часу, яка
залишається після навчання, інших справ і яка використовується кожним на
власний розсуд залежно від інтересів, потреб, схильностей [11]. Аналізом
різних змістовних аспектів вільного часу старшокласників, як фактора їх
соціалізації займалися Ф.С. Махов, Г.І. Попова, В.С. Миколаїва та інші[1].
Деякі дослідники, враховуючи зміни в шкільних програмах,
перерозподіл внутрісімейних ролей і т. п., вважають, що відбувається
скорочення вільного часу школярів, і перш за все старшокласників [4;
8].

В Україні проблеми вільного часу вивчають В. Піча, Т. Старченко, І.
Пустельник. Н. Черниш, А. Вишняк, М. Чурилов, С. Макєєв, Є. Головаха, Н.
Паніна та ін.

Аналіз наукової літератури свідчать, що проблема вільного часу завжди
була і залишається актуальною в педагогічній теорії і практиці, проте
недостатньо вивчені її деякі аспекти, в тому числі і стосовно сільських
школярів.

Мета дослідження. Проаналізувати структуру вільного часу школярів як
сукупність видів діяльності, які характеризують проведення вільного часу.

Методи дослідження. У дослідженні взяли участь 1487 осіб, з них 243
хлопців і 232 дівчини 5-11 класів, які навчаються в міських ЗОШ, 507 хлопців і
505 дівчат 5-11 класів, які навчаються у сільських школах.

Для виявлення чинників, що впливають на формування в учнів сільських
та міських загальноосвітніх шкіл мотивації до занять, даних про академічну
успішність учнів та причини її зниження було проведено анкетування.

У наших дослідженнях використовувалися запитання, які увійшли до
класичних запитальників з вивчення самооцінки успішності і самопочуття,
мотивів занять фізичними вправами [2] та низка питань, що не ввійшли до
стандартних психодіагностичних методик, але апробовані у сфері фізичного
виховання і широко використовуються фахівцями [3; 5; 6; 9].

Результати дослідження та їх обговорення. Від структури вільного часу
залежить успіх формування життєвих установок, інтересів і потреб. Саме
вільний час зумовлює можливість реалізації потреб особистості у духовному і
фізичному вдосконаленні. Не викликає сумніву наявність тісного зв'язку між
станом здоров'я підлітків і розподілом їхнього вільного часу. З одного боку,
вільний час є фактором, що формує потреби особистості, з іншого – потреби,
що реалізуються в діяльності, суттєво впливають на структуру вільного часу,
його значення для організації всього життя людини, її спосіб життя. Вільний
час – це період, який присвячується відпочинку, самоосвіті, заняттям за
інтересами та фізичній культурі і спорту. Недостатність дозвілля негативно
впливає на ставлення підлітків до занять фізичною культурою. Вільний час
сприяє відновленню сил, всебічному, гармонійному розвитку, тому
використовувати його треба як велике багатство, що вдається лише тоді, коли
людина живе повноцінно, різноманітно, належно озброєна гумором і добрим
настроєм.
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Таблиця 1
Структура вільного часу

Міська ЗОШ Сільські ЗОШСтруктура вашого вільного часу

Ч Ж Ч Ж
Беру участь у суспільній роботі 8,23 7,33 19,53 13,86
Читаю художню літературу 25,10 35,78 27,81 54,26
Просто відпочиваю вдома в колі сім’ї 41,56 55,17 37,28 47,33
Відвідую друзів, знайомих, родичів 50,21 52,16 44,18 54,06
Цікавлюсь мистецтвом 7,82 9,05 5,13 10,69
Займаюсь прикладним мистецтвом 2,06 4,31 1,97 4,75
Відвідую концерти, театри 5,76 8,62 2,56 4,16
Займаюсь на садовій ділянці 2,47 2,16 10,58 12,67
Займаюсь спортом, туризмом 30,04 12,93 39,45 19,41
Відвідую спортивні видовища 17,28 8,62 17,36 7,33
Відвідую дискотеки 33,33 38,79 32,35 31,29
Цікавлюсь технікою 20,99 0,43 26,63 3,56
Цікавлюсь автосправою 17,70 2,16 19,13 5,35
Займаюсь колекціонуванням 14,40 10,34 5,33 4,75
Дивлюсь телевізор 57,20 68,10 37,08 46,93
Слухаю радіо 31,69 43,10 16,37 18,42
Читаю газети, журнали 27,98 50,00 23,47 48,51
Відвідую музеї, виставки 3,70 3,02 2,76 3,37
Відвідую кафе, бари 13,58 12,93 5,72 4,55
Слухаю музику 51,03 58,62 50,69 63,17
Граю на музичних інструментах 8,64 10,78 5,33 8,12
Беру участь у художній самодіяльності 6,17 4,31 2,76 5,94
Граю в азартні ігри 18,11 9,48 7,30 4,55
Граюсь на комп’ютері 51,44 16,81 33,33 20,00
У вільний час стараюсь поспати 10,70 11,64 12,23 17,82
Інші захоплення 1,23 0,43 0,20 0,00
Загальний % вибраних відповідей 558,42 537,07 486,53 514,85

