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Булашев О.Я., Шальков Ю.Л., Капліна Л.І.

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ТА ГІГІЄНІЧНА СКЛАДОВІ
БЕЗПЕКИ СПОРТИВНОГО ТУРИСТСЬКОГО ПОХОДУ

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті розглянуті питання сприятливого оздоровчого ефекту туристських
походів на організм людини унаслідок поліпшення функціональної діяльності всіх органів і
систем. Туристи завжди безпосередньо контактують з природним довкіллям, яке може
надавати на людину як позитивну, так і негативну дію. Знання законів природи і місця
існування дозволяє понизити або звести до мінімуму їх негативний вплив на життя і здоров'я
людини, а виконання рекомендацій і вказівок гігієнічної науки дає можливість направити в
потрібне русло дію її позитивних чинників, сприяючих не лише збереженню, але і
зміцненню здоров'я мандрівника, вдосконаленню спортивної майстерності, забезпеченню
безпеки спортивних туристських походів.

Ключові слова: активний відпочинок, спортивний туризм, природне середовище,
гігієнічна наука, чинники зовнішнього середовища, гігієнічні вимоги, гігієнічне забезпечення
спортивного туризму, техніка і тактика туризму, самоконтроль.

Аннотация. Булашев О.Я., Шальков Ю.Л., Каплина Л.И. Харьковская
государственная академия физической культуры. «Технико-тактическая и
гигиеническая составляющие безопасности спортивного туристского похода». В статье
рассмотрены вопросы благоприятного оздоровительного эффекта туристских походов на
организм человека вследствие улучшения функциональной деятельности всех органов и
систем. Туристы всегда непосредственно контактируют с окружающей природной средой,
которая может оказывать на человека как положительное, так и отрицательное воздействие.
Знание законов природы и среды обитания позволяет снизить или свести до минимума их
отрицательное влияние на жизнь и здоровье человека, а выполнение рекомендаций и
указаний гигиенической науки дает возможность направить в нужное русло действие ее
положительных факторов, способствующих не только сохранению, но и укреплению
здоровья путешественника, совершенствованию спортивного мастерства, обеспечению
безопасности спортивных туристских походов.

Ключевые слова: активный отдых, спортивный туризм, природная среда,
гигиеническая наука, факторы внешней среды, гигиенические требования, гигиеническое
обеспечение спортивного туризма, техника и тактика туризма, самоконтроль.

Annotation. Bulashev O.YA., Shal'kov YU.L., Kaplіna L.І. Kharkov state academy of
physical culture. «Technical, tactical and hygienical constituents of safety of sporting tourist
hike». In the article the questions of favorable health effect of tourist hikes are considered on the
organism of man because of improvement of functional activity of all organs and systems. Tourists
always directly contact with a natural environment which can render both positive and negative
influence on a man. Knowledge of natural and environment of dwelling laws allows to reduce or
take to the minimum their negative influence on life and health of man аnd implementation of
recommendations and pointing of hygienical science enables to send in a necessary river-bed the
action of its positive factors, cooperant to not only the maintainance but also strengthening of health
of traveler, to perfection of sporting trade, providing of safety of sporting tourist hikes.

Keywords: active rest, sporting tourism, natural environment, hygienical science, factors of
external environment, hygienical requirements, hygienical providing of sporting tourism, technique
and tactic of tourism, self-control.

Постановка проблеми і аналіз останніх публікацій. Більше 60 років в
Україні та в країнах СНД успішно розвивається спортивний туризм. На
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певному етапі його становлення і розвитку, враховуючи специфічну
різноманітність природних перешкод (основний критерій оцінки складності
спортивного маршруту), було виділено і введено в спортивну класифікацію
вісім його видів (пішохідний, лижний, гірський, водний, велосипедний,
автомототуризм, спелеотуризм і вітрильний). Подібні подрібнення  відбувалися
і, вочевидь, відбуватимуться і в майбутньому в  ряді видів спорту (легка
атлетика, гімнастика, єдиноборства деякі види спортивних ігор і ін.).

 Спортивний туризм є одним з потенційно небезпечних і екстремальних
видів спорту, причому в першій десятці він займає провідне місце, перш за все
тому, що полігоном для туристів, завжди є природне середовище, багато в чому
важко прогнозоване. Зниженню ризику в спортивних туристських походах,
підвищенню їх безпеки приділяється велика увага, проте проблема ще
остаточно не вирішена, про що свідчить сумна статистика впродовж всього
періоду його існування, і вимагає наукового обґрунтування. Вагомий внесок в її
рішення (крім усього іншого) може внести створення і використання системи
гігієнічного забезпечення в спортивному туризмі [2; 6; 7].

Метою статті є вивчення і аналіз стану наукового підходу до проблем
спортивного туризму, що і зумовило завдання дослідження, суть яких полягає в
необхідності в рамках гігієнічної науки ретельного вивчення природного
середовища (полігон для туристів), обґрунтування вживання методів і
рекомендацій гігієни при проведенні спортивних туристських походів. У
перспективі бажано було  б розробити положення по створенню системи
гігієнічного забезпечення спортивного туризму, яка давно  вже існує і плідно
працює в багатьох видах спорту, у тому числі і неолімпійських.

Результати дослідження. Будь-які туристські походи сприяють
відновленню сил і укріплюють здоров'я. Фізичні навантаження, позитивні
емоції при спілкуванні з природним середовищем сприятливо впливають на
нервово-емоційну сферу, серцево-судинну, м’язову, дихальну системи
організму. Зникає нервове напруження, що накопичилося, підвищуються тонус
нервових центрів і їх регулююча функція.

Спортивний туризм займає одне з перших місць серед багатьох видів
активного відпочинку по мірі впливу на зміцнення і нормалізацію
функціонування серцево-судинної системи. Навіть після 1-2 денного походу
вихідного дня в організмі відмічаються  позитивні зміни: поліпшення регуляції
кровообігу, знижується підвищений кров'яний тиск і судинний тонус,
усувається артеріальна гіпертензія і інші прояви так званих нейро-
циркуляторних розладів, що викликаються хронічним стомленням і
малорухливим способом життя, однак дія їх короткочасна (протягом 2-3 днів),
якщо немає регулярних фізичних навантажень.

Пішохідний і, особливо, водний і лижний туризм є одним з кращих
засобів боротьби з неврозами і раннім атеросклерозом, профілактики ішемічної
і гіпертонічної хвороби, інших хвороб сучасності. Туристські походи
поєднують приємне з корисним у вигляді тренувань і гартування організму на
лоні природи в обстановці з масою позитивних емоцій.
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Здоров'я населення, у тому числі і спортсменів, тісно пов'язано з
санітарно-гігієнічними умовами життя і діяльності людини. Гігієна спорту
вивчає вплив довкілля в процесі занять фізичною культурою і спортом, у тому
числі і спортивним туризмом, на організм, розробляє норми, методи,
рекомендації, направлені на зниження стомлення, підвищення працездатності,
спортивного вдосконалення, попередження травматизму, укріплення здоров’я.

Для досягнення оздоровчого ефекту туристських походів необхідно знати
і розуміти фактори природного середовища, які оказують вплив на організм та
вміти використовувати їх для конкретних цілей.

Життя живого організму, у тому числі і людину, неможливе поза
довкіллям. Під цим  поняттям прийнято розуміти все те, що оточує і прямо або
побічно впливає на її життя і діяльність. Єдність організму і довкілля
підтверджується спільністю хімічного складу, а також процесами, що
протікають між ними, – обміном речовин і енергії.

У реальному житті на організм впливає не один, а ціла група чинників
середовища, діють вони комплексно, їх поділення на групи умовне:  це –
фізичні чинники (температура, вологість, рух повітря, атмосферний тиск,
радіація, шум, вібрація); хімічні – елементи і сполуки, що входять до складу
повітря, води, ґрунту, їжі; біологічні – патогенні мікроорганізми, віруси,
гельмінти, гриби, рослини.