Анкетування допомогло вивчити структуру вільного часу школярів. Що
стосується сільських школярів, то вони були одностайними в тому, що
найбільше вільного часу приділяють слуханню музики. На другу позицію
хлопці висувають відвідування друзів, знайомих, родичів, а дівчата-читання
художньої літератури. На третьому місці у сільських хлопців заняття спортом,
туризмом, у дівчат-відвідування друзів, знайомих, родичів. Четвертим пунктом
у рейтингу різновидів занять у вільний час хлопці виділяють відпочинок вдома
у колі сім’ї, а дівчата-читання газет і журналів. На п‘ятій позиції у хлопців
стоїть перегляд телевізійних передач, а у дівчат-відпочинок вдома у колі сім’ї.
В подальшому сільські хлопці розподілили свій вільний час на ігри на
комп’ютері, відвідування дискотек, читання художньої літератури, а дівчата-на
перегляд телепередач, відвідування дискотек та ігри на комп’ютері.
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Міські школярі найбільше свого вільного часу виділяють на перегляд
телепередач. У хлопців на другому місці стоять комп’ютерні ігри, у дівчат
слухання музики. На третій позиції у хлопців слухання музики, у дівчат-
відпочинок вдома у колі сім’ї. Четвертим пунктом як у хлопців, так і у дівчат
стоїть відвідування друзів, знайомих, родичів. П’ята позиція серед відсотків по
зайнятості вільного часу у міських хлопців за відпочинком вдома у колі сім’ї, а
у дівчат-читання газет і журналів. Певну частину свого вільного часу міські
хлопці затрачають на відвідування дискотек, прослуховування радіопередач,
заняття спортом, туризмом, а дівчата-прослуховування радіопередач,
відвідування дискотек, читання художньої літератури.

Отже, аналіз наукової літератури та анкетування дає можливість
стверджувати, що проблема вільного часу є актуальною на часі. За змістом – це
найбагатший час, заповнений, як правило, суспільно-корисною діяльністю,
спрямованою на духовний та моральний розвиток особистості, формування її
трудової і соціальної активності, самовиховання та саморозвиток, фізичне
вдосконалення.

Висновки
Сільські школярі більше уваги приділяють читанню художньої

літератури, заняттям спортом, туризмом, беруть активну участь у суспільній
роботі, частіше займаються на садовій ділянці, але менше займаються
колекціонуванням, рідше відвідують концерти, театри, дискотеки, невеликий
відсоток  сільських школярів займаються колекціонуванням, набагато менше
дивляться телевізор, слухають радіо, відвідують кафе, бари. Значно менше
сільських хлопців грають в азартні ігри і на комп’ютері.
Соціально-педагогічна діяльність із організації вільного часу школярів буде
ефективною за таких організаційно-педагогічних умов:

· актуалізацію потреби учнів у культурно-дозвільневій діяльності,
орієнтацію учнів на самореалізацію;

· розвиток індивідуальних схильностей, здібностей і особистісно-значущих
якостей учнів у конкретних видах дозвільневої діяльності;

· формування досвіду культурно-дозвільневої діяльності.

Перспективи подальших розробок з даного напряму. Одним із завдань
подальшого дослідження є розробка програм оптимізації структури вільного
часу сільських школярів.
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ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КАРАТИСТІВ
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Аннотація. У статті обговорюються передумови фізичного розвитку підлітків-
каратистів і головні напрями їх навчання. Комплексне Розвиток фізичних якостей
досягається використанням на етап початкової підготовки підлітків-каратистів спортивно-
рухових ігор і кругових тренувань, які ефективно розвивають, в першу чергу, силу,
швидкість, швидкісні і силові якості, а також витривалість спортсменів.