По відношенню до здоров'я чинники можуть бути:
- байдужими (індиферентними);
- сприятливими – надавати сприятливу дію;
- несприятливими – завдавати шкоду (аж до летальних результатів).
Для того, щоб добитися сприятливої дії довкілля на організм спортсмена-

туриста необхідно (крім усього іншого) враховувати гігієнічні вимоги до одягу,
взуття, спорядження; дотримуватись рекомендацій по режиму руху і
гартуванню, а також певних санітарних вимог до організації місць ночівель,
дньовок, гігієні харчування, що дозволить попередити виникнення багатьох
захворювань, знизити ризик травматизму і тим самим сприятиме забезпеченню
безпеки походу.

Туристські походи представляють одну з форм фізичної культури, що
вимагає окрім спеціальних, також певних гігієнічних знань, умінь, навиків.
Гігієнічна і санітарна культура туриста – невід'ємна риса його загальної
культури [1; 3; 4].

Стан здоров'я учасників туристського походу і їх безпека багато в чому
залежать від рельєфу місцевості і метеорологічних чинників в період його
проведення, що необхідно враховувати вже в підготовчому періоді. Не даремно
відомий норвезький мандрівник – Руал Амундсен говорив: «Експедиція – це
підготовка». Слід також враховувати віковий склад групи, стан здоров'я,
загальну фізичну і спеціальну підготовку учасників походу.

Плануючи маршрут, важливо враховувати фізіологічну криву
навантаження в поході, засновану на вимірі частоти сердечних скорочень на
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різних етапах шляху. Ці виміри потрібно проводити в групах з 10-15 чоловік,
що мають різну фізичну підготовленість.

Туристам, що вперше вирушають в одноденний і тим більше в
багатоденний похід, слід обмежитися мало пересіченою місцевістю без
подолання серйозних перешкод.

Похід не можна починати з різкого підйому, викликаючи надмірну
напругу серцевої діяльності. Навантаження на організм потрібно збільшувати
поступово, що досягається грамотно складеною технічною складністю
маршруту, а також регулюванням швидкості руху, поступовим збільшенням
крутості підйому. Для наочного уявлення про величину і чергування підйомів і
спусків, що є вирішальними чинниками фізичного навантаження, слід складати
подовжній профіль маршруту.

Аби забезпечити найкращі умови для роботи серця і легенів, необхідно
чергувати круті і пологі ділянки маршруту. Максимальний підйом (вершина,
перевал) слід планувати на середину або другу третину шляху. Після підйому
небажаний дуже крутий спуск (більше 40º) і сильно пересічена місцевість,
оскільки в стані фізичного стомлення, викликаного першими годинами походу,
зростає небезпека травматизму і нещасних випадків, а також знижується
швидкість  відповідних реакцій нервової системи, координація рухів.

Необхідно проявляти особливу обережність на крутих спусках і в місцях
проходження по стволу дерева або слизькому трав'яному схилу. Потрібна
перилова страховка і самостраховка альпенштоком. Спуск з гори значно
небезпечніший за підйом. В цілях безпеки слід уникати рухів по осипу, в
безпосередній близькості від нависаючих скель, по кулуарах, де можливий
каменепад.

При плануванні походу необхідно враховувати і погодно-кліматичний
чинник. У спеку це важливо для попередження перегрівання організму, а в
холодну, вітряну погоду допоможе уникнути переохолодження і простуди.

Плануючи проходження маршруту потрібно враховувати пануючі вітри в
даній місцевості, тобто «троянду вітрів». Відомості про це можна отримати з
довідників, в місцевих метеорологічних станціях, в школах, у бувалих
мисливців і лісників.

Літні маршрути, по можливості, повинні проходить по лісистій
місцевості або по місцях, відкритих вітрам, що значно збільшує тепловіддачу
організму. У холодну і морозну погоду бажано йти по лісу або по навітряній
стороні схилу, де різко ослабляється сила вітру.

Восени і весною в прохолодну, ясну погоду слід пересуватися переважно
по південних і південно-західних схилах гір, які краще прогріваються і тому
сухіше. Ранньою весною при відлизі краще йти по північних схилах, де в цей
час міцніше сніговий покрив. Учасники походу повинні знати місцеві ознаки
погіршення погоди і бути підготовлені на цей випадок.

Для правильного вибору одягу, регулювання прийому сонячних і
повітряних ванн, а також вибору місць привалів і відпочинку має значення
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уміння визначати силу і напрям руху вітру (можна використовувати шкалу
Сімпсона для оцінки швидкості вітру) [5; 8; 9].

Питаннями гартування, профілактики простудних захворювань,
обморожень і перегрівань, підбору одягу, взуття і спорядження, організації
харчування і водозабезпечення, регулювання фізичних навантажень, режиму
дня та ін. і займається система гігієнічного забезпечення спортивного походу.

Туристові-спортсменові  важливо опанувати елементи самоконтролю, аби
уміти оцінити свою фізичну підготовленість, функціональний стан основних
систем організму, що забезпечують його працездатність, і їх зміну в процесі
занять туризмом. Для цієї мети рекомендуються наступні тести:
1. Облік самопочуття, сну і апетиту, які можна відзначати в щоденнику по

п'яти бальній шкалі: відмінні – 5, хороші – 4, і так далі.
2. Облік втоми, дратівливості, головних і інших болів, що фіксуються по 3-х

бальній шкалі: різко виражені – 3, помірно виражені, несильні і рідкі – 2,
слабо виражені – 1, їх відсутність – 0.

3. Вимір ваги тіла. Для визначення його норми  можна використовувати ваго-
зростовий коефіцієнт Брока: від величини зросту (у см) слід віднімати 100,
при зросту 165-175 см, 110 – якщо зріст вище 175 см і 95 – при зросту менше
165 см. Людям середнього віку до отриманих цифр можна додати 3 кг, а
літнім – 5 кг.

4. Вимір кола грудної клітки, талії і гомілки за допомогою кравецького
сантиметра. Особливе значення має визначення дихальної екскурсії грудної
клітки по різниці довжини її кола на вдиху і видиху. У тренованих людей
величина її складає 8-10 см. Індекс грації: відношення кола гомілки до
об'єму талії, виражене в %. Із збільшенням маси м'язів гомілки і зменшенням
жирових відкладень в області живота, індекс досягає норми – 50% і більш,
цьому найбільшою мірою сприяє велосипедний, лижний і гірничо-
пішохідний туризм.

5. Для оцінки функціонального стану нервової системи, зокрема її
вестибулярного апарату, служить проба Озерецького. Для цього потрібно
встати із закритими очима на одну ногу, поставивши на її коліно п'яту іншої
ноги, руки на пояс і утримувати цю позу не менше 15 секунд. При нижчих
показниках не рекомендується участь у водному, лижному, велосипедному і
гірському походах.

6. Вимір частоти сердечних скорочень (ЧСС). У здорових людей після сну в
положенні лежачи вона складає 68-78, у тренованих – 52-68 ударів за
хвилину; сидячи, відповідно, – 74-82 і 56-72 уд/хв.

7. Проба на затримку дихання. Цінніші показники дає затримка дихання після
повного швидкого видиху (проба Собразе), що характеризує стійкість
організму до кисневого голодування. У людей першої медичної групи вона
складає 30 с і більш – для чоловіків і 25 – для жінок; в осіб другої медичної
групи відповідно – 25 і 20 с; третьої групи – 20-15 с.

8. Життєва ємкість легенів (до і після походу). Це показник життєстійкості і
працездатності організму. У здорових молодих людей середньої ваги він
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повинен складати 3800 мл (чол.) і 3200 мл (жін.) для першої групи; для
другої групи, відповідно, – 3500 мл і 3000 мл.

9. Показник фізичної підготовленості: присідання на одній нозі, стрибки
Абалакова (у висоту з місця), підтягування на щаблині, згинання рук в упорі
лежачи.

Повторні дослідження потрібно здійснювати в одних і тих же умовах,
краще вранці, натщесерце щоб уникнути здобуття непорівнянних результатів.

Висновки
1. Виконання вимог системи гігієнічного забезпечення виду спорту

(спортивного туризму) сприяє підвищенню рівня спортивної майстерності,
збереженню і зміцненню здоров'я туристів, а також безпеці туристського
спортивного походу.

2. На туристському маршруті особливої важливості набуває техніка і
тактика подолання природних перешкод, з врахуванням специфіки їх для
кожного виду туризму.
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТОЧКОВОГО МАСАЖУ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ЗАЇКАННІ
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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
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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.

А. I. Kravchenko, T. A. Ognevaya. 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,
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
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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
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.
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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
методику точкового масажу доцільно застосовувати для відновлення
мовленнєвих вад.

Висновки
1. В результаті проведеного лікування ми досягли релаксації м'язів, що

забезпечують роботу голосового, дихального і артикуляційного апаратів,
нормалізація емоційного стану дитини, що заїкається.

2. Цілеспрямована дозована дія методами точкового масажу на біологічно
активні точки організму людини сприятливо впливає на його загальний стан, на
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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.

3. При систематичних заняттях запропонована методика точкового
масажу дає відмінний результат в оптимально короткі терміни.
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Кушнір Р., Чепелюк А., Вихованець Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ, ЯК СУЧАСНА ПРОБЛЕМА У

ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Дрогобицький державний педагогічний університет

Анотація. Фізична культура є невід’ємною складовою частиною загальнолюдської
культури, важливим фактором гуманізації особистості, з іншого фізична культура
безпосередньо пов’язана з фізичним розвитком, зміцненням здоров’я, гармонією тіла і духу,
людини і природи.

Ключові слова: здоров'я, фізична культура, фізичний розвиток, вчитель, студент.
Аннотация. Р. Кушнир, А. Чепелюк, Г. Выхованец. Организационно-

методические условия, как современная проблема в подготовке учителей из
физического воспитания. Физическая культура является неотъемлемой составной частью
общечеловеческой культуры, важным фактором гуманизации личности, из другого
физическая культура непосредственно связана с физическим развитием, укреплением
здоровья, гармонией тела и духа, человека и природы.

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, физическое развитие, учитель,
студент.

Annotation. R. Kyshnir, A. Chepelyk, H. Vuhovanez. Organizationally are methodical
terms, as a modern problem in preparation of teachers from physical education. Physical
cultures are inalienable component part of common to all mankind culture, important factor of
humanizing of personality, from other a physical culture is directly related to physical development,
strengthening of health, harmony of body and spirit, man and nature.

Keywords: health, physical culture, physical development, teacher, student.

Актуальність. Формування здорового суспільства, докорінні зміни
соціально-економічного, духовного розвитку держави потребують підготовки
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вчителя нової генерації. Реалізація цього завдання зумовлена змінами в системі
та структурі вищої освіти.

Зміст і організація професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури базується на засадах Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Державної національної програми «Освіта» та Національної доктрини
розвитку освіти, які наполягають на необхідності неперервності, гнучкості,
доступності,відкритості та гуманістичної спрямованості фізкультурної освіти.

 Однією з першорядних проблем нашого суспільства є проблема здоров’я
нації. Здоров’я нації включає  в свою чергу  особисте здоров’я і громадське
здоров’я. Сама  категорія  здоров’я, якщо взятись до положень  загальної теорії
медицини,- включає безперервні зміни функціонального стану людини
протягом усього її життя. (Хвороба окремий випадок здоров’я, коли
функціональний стан погіршується). Таким чином, здоров’ям як процесом
можна і треба керувати, тобто певними діями змінювати функціональний стан
фізіологічних систем організму і композицію його тіла. Відомо, що особисте
здоров’я кожної людини на 50%  залежить від неї самої. Виняткову роль у
розв’язанні цих проблем  відіграє фізичне виховання.

Мета дослідження: визначення методичних умов у підготовці вчителів
фізичного виховання.

Результати дослідження. За останні десятиліття зміни структури і змісту
освіти негативним чином впливають на здоров'я учнів. Ось чому збереження
індивідуального здоров'я людини є однією зі складових діяльності сучасного
фахівця з фізичного виховання. Вчитель з одного боку є носієм знань про
здоров'я та здоровий спосіб життя, формування мотивації і культури здоров'я
підростаючого покоління а з іншого суб'єктом освітньо-виховного процесу,
який здійснює здоров'я зберігаючу функцію.
Проводиться робота над розробкою змісту з різних напрямків підготовки
вчителя, оцінка результативності засвоєння Державних освітніх стандартів,
пошук ефективних форм і методів навчання студентів. Значне місце серед
досліджень займає здоров'я зберігаючий та здоров'я формуючий напрямок
навчання.  Так,  у працях Н.  К.  Іванова,  Н.  Є.  Наумова,  Н.  К.  Смірнова та ін.
описані різні види професійної діяльності, пов’язаної з проблемами навчання
основам здорового способу життя та виховання культури здоров'я дітей і
дорослих.

Разом з тим, аналіз публікацій та досвіду роботи показує наявність
протиріч між практикою підготовки вчителя і просвітницькою роботою в
напрямку індивідуального здоров'я дитини та в потребі кваліфікаційних
спеціалістів.

Попри те, одного боку предмет фізичної культури є невід’ємною
складовою частиною загальнолюдської культури, важливим фактором
гуманізації особистості, з іншого фізична культура безпосередньо пов’язана з
фізичним розвитком, зміцненням здоров’я, гармонією тіла і духу, людини і
природи.
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Ось чому правильне фізичне виховання у шкільному віці є не тільки
необхідною умовою всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, а й
дійовим фактором підвищення їх розумової працездатності.

А тому нам необхідно враховувати всі ці умови на сучасному рівні
підготовки вчителів з фізичної культури.

Завданнями викладачів гімнастики в підготовці вчителів з фізичної
культури полягає в озброєнні їх способами й методами викладання гімнастики.

Тому, на нашу думку – це одна з головних проблем у підготовці
спеціалістів з фізичного виховання.

Якщо проаналізувати рівень підготовленості студентів, які навчаються на
факультеті фізичного виховання, можна зробити висновок, що у школах зараз
гімнастика зводиться до підтягування, віджимання від підлоги, та згинання
розгинання тулуба.

Є викладачі, які сумлінно виконують свої обов’язки і це відчутно
знаходить своє відображення на результатах  їхніх випускників.

Можливо, така ситуація складається через те, що вид складно
координаційний і потребує не аби якої підготовки від викладача. Звичайно, що
вивчення такого виду як гімнастика  пов'язана з невеликим, але ризиком.   Тому
незважаючи на матеріально-технічне забезпечення, ряд вчителів, заміняє
різного роду складні, чи ризиковані вправи, а часом весь процес доводять до
підтягування, ЗРВ без предметів.

Ще однією з актуальних причин є вплив суб’єктивного фактору на
виставлення оцінок.

На наш погляд систему виставлення оцінок  необхідно вдосконалювати.
Розробивши критерії оцінювання гімнастичних елементів, це дасть можливість
студентам більш впевнено почуватись на уроках з гімнастики. Адже закривши
очі на проблему необ’єктивності, ми готуємо в студентах потенційних людей
що ніколи не пов’яжуть свою діяльність з викладацькою.

Міжнародними федераціями гімнастики та акробатики розроблені
критерії оцінювання та вимоги до викладання тих, чи інших елементів, та це
для змагальної арени. А так як змагань з фізичної культури не проводять на
міжнародному рівні, тож на наш погляд, потрібно розвивати роботу у цьому
напрямку.

Одним з аспектів покращення якості роботи викладача є впевненість
дитини в надійності, безпечності виконання того, чи іншого елементу та вправи
в цілому.

Можливо доцільним було б запозичити з нових правил Міжнародної
федерації акробатики один із пунктів, який зводить до мінімуму падіння при
приземленні, а це в свою чергу зменшує кількість травматизму.

«Нижньому можна підтримувати верхнього при приземленнях»,  і це не
рахується за помилку. Для кожного викладача відомо, яку відповідальність
несуть за собою випадки травматизму на заняттях (зокрема якщо вони
зафіксовані лікарем-травматологом).