Ключові слова: фізична підготовка, тренувальний процес каратистів.
Аннотация. Лавренюк В. С. Основы физической подготовки в тренировочном

процессе каратистов. В статье обсуждаются предпосылки физического развития
подростков-каратистов и главные направления их обучения. Комплексное розвитие
физических качеств достигается использованием на етапе начальной подготовки подростков-
каратистов спортивно-двигательных игр и круговых тренировок, которые эффективно
развивают, в первую очередь, силу, быстроту, скоростные и силовые качества, а также
выносливость спортсменов.

Ключевые слова: физическая подготовка, тренировочный процесс каратистов.
Annotation. Lavreniuk V. S. Physical training bases in practice process of the

karatekas. This  article  deals  with  the  physical  development  preconditions  of  the  teenagers-
karatekas training and main aspects of their schooling trends. Complex development of physical
qualities is achieved by use of sport motion games and circle coaching on initial course of training,
which effectively develop in the first place, strength and quickness, fast and power qualities and
also endurance of sportsmen.

Key words: physical training, training process karategi.

Постановка проблеми. Важливе місце в системі підготовки підлітків-
каратистів належить розвитку фізичних якостей. Боротьба карате ставить
високі вимоги до різнобічного розвитку підготовленості каратистів і особливо
до загальної та спеціальної фізичної підготовки. Для того, щоб правильно
вирішити цю проблему, необхідно врахувати вікові особливості розвитку
організму, специфіку цього виду спорту, фізичних якостей спортсмена. Також
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важливо чітко усвідомити те, які підходи потрібно використовувати на
тренуваннях. Добра фізична підготовка дозволяє краще засвоювати прийоми
карате та досягати успіху на змаганнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існують
публікації щодо багатьох видів підготовки в різних видах єдиноборств. Немає
однієї загально-прийнятої норми щодо покращення тренувального процесу.
Аналіз публікацій свідчить про те, що у науковому світі широко висвітлюються
аспекти розвитку карате та його різновидів, а також філософії бойових
мистецтв [1]. Автори пропонують своє бачення щодо покращення
тренувального процесу [1, 6]. Але недостатня увага приділяється питанням
підготовки підлітків. Організм людини на будь-якому віковому етапі розвитку
визначається специфічною діяльністю всіх фізіологічних систем. І тому
підлітки – це вікова група яка є найбільш важливою та наймасовішою. У
молодшому шкільному та підлітковому віці найбільше формуються фізичні та
морально-вольові якості людини [2]. І саме тут потрібно звертати велику увагу
на початкову підготовку [5].

Успіх в карате (як і в інших видах єдиноборств) багато в чому
визначається ефективністю методик тренувань. У запропонованій статті
висувається спроба вдосконалення досвіду в цій області та застосування його у
вигляді конкретних рекомендацій до покращення тренувального процесу.

Мета дослідження. З’ясувати передумови та основи фізичної підготовки
підлітків каратистів.

Методи дослідження: педагогічне спостереження; вивчення та аналіз
літературних джерел.

Результати дослідження та їх обговорення. Існують різні програми та
методики тренувань, які розраховані як на початківців, так і для тих, хто
продовжує навчання або хоче займатись професійно [5].

У спортивній підготовці каратистів виділяють наступні розділи:
технічний, тактичний, фізичний, психологічний та теоретичний.

При загальнофізичному тренуванні велику увагу потрібно приділяти
вправам на розвиток гнучкості та зміцнення м’язів, поступово переходячи на
розвиток швидкісно-силових якостей [3].

Тренувальний процес та його цілісність забезпечується на основі певної
структури, яка являє собою відносно стійкий порядок об’єднання її
компонентів (частини, сторони, ланки) та їх загальну послідовність і
закономірне співвідношення.

Одним з головних питань початкової підготовки в карате є раціональне
співвідношення фізичної і технічної підготовки. На 1-2 роки занять
рекомендується:

- техніко-тактична підготовка (30% від усього часу);
- загальна фізична підготовка (50% від усього часу);
- використання інших сторін фізичної підготовки (20% від усього

часу).
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Існують різні напрямки підготовки в карате залежно від школи та стилю.
Розглянемо на прикладі декілька із них.

Перший напрямок полягає у суворому і тривалому обмеженні
навчального матеріалу, характеризується вузьким колом прийомів, які в свою
чергу міцно засвоюються. Тривалість проходження основної техніки карате при
цьому методичному напрямку не менше двох років.