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2011. – № 6

15

Ось тут, ми і знаходимо одну з відповідей на питання, чому вчителі
зменшують програмований матеріал з гімнастики.

В педагогічній практиці, слід дотримуватись головного принципу і
намагаюсь навчати його студентів: «Не впевнений, не можеш допомогти - Не
зашкодь».

Висновок. Впевненість молодому спеціалісту може дати досвід, його в
свою чергу немає, залишаються знання та практика набута на заняттях. А тому
ми пропонуємо збільшити програмовий матеріал передбачений на сьогодні
Міністерством освіти Вищої школи.
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Анотація. У статті проведенні власні дослідження з проблем виникнення ожиріння та
методів і засобів позбавлення людини від цієї хвороби.  Надано сучасну оцінку ожирінню і
поняттю «індексу маси тіла» (ІМТ), його міжнародну класифікацію. Розглянуто модифікацію
зміни образу життя і активну життєву позицію людини, здорове збалансоване харчування та
регулярні заняття фізичними вправами і спортом – головними принципами позбавлення
людини сучасних «хвороб цивілізації».

Ключові слова: здоров’я, ожиріння, ІМТ, класифікація, модифікація, фізична
реабілітація.
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Аннотация. Митюков В.А., Ороховский В.И., Талакин Ю.Н., Закревский А.П.,
Чернов И.В., Гребельная Н.В., Писаренко П.Н., Ярош А.Н. Основные принципы
предупреждения ожирения и возникновения болезней современного человека. В статье
изучены и обобщены собственные исследования по проблеме ожирения человека, методы и
способы избавления от этой болезни. Дана современная оценка ожирению и понятию
«индекса массы тела» (ИМТ), его международная классификация. Рассмотрены методы
модификации современного образа жизни человека, его активная жизненная позиция,
необходимость занятий физической культурой и спортом; здоровое сбалансированное
питание, регулярные активные занятия физическими упражнениями и спортом признаны
главными принципами избавления человека от «болезней цивилизации».
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Вступ. Сучасна наука реабілітологія, включаючи такий важливий її
розділ, як валеологія, ставить сьогодні перед нами задачу навчити людину,
починаючи з дитинства, зберігати, а в деяких випадках, відновити втрачене
здоров’я [1; 2; 3].

Значення фізичної реабілітації в медицині, як науки і практики
збереження і повернення здоров'я у сучасному житті людини, різко зросло і
продовжує підвищуватися. У першу чергу це пов’язане з порушенням образу
життя людини та наростаючими, так званими сучасними «хворобами
цивілізації».

Актуальність теми. Україна сьогодні переживає не тільки глибоку
економічну кризу, а й стикається з такими демографічними процесами, які
призводять не лише до демографічного зменшення населення, але й до змін
якісного його життя.

Як відомо, питання розвитку фізичного виховання, фізичної культури і
спорту, розглядаються як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб
профілактики різних захворювань серцево-судинної системи (ССЗ), цукрового
діабету (ЦД), ожиріння, зміцнення загального і психічного здоров’я та
розв’язання інших соціальних, сучасних економічних проблем.

Сьгодні фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у
навчально-виховній сфері є складовою частиною загальної системи освіти,
комплексного підходу до формування розумових та фізичних якостей, фізичної,
духовної та психологічної підготовки до активного життя молоді, професійної
діяльності, оздоровчої спрямованості і широкого використання різноманітних
засобів та методів фізичної реабілітації. Фізична культура, фізичне виховання
та спорт, фізична реабілітація у збереженні і відновленні здоров’я людини
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повинні займати значно більше місце, ніж вони займають на сьогодні [5; 6; 7;
8].

Тому необхідно людині використовувати всяку можливість для
збільшення фізичної активності протягом дня. Раціонально використовувати
вільний час, заповнюючи його виконанням фізичних вправ і занять спортом та
використанням методів фізичної реабілітації, сучасних засобів дихання [3], які
забезпечують економну роботу серця, легень, мозку та інших органів та систем.
Активне заняття фізичними вправами і сучасним спортом повинні також стати
невід’ємною частиною фізичної реабілітаційної роботи з людьми, які перенесли
тяжкі захворювання, після операція, та з інвалідам [7; 8].

Якщо кожний лікар, спеціаліст реабілітолог, викладач фізичної культури,
тренер, буде розуміти ці питання саме так, то він, незалежно від його
спеціалізації, знайде своє місце у боротьбі за широке впровадження в життя
різних форм і методів фізичної,реабілітації,,як, в оздоровчих, так і в
лікувальних цілях [3; 5; 6; 7; 8].

Робота виконана у зв’язку з планом НДР Горлівського регіонального
інституту університета «Україна» та Донецького державного інституту
здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Мета дослідження. Вивчити та розробити головну концепцію
формування у молоді здорового образу життя, занять фізичною культурою і
спортом; свідомо відноситися людині до свого здоров'я на основі головних
принципів валеології, поведінкової психотерапії і психології, фізичного
виховання і спорту, сучасних засобів фізичної реабілітації; особисто-
орієнтований, компетентносно-рефлексівний підхід до освіти і виховання
людини, яка особливо схильна до появи ожиріння; необхідність свідомо
змінити свій образ життя за допомогою його модифікації [4; 7; 9; 10].

Обговорення результатів. Сьогодні людина значно обмежує свою
рухому активність. Сучасна людина свідомо віддалилась від природи, яка
ніколи не визволяла його від необхідності рухатися. Тому ми сьогодні
розраховуємось здоров'ям за своє зневаження до цього могутнього стимулятора
життя. Платимо гіподинамією, ожирінням, гіпертонією, погіршенням роботи
серця, дихальної системи, серцево-судинної системи, цукровим діабетом,
стресом, психічними розладами, синдромом хронічної психічної втоми [2; 3; 5;
6; 9]. При  цьому ми розуміємо, що це закономірно знижує нашу
працездатність, життєстійкість організму до інфекцій, сучасним хворобам,
перевтомі, хронічній втомі, веде до передчасного постаріння і поліморбідності,
одряхління. Нам треба рішуче відмовитися від шкідливих звичок (алкоголь,
паління, наркотики), нашої пасивної позиції, коли ми бажаємо бути здоровими і
щасливими Змініть свій образ життя! Навчитися радіти життю. Психологи
стверджують, що кожний десятий мешканець нашої планети - розучився радіти
життю. Навчитися управляти своїм настроєм, змінити, по-перше всього, себе, а
не інших. Відмовтеся від шкідливих звичок! [4].
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Академік М. М. Амосов завжди підкреслював, «щоб бути здоровим
необхідно проявити у житті власні зусилля, постійно займатися фізичною
культурою і спортом: замінити цей принцип нічим не можливо» [1].

Фізичні навантаження на організм потрібні всім: здоровим, щоб укріпити
серце, судини, нерви, легені, м'язи; хворим - щоб як можна швидше повернути
втрачене здоров'я і працездатність [6; 7; 9]. У наступний час прийнято виділяти
такі складові частини здоров’я сучасної людини: фізичне, психічне, морально-
духовне і соціальне.

Фізична активність - звичайно важливий елемент життєдіяльносте
людини, м’язова маса якого достигає у деяких 45% загальної маси тіла. М'язова
система нашого організму, як молодої людини, так і дорослої, потребує
постійної і систематичної роботи. Фізкультура і заняття спортом нам життєво
необхідні. Вони забезпечують нормальний хід важливих фізіологічних процесів
в організмі, у тому числі обмінних процесів (метаболізм), попереджають появу
ожиріння і послідовній розвиток так званої хвороби цивілізації - метаболічного
синдрому та СХВ.

Загалом, «летальна» значимість факторів ризику особливо висока у дітей
шкільного віку та пацієнтів молодого віку. У хворих віком до 55 років фактори
ризику сумарно збільшують імовірність «серцевої» смерті на 57%, у людей
похилого віку - лише на 4%.

Таким чином, фактором ризику ССЗ є надмірна маса тіла – тому ця
проблема для сучасного суспільства дуже актуальна. Надмірна маса тіла є
також передумовою для розвитку інших хвороб, таких як ЦД II типу, гіпер- і
діслепілемія, артеріальна гіпертензія (АГ). Вирішуючи сьогодні таку проблему
як ожиріння, особливо ІІІ IV класу, можна попередити чи принаймні
загальмувати розвиток багатьох інших ССЗ [1; 2; 6; 10] та діабету.

Особливо ризикують захворіти на ССЗ люди з вісцеральним ожирінням,
коли жир відкладається переважно на животі і в області талії. Останні
дослідження довели, що характер розподілу жирової тканини має більш
важливе значення, ніж сама маса тіла. Надлишок центрального (вісцерального)
жиру особливо тісно корелює з ризиком розвитку метаболічних порушень.
Причина – такий жир є метаболічно активною тканиною, яка здатна
синтезувати і вивільняти в кров багато біологічно активних речовин [6; 7; 10].

Орієнтиром при визначенні величини окружності талії є також середина
відстані від нижнього краю реберної дуги і до передньо-верхньої клубової ості.
Вже «ризиковим» вважається об'єм талії, більший ніж 94 см у чоловіків і 80 см
у жінок. Якщо об'єм талії у чоловіків становить більш як 102 см, а у жінок - 88
см, то таким пацієнтам слід рекомендувати змінити образ життя та активізувати
фізичні вправи для зниження маси тіла. Задумайтесь, зниження маси тіла (без
прийому лікарського засобу зменшує рівень у глюкозурованого гемоглобіну
крові на 2% (в абсолютних величинах), у той час, як гіпоглікемічні таблетовані
препарати здатні забезпечити лише зниження на 1 -1,5%. На підставі цього
можна дійти висновку, що в арсеналі кардіологів, лікарів-терапевтів і
спеціалістів реабілітологів крім фонендоскопа має обов'язково бути
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сантиметрова стрічка. Визначення об'єму талії повинно стати обов'язковою
маніпуляцією під час обстеження пацієнта [1; 6].

Зменшення маси тіла забезпечує зниження рівня глюкози у крові, чим
відчутно нівелює ризик розвитку серцево-судинних захворювань та їх
ускладнень. Інша річ - яким чином краще досягти нормалізації вмісту в крові
глюкози та, зокрема, глюкозурованого гемоглобіну? Яким чином, крім
медикаментозних методів, можна забезпечити профілактику ССЗ та їх
ускладнень на громадському рівні? Лише відмова від тютюнопаління зменшує
загальну летальність серед осіб, що перенесли інфаркт міокарду на 46%. На
жаль, далеко не всі такі пацієнти «лякаються» інфаркту та позбавляються цієї
шкідливої звички. Регулярні адекватні фізичні навантаження та вправи
знижують загальну смертність на 20 - 25%, у тому числі й частоту летальних
випадків від серцево-судинних захворювань. Вважається, що однією з основних
причин є позитивний вплив фізичних навантажень на рівень артеріального
тиску, обмін глюкози та ліпідів, на частоту серцевих скорочень і, можливо, на
інші фактори. Однак зазвичай у фізичних тренуваннях бере участь лише
незначна кількість хворих з ожирінням, особливо із хронічною серцевою
недостатністю.

Під час визначення допустимого режиму тренувань для осіб з низьким
серцево-судинним ризиком можна обмежитись опитуванням (збір анамнезу),
для осіб з високим ризиком розвитку ускладнень з боку серцево-судинної
системи слід провести навантажувальне тестування.

Оптимальний режим фізичних навантажень - мінімум 30 хвилин на день
протягом більшої частини тижня. Існують дані, що навіть сумарні 2-4 години
зваженої фізичної активності на тиждень зменшують ризик смерті від ішемічної
хвороби серця на 32%, рівень загальної смертності при цьому зменшується на
21%. Інтенсивність фізичних навантажень можна визначати за допомогою ЧСС,
які під час занять мають становити 60 -75% від розрахованого максимально
допустимого свого значення. Однак інтенсивне навантаження не дає значних
додаткових переваг для нормалізації серцево-судинної системи [1; 6; 9].

Невід'ємною частиною корекції є дієта. Пацієнти із ССЗ та високим
ризиком їх розвитку мають обов'язково отримувати лікарські поради щодо
оптимізації харчового раціону.

Калорійність продуктів має бути збалансована, перевагу слід надавати
фруктам, овочам, продуктам, які багаті на харчові волокна, виробам з пшениці
твердих сортів, морській рибі, білому нежирному м'ясу. Жири повинні бути
лише рослинного походження, а молочні продукти (джерело кальцію) -
знежирені. Показано обмеження солі у разі підвищеного АТ.

Дієтичні рекомендації приведені у відповідність із
«середньоземноморською дієтою», основу якої становлять жирні кислоти. За
допомогою раціону можна знизити рівень серцево-судинної смертності у осіб,
які хворіють на ССЗ, на 65%.

Як бачимо, нічого складного та надзвичайно дорогого в елементарних
засобах профілактики ССЗ та їх ускладнень немає. Однак ефективність цих
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заходів у комплексі з фізичною реабілітацією набагато перевищує всі
сподівання. Головне - усвідомлення кожним лікарем та спеціалістом
реабілітологом, що крім нас, медичної спільноти, турбуватись про пацієнтів
зокрема та суспільство загалом ніхто не буде. Не потрібно чекати допомоги
«зверху», вона може ніколи не надійти. Буде значно краще, якщо кожен лікар та
спеціаліст реабілітолог доводитиме цю корисну інформацію до своїх пацієнтів,
по можливості - до їх рідних. Для цього варто готувати та розповсюджувати
спеціальні тематичні довідково-рекомендаційні матеріали, щоб цю літературу
можна було отримати в міських Центрах здоров’я і спорту, громадсько-
професійних організаціях, врешті-решт - виготовити кафедрами фізичної
реабілітації, здоров’я та спорту самостійно. Головне, аби бути більш
професійно активними, усвідомити власну суспільну значимість, не бути
байдужими до сучасних соціально-медичних проблем нашого суспільства. Як
кажуть, «ніхто, крім нас», а разом ми можемо набагато більше [1; 2; 4; 6; 7; 8;
10].

Таким чином, недостатня фізична активність людини сприяє розвитку
ожиріння і знижує чутливість скелетних м'язів до інсуліну, особливо у похилих
і малорухомих людей. Так, наприклад, старіння і недостатня фізична активність
похилих людей супроводжуються втратою м’язової маси і підвищенням маси
тіла за рахунок накопичення жиру у ділянці нижньої частини живота і стегон,
особливо у жінок. Обидва ці стани посилюють резистентність, яка розвивається
у похилих і малорухомих людей, до інсуліну і сприяють виникненню діабету.
Результати наукових досліджень вказують, старіння і малорухомий образ життя
супроводжується специфічним порушенням окислення жирних кислот у м'язах,
збільшує інсулінову резистентність і сприяє його тяжкому ускладненню –
діабету ІІ, метаболічного синдрому та розвитку дуже тяжкої хвороби -
«діабетичної стопи» [6; 7; 8; 10; 11].

Так якими ж повинні бути профілактичні впливи цим факторам ризику,
які обумовлюють розвиток і прогресування симптомів цукрового діабету і
діабетичної стопи? По-перше, на наш погляд, це боротьба сучасної людини з
гіподинамією, надлишковою масою тіла і ожирінням ІІІ-IV класу, низькою
фізичною активністю, атерогенний, збалансований характер режиму
харчування, поведінкова психотерапія.

Надмірною вагою і ожирінням на сьогодні страждає більше 1,7 млрд
людей у всьому світі. Так, у США розповсюдженість надмірної ваги і ожиріння
серед дорослого населення за період з 2001 по 2002 рік склала 65,7%, при
цьому частота ожиріння досягає 36,8% [11].