Другий напрямок ознайомлює дітей з якомога більшою кількістю
технічних засобів, покладаючись на творчий розвиток цих навичок самими
каратистами. При цьому методі, на відміну від попереднього, на підготовку та
засвоєння основ техніки карате витрачається приблизно один рік.

Існує ще і третій напрямок, відмінна риса якого полягає в тому, що у
ньому поєднуються основні особливості першого і другого напрямку. У
третьому напрямку рекомендується основу техніки засвоювати на протязі
півтора року.

На етапі початкового тренування визначається процес цілеспрямованого
вдосконалення основних фізичних якостей, що мають як загальну, так і
спеціальну спрямованість.

Розвиток фізичних здібностей при відносно тривалому виконанні
постійного навантаження характеризується трьома етапами: початкової дії,
поглибленої дії і етапом невідповідності навантаження функціональним
можливостям організму, які зросли. Тому для ефективності фізичного розвитку
необхідно змінювати зміст навантаження та умови його виконання.

У процесі планування процесу фізичної підготовки тренеру постійно
потрібно виконувати наступні питання-задачі:

- які фізичні якості насамперед виховувати у каратистів;
- коли найбільш доцільно займатися вихованням цих якостей;
- як це правильно робити;

Важливо у процесі тренувань прививати учням навичку до правильного
підбору дихальних вправ в куміте після серії ударів різної швидкості та сили
[4].

Основні фізичні якості каратистів це – сила, швидкість, витривалість та
спритність.

Найбільша питома вага у забезпеченні тренувань припадає на фізичні
вправи, тому слід сформувати мотиви, забезпечити усвідомлення завдань
дітьми і лише тоді приступати до їх засвоєння [7].

Усі фізичні вправи, які використовуються, можуть виконуватись на місці
або в русі з предметами чи без них, індивідуально чи з партнерами. Такі вправи
повинні бути невід’ємною складовою частиною кожного тренування. У
залежності від того, яка методика тренування, одна і та ж вправа може сприяти
відбірковому розвитку тих чи інших фізичних якостей. До засобів, що
сприяють підвищенню фізичної підготовленості каратистів, відносяться:

Загальнорозвиваючі вправи без предметів:
- вправи для рук і плечового поясу;
- вправи для тулуба;
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- вправи для ніг;
- вправи для рук, тулуба і ніг;
- хотьба та біг.
Акробатичні вправи:
- вправи на рівновазі;
- опорні стрибки;
- вправи на перекладині;
- вправи на брусах різної рівноваги;
- піднімання по канату.
Спеціальні вправи:
- вправи на розтягнення (шпагат);
- вправи на координацію;
- вправи на швидкість;
- комплекс фізичних вправ.
Вправи з предметами:
- вправи зі скакалкою;
- вправи з додатковими предметами (подушки, маківари, лапи);
- з гирями (2 кг);
- з м’ячами (від 1 до 3 кг);
- з гантелями;
- з жердиною.
Легкоатлетичні вправи, спортивні ігри, плавання.
Успіх тренувального заняття залежить від правильності початкового

навчання. Спортивні і рухливі ігри відіграють важливу роль на етапі початкової
підготовки. На заняттях тренерам необхідно створити підвищену цікавість
дітей до такого заняття. Паралельно з розвитком фізичних якостей велику увагу
слід приділяти розвитку вольових якостей каратистів.

У наш час однією з проблем є визначення модельних характеристик
спортсменів різного віку, статі і спортивної кваліфікації, тобто, кількість і
якість вимог, якими повинен відповідати спортсмен. Карате, як і інший
розвинений вид спорту, організовано в чітку систему. Наведемо технічну
характеристику цієї системи [5]:
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Рис. 1. Загальна структура технічних прийомів карате

Висновки
Незважаючи на наявність широкого спектру навчальної та методичної

літератури з підготовки спортсменів із різних видів єдиноборств, наукові
основи рухової підготовки спортсменів-підлітків розроблені недостатньо.
Комплексний розвиток фізичних якостей досягається використанням на етапі
початкової підготовки підлітків-каратистів рухливих та спортивних ігор і
колового тренування, які ефективно розвивають, у першу чергу, силу,
швидкість, швидкісно-силові якості і витривалість спортсменів.

Перспектива подальших досліджень у цьому напрямку полягає в
подальшому вивченні функціонального й рухового розвитку осіб підліткового
віку та ролі темпів біологічного розвитку в підготовці юного спортсмена в
східних єдиноборствах.
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