Ожиріння - хронічна патологія, яка характеризується збільшенням
індексу маси тіла (ІМТ). У дорослих в залежності від ступеню збільшення ІМТ
виділяють ожиріння І класу (ІМТ 30-34,9), II класу (35 - 39,9), III класу (> 40,
значне ожиріння) і IV класу (> 50, «суперожиріння»), при ІМТ більше 60
говорять як о «суперсуперожирінні».

ІМТ не дозволяє буквально виміряти вміст жирової клітковини, він
скоріше являється розрахунковим показником, який відражає загальний склад
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жиру в організмі і ризик можливих захворювань людини та ускладнень (ССЗ,
ЦД типа II, АГ та ін.) [11].

ІМТ розраховується як відношення ваги у кг до квадрату зросту у м2.
У США, за даними 2002 року, ожиріння (але не надлишкова вага)

пов'язане з підвищенням показників смертності, яке обумовлено ожирінням
Зниження ваги у сполученні зі зміною образу життя і підвищенням

фізичної активності приводить до зменшення ризику розвитку ЦД типу II у
хворих до клінічному періоді. Ожиріння і метаболічний синдром - частий
передвісник пошкодження коронарних артерій, а також він служить фактором
ризику ЦД типа II, у той час як зниження ваги на 3 - 6 кг за рахунок зміни
образу життя зменшує ризик розвитку цукрового діабету [10; 11; 12].

У сучасному посібнику по догляду за пацієнтами з цукровим діабетом
похилої вікової групи, крім відомої медикаментозної терапії в обов'язковому
порядку, особам 70 років і вище пропонується спеціальний комплекс фізичної
реабілітації. У цей комплекс включені: щоденні фізичні вправи; рекомендовані
похилим пацієнтам: прогулянки, плавання або аквааеробіка, їзда на велосипеді,
вправи у кріслі, йога, садівництво, різноманітна домашня праця.
Підкреслюється, що регулярна фізична активність дозволяє підвищити якість
життя, зменшити прояви депресії та синдрому хронічної втоми (СХВ) і
поліпшити загальний стан пацієнта [10; 11].

Фізіотерапевт, кардіолог, спеціаліст-реабілітолог, лікар ЛФК повинні
знати цю патологію, яка на сьогодні доволі широко зустрічається, і підібрати
умови для забезпечення безпеки виконання сучасних фізичних вправ та методів
фізичної реабілітації, постійно контролювати рівень цукру у крові, частоту
серцевих скорочень, ЕКГ, дихання і пульс під час занять фізичними вправами.

Ожиріння також може розвивається під впливом генетичних аномалій і
факторів зовнішньої середи, які призводять до позитивному енергетичному
балансу, коли споживання калорій з їжею перевищує їх витрату.

Припускають, що головний вклад у збільшення показників ожиріння
вносить підвищене споживання калорій їжі з відносно низьким вмістом рідини
(«суха їжа») і збагаченої жирами.

У частковості подібним характеристикам відповідає так званий «фаст-
фуд» (блюда швидкого приготування). Вважають, що організм людини погано
розпізнає висококалорійну їжу і тому не здатен відмежувати її споживання
внаслідок надмірного надходження калорій [10].

Заслуговує уваги і той факт, що у людей, які снідають повноцінно,
особливо з включенням у раціон готових до споживання злаків, ІМТ і ризик
ожиріння (у жінок) нижче по зрівнянню з теми, хто сніданок пропускає.
Вважають, що повноцінним являється сніданок з високим вмістом харчових
волокон і низьким вмістом жирів. Саме такий сніданок дозволяє знизити ризик
розвитку ожиріння.

Ураження центру апетиту, який розташовується у паравентрикулярних,
аркуатних і латеральних ядрах гіпоталамуса, грає центральну роль у розвитку
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переїдання. Грелин (стимуляція апетиту) виникає у шлунку і в значному
ступеню впливає на обмін лептину, який являється інгибитором апетиту.

До зменшення ризику призводять достатньо можливе зниження ваги на
10% протягом 6 місяців з послідовнім підтримуванням без жирової маси тіла на
постійному рівні. Швидке зниження ваги, що відбувається протягом перших
тижнів, пов'язане з втратою рідини, і в подальшому воно сповільнюється. Слід
нагадати пацієнтам, що зниження ваги може приводить до метаболічних змін в
організмі і тому потребує постійного дотримування режиму [1; 10].

Окрім медикаментозної тактики та фізичної реабілітації при лікуванні
хворих з ожирінням використовують зараз поведінкову психотерапію.

Поведінкова психотерапія - необхідна складова у зміненні образу життя
людей, які страждають на надлишкову вагу. Психотерапія допомагає
перебороти можливі перешкоди і сформувати довготривалу прихильність до
змінення образу життя. До головних принципів поведінкової психотерапії
відносять дотримування принципів здорового харчування, підвищення фізичної
активності, виявлення неблагоприємних факторів, самоконтроль
(підтримування у визначених рамках), зменшення стресу, виявлення і контроль
стимулюючих факторів до занять фізичними вправами і спортом, що сприяє
визначенню чіткої мети перед собою і формуванню системи нагородження.
Психотерапія приводить до зниження ваги на 5 - 10% протягом першого року
(але не наступних 5 років), вона більш ефективна, ніж низькокалорійні дієти. У
випадках використання медикаментозної терапії вона підвищує її ефективність.
Використання поведінкової психотерапії найбільш ефективно дозволяє
контролювати вагу, особливо після відказу від паління.

Слід зауважити, що сучасна медицина розрізняє фізичне і психічне
здоров'я. Поняття «фізичне» і «психічне» здоров'я людини умовне і вживаються
з подвійною метою: по-перше, щоб показати нерозривний зв'язок та взаємодію
фізичного і психічного у життєдіяльності людини, по-друге, для акцентування
позитивного впливу фізичних вправ на психіку та підкреслення важливості
психічного розвитку сучасної людини. На жаль, за останні десятиріччя
кількість психічних захворювань значно зросла [9; 10]. Як свідчать останні
дослідження, однією з провідних причин цього явища є тривала фізична
пасивність людей на фоні психічних стресів та тривалого напруження у нашому
стрімкому XXI столітті [1; 4; 7; 9; 10].

Аналіз цих причин показує, що в процесі життєдіяльності людина,
зазначаючи відносно невисоких фізичних навантажень, перебуває під
постійним впливом великих психічних напружень. Це створює диспропорцію у
функціонуванні систем організму, знижує загальний тонус та працездатність,
сприяє перевтомі, виникненню патологічного стану, прискоренню старіння.

У загальному вигляді психологічна модель ставлення багатьох до зміни
образу життя виглядає таким чином: дитина ставиться до фізичних вправ як до
гри, юнак - як до непотрібної витівки, людина середнього віку починає
розуміти значення модифікації образу життя з появою у неї тих чи інших
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захворювань, людина похилого віку - з глибоким жалем, що не змінив свого
образу життя у більш молоді роки [8; 9; 10; 11].

Людині здається, що їй увесь час ніколи, що їй не вистачає часу вранці
спокійно вставати, розмірено робити фізичні вправи, бігати, плавати, ходити,
регулюючи таким чином фізичний і психічний стан, не поспішаючи поснідати
тощо. Звідки висновок - сучасна людина повинна контролювати, оцінювати та
регулювати свою психіку та фізичне навантаження за рахунок її
невикористаного потенціалу. А робити це треба щоденно: психічно та фізично
«заряджати» або «розряджати» себе на спортивному майданчику, стадіоні,
водному басейні, спортивному залі. Найбільш вдалий час для цього - вранці у
процесі ранкової гігієнічної гімнастики, ходьби, бігу, плавання чи у
тренажерному залі.

Модифікація образу життя людини, активне заняття фізичними вправами
і спортом, бігом, з тренажерами, ранковою  гімнастикою - це серйозна праця,
часто важка, монотонна. Це подолання стійких звичок, лінощів і різних бажань.
Це велике зусилля над собою. До цього треба підходити серйозно.

Сучасна медицина констатує,  що більш  ніж  половина людей завжди
чимось хворіють. А хвороба - це особливий функціональний, метаболічний
синдром та психологічний стан, за якими людина хворіє гіпертонічною
хворобою, серцево-судинними та склеротичними захворюваннями, інсультом,
інфарктом, ожирінням, діабетом та ін. [8; 9; 10; 11].

Зниження індексу маси тіла (ІМТ), постійне збільшення, при відсутності
протипоказань фізичної активності, психофункціональний самоконтроль,
поведінкова психотерапія, здорове харчування являються на сьогодні
головними принципами боротьби з ожирінням і профілактикою сучасних
хвороб людини.

Науковими дослідженнями і практикою доказано, що схильність до
виникнення ожиріння і метаболічного синдрому залежить від багатьох
факторів, у їх числі важливе значення віддається спадкової схильності, віковим
змінам, які мають особо важливе значення [8].

Метаболічний синдром відносно рідко виникає при відсутності ожиріння.
Відповідно цієї причині важлива «модифікація образу життя», що направлена
на зниження ІМТ, підвищення фізичної активності, здорове збалансоване
харчування, - являються головними принципами у боротьбі за здоровий образ
життя [1; 6; 7]

Спадкова схильність має особливу силу, і, коли зміни образу життя не
приводять до достатньому зниженню ваги, для досягнення вказаної мети у
доповнення може потребуватися медикаментозна терапія.

Серед важливих невирішених, на наш погляд, на сьогодні питань у
піднятої нами проблемі і майбутніх наукових досліджувань методів і засобів
фізичної реабілітації залишаються питання освіти населення [5; 8; 9; 10].

І починати, мабуть, треба з підвищення рівня освіченості абсолютно
кожної людини, починаючи з раннього дитинства, молодшого шкільного віку.
Актуальним представляється упровадження у теорію і методику фізичної
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реабілітації навчання сучасним загально дидактичним преформованим
концепціям і підходам, необхідність створення можливості спрямованого
впливу на досконалість фізичного розвитку людини і оптимізації факторів, що
впливають на цей процес, і пов'язаних з підвищенням рівня функціональних
можливостей організму людини (учні шкіл, технікумів, інститутів здоров'я,
фізичного виховання і спорту, університетів) [2; 4; 5; 7].

Найбільш концептуально виходить педагогічний аспект удосконалення і
підвищення ефективності дидактичних основ фізичного  виховання. Також
важливе формування здорового стилю життя у виховної, гігієнічної,
адаптивної, оздоровчо-реабілітаціної і лікувальної роботах як рішення проблем
профілактики порушень здоров'я і його відновлення у підростаючому
поколінні. Необхідні сучасні шліхи втілення їх у школах, ВУЗах, Центрах
здоров'я, фізичного виховання і спорту, орієнтованих на збереження і
укріплення здоров'я людини. Важлива реалізація компетентносно-
рефлективного підходу до особистносно-орієнтованої освіти, формування
індивідуальності, культури здоров'я сучасної людини. Виховання стійкої
самосвідомої рухової активності засобами морально-психічного, духовного та
фізичного виховання здорового образу життя з використанням відповідних
модифікацій, що дозволяє нам ефективно вирішувати проблеми здоров'я
людини протягом всього життя людини [1; 2; 5; 9].

Подальше дослідження ожиріння передбачається провести в напрямку
вивчення цієї проблеми у жінок в І, ІІ, ІІІ триместрах вагітності та підготовки їх
до пологів.

Висновки
1. Модифікація образу життя є головний і глибоко усвідомлюваний

критерій невідкладної реабілітаційної допомоги людині, яка страждає на
ожиріння.

2. В боротьбі з ожирінням і зниженням ІМТ пацієнтам слід
підтримуватися здорового, збалансованого харчування та усвідомлюваного
необхідністю підвищення фізичної активності. Тільки при цьому можна
реально розраховувати на зниження ІМТ на 7 - 10% за період постійних і
активних занять фізичними вправами від 6 до 12 місяців.

3. Недостатня фізична активність - самий короткий шлях до старіння,
полімо бідності, одряхління людини. Щоденні заняття фізичними вправами
помірної активності, добра фізична підготовка позитивно впливають на
зникнення багатьох сучасних хвороб людини. Малорухомий образ життя і
низьку фізичну активність сучасної людини слід розглядати як усвідомлений
фактор, який вносить значний вклад у появу і розвиток сучасних хвороб
цивілізації.

4. Систематичні заняття фізичними вправами (одну годину щоденно,
сучасний оздоровчий фітнес, плавання, тренажери, біг, ходьба та ін.) знижують
ІМТ найбільш ефективно. Помірна щоденна фізична активність - одна з мір, яка
асоціюються з втратою маси тіла, підтримку її на зниженому рівні, і зберігає
працездатність та якість життя сучасної людини.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2011. – № 6

25

Література
1. Амосова Е. M. Профілактика серцево-судинних захворювань: кожен лікар може більше,

ніж він думає /  Е.М.  Амосова //  Therapia  Український медичний вісник.  –  № 1  (33).  –
2009. – Київ. – С. 5-7.

2. Апапнасенко Г. Л. Валеологія против депопуляции. / Г.Л. Апапнасенко // «Здоров'я
України». Медична газета. – № 10 (119). – 2005. – С. 57-59.

3. Афанасьева О. В. Дыхание по методу Стрельниковой, Бутейко и другие  дыхательные
практики. / О.В. Афанасьева // СПб : Астраль, 2007. – 158 с.

4. Закревский А. П. Путь к исцелению. / А.П. Закревский // – Донецк : АОЗТ. Издательство
«Донеччина», 2008. – 288 с.

5. Кириллов О. М. Компетентнісно-рефлексивні підходи в особистосно-орієнтованому
навчанні студентів реабілітологів / О.М. Кириллов, М.І. Томашевський, В.О. Смотров та
ін. // Сучасні педагогічні технології і освітні системи XXI століття : Матеріали V
Міжнародної науково-практичної конференції. – 15-16 листопада 2007 р. – Кіровоград,
2007. – С. 35-42.

6. Ломака Ж.М. Взаимосвязь духовности человека с факторами, формирующими здоровый
образ жизни и здоровье /  Ж.М.  Ломака //  Педагогіка,  психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2008. – № 11. – С. 185-188.

7. Митюков В. А. Метаболический синдром, физическая реабилитация и терапия
«модификацией образа жизни» / В.А. Митюков, Н.С. Пушкарева, А.В. Симарова, Н.М.
Кучеренко // Материалы I международной научно-практической конференциим«Наука и
технологии: шаг в будущее – 2006». – Белгород Руснауч книга, 2006. – С. 28-33.

8. Мітюков В.  О.  Модифікація способу життя,  рух і дихання по Бутейко –  фізична
реабілітація хворих та інвалідів (клініко-фізіологічне обґрунтування). Новітні технології
підготовки фахівців вищої школи в сучасних умовах / В.О. Мітюков, М.Д. Хруставка,
М.І. Томашевський, О.М. Кирилов та ін.. // Матеріали III Всеукраїнської науково-
практичної конференції. – Горлівка, 2008. – С. 42-51.

9. Мітюков В.  О.  Сучасні погляди на проблему покращення якості життя старіючих
чоловіків. / В.О. Мітюков, М.І. Томашевський, І І. Ясинський // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків, 2008. – № 6. – С.
254-259.

10. Мурза В. П. Фізична реабілітація : навч. посіб. / В. П. Мурза //. – К. : «Олана», 2004. – 559
с.

11. Дж. Микеник. Ожирение и диета. /Дж. Микеник Э. М. Берет // Новости медицины и
фармации. – № 21-22. – декабрь 2008. – С. 21-22.

12. Руководство по наблюдению за пациентами с сахарным диабетом пожилой возрастной
группы. Основные рекомендации // Новости медицины и фармации. – № 21-22. – декабрь
2008. – С. 18-20

___   ___   ___   ___



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2011. – № 6

26

Сан Женьцян

ПРИРОДНІ ТА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ
ПІВНІЧНО-СХІДНОГО КИТАЮ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНО-
ПІЗНАВАЛЬНОГО ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті представлений основний рекреаційний потенціал Північно-
Східного Китаю і розглянуті можливості його використання для пізнавального,
екскурсійного і спортивно-оздоровчого туризму. Володіючи унікальними історичними,
архітектурними, природними спорудами і пам'ятниками Китай в цілому і Північно-Східний
регіон зокрема може з успіхом використовувати їх для масового залучення громадян країни
до активного відпочинку і туризму.

Запропоновані варіанти пішо-гірських спортивних маршрутів в національному парку
провінції Цзілінь – Чайбаншань.

Ключові слова: Північно-Східний Китай, Хейлуцзян, Харбін, Цзілінь, Чангун,
Ляонін, Чанбайшань, Танчи, активний відпочинок, спортивно-оздоровчий туризм.

Аннотация. Сан Женьцян. Харьковская государственная академия физической
культуры. «Природные и историко-архитектурные достопримечательности Северо-
Восточного Китая для развития экскурсионно-познавательного и спортивно-
оздоровительного туризма». В статье представлен основной рекреационный потенциал
Северо-Восточного Китая и рассмотрены возможности его использования для
познавательного, экскурсионного и спортивно-оздоровительного туризма. Обладая
уникальными историческими, архитектурными, природными сооружениями и памятниками
Китай в целом и Северо-Восточный регион в частности может с успехом использовать их
для массового привлечения граждан страны к активному отдыху и туризму.
Предложены варианты пеше-горных спортивных маршрутов в национальном парке
провинции Цзилинь – Чайбаншань.

Ключевые слова: Северо-Восточный Китай, Хэйлуцзян, Харбин, Цзилинь, Чангун,
Ляонин, Чанбайшань, Танчи, активный отдых, спортивно-оздоровительный туризм.

Annotation. San Zhen'tsyan. Kharkov state academy of physical culture. «Natural,
historical and architectural sights of North-eastern China for development of excursion-
cognitive and sporting-health tourism». In the article basic рекреационный potential of North-
Eastern China is presented and possibilities of his use are considered for cognitive, excursion and
sporting-health tourism. Possessing unique historical, architectural, natural buildings and
monuments  China  on  the  whole  and  the  North-Eastern  region  in  particular  can  with  success  use
them for the mass bringing in of citizens of country to active rest and tourism.
The variants of pedestrian-mountain sporting routes are offered in the national park of province
Tszilin' - Chaybanshan'.

Keywords: North-Eastern China, Kheylutszyan, Kharbin, Tszilin', Lyaonin,  Dalyan,
Chanbayshan', Tanchi, active rest, sporting-health tourism.

Постановка проблеми і аналіз останніх публікацій. Одним з важливих
завдань соціальної політики Китаю є забезпечення необхідних умов для
активного відпочинку і оздоровлення населення країни. Вочевидь, що
рекреаційному природокористуванню слід приділяти особливу увагу також і
для підвищення культурного і освітнього рівня населення.

Північно-Східний Китай має значний природно-ресурсний потенціал,
визначні архітектурні та історичні пам’ятки, що можна і потрібно
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використовувати як в загальнодержавних, так і в регіональних інтересах.
Розвиток рекреаційної індустрії здатний прискорити соціально-економічний
розвиток регіону, сприятиме оздоровленню населення та підвищенню його
культурного рівня [4, 5, 7].

Мета, завдання і методи дослідження. Представити якісну і кількісну
характеристику природно-рекреаційного та історико-архітектурного
потенціалу Північно-Східного регіону Китаю для практики оздоровлення і
спорту.

Для вирішення поставлених завдань використані методи теоретичного і
практичного аналізу спеціальної літератури, статистичних матеріалів і
картографії.

Результати дослідження. Північно-Східний Китай включає три
провінції: Хейлуцзян, Цзілінь, Ляонін. На півночі регіон граничить з Росією, на
південному сході – з КНДР, на південному заході – з провінцією Хебей, на
північному заході – з АО Внутрішня Монголія. У провінції Хейлуцзян
налічується 17 національних і 32 місцевих лісових парків, що дозволяє активно
розвивати екологічний туризм.

Не дивлячись на те, що взимку температура повітря в регіоні інколи падає
до – 40ºС, саме на цей період  доводиться пік туристського сезону.

У Харбіні – центр провінції – (9,7 млн. осіб, у 1200 км на північний схід
від м. Пекіна) щорік проходить знаменитий фестиваль снігових і льодових
скульптур. У 2006 році на честь Росії і Китаю з снігу побудували копії
Кремлівських соборів, а з льоду – Спаську башту, Палацову площу Санкт-
Петербурга і інші пам'ятки.

Можна прокотитися на санях, снігоходах, собачих і оленячих упряжках
по річці Сунгарі та відпочити на гірськолижних курортах, яких багато в
околицях міста (близько 30 в провінції). Китайці охоче співробітничають з
Росією не лише у сфері торгівлі, але і в області туризму, що і зумовлює
«російський напрям» тутешнього туризму. Вважається, що Харбін – самий
«російський» з китайських міст, в якому збереглася забудова початку ХХ
століття, православні храми. Влітку безліч росіян приїжджає відпочивати на
знамениті пляжі Даляня (пров. Ляонін). Найбільш відомі пам'ятки регіону:
Імператорський палац в Шеньяні, Палац Пу І в Чанчуні, гора Чанбайшань
(велика популяція тигрів і кращий в Китаї женьшень), заповідник Чжалун.

Провінція Цзілін – центральне місто провінції – Чанчун (6,8 млн. осіб),
розташований в 960 км на північний схід від Пекіна. Головні пам'ятки: гора
Чанбайшань, озеро Тянчи, міста і гробниці Кочуре, гірськолижні курорти.
Палац імператора Пу І – останній з династії Цин, імператор Маньчжоу Го і
чотири його дружини жили в палаці в 1932-1945 г.г. За цей час Пу І (Сюаньтун)
підписав тисячі указів і декретів (багато навіть не читаючи), складених
японцями – дійсними правителями маріонеткової держави. У палацовий
комплекс входять 10 будівель, побудованих в готичному, японському і
традиційному китайському стилях. Палац повністю реконструйований, а
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інсталяції з воскових фігур додають експозиції додаткову історичну
закономірність.

«Дерева в інеї». На річці Сунхуа працює електростанція, вода, витікаючи
з озера Сунхуа, проходячи через турбіни, трохи нагрівається, через що річка
взимку не замерзає. Пара, піднімаючись від теплої води, осідає на гілках
прибережних дерев дуже красивим густим інеєм, і поглянути на це видовище
щорік взимку (при – 20ºС) приїжджають тисячі туристів з різних країн.

У березні 1976 року недалеко від Цзіліня «пролився» метеоритний дощ. У
музеї метеоритів парку Цзяннань виставлені небесні камені, зібрані на місцях
падіння. Головний скарб музею – метеорит вагою 1770 кг, китайці
стверджують, що він найбільший в світі (по хімічному складу).

Гірськолижні курорти: Чжуцюйє Шань, Сунхуа Ху Циншань, Бедаху
(один з кращих в Китаї) – працюють з грудня по лютий.

Провінція Ляонін – центральне місто провінції – Шеньян (6,7 млн. осіб)
розташований в 650 км на північний схід від Пекіна. У Китаї два імператорські
палаци – в Пекіні і Шеньяні, останній включений в ЮНЕСКО в Список
усесвітньої спадщини в 2004 р., побудований в 1625 р. є зразком маньчжурської
архітектури, має експозицію виробів із слонової кісті і яшми, меблів, живопису
і кераміки, колекцію старовинних музичних інструментів. Музей провінції
Ляонін містить більше 3000 експонатів: вишивка, живопис, мідний посуд,
кераміка і фарфор.

Північна пагода, стіни головного павільйону якої розписані
страхітливими зразками різних божеств, а також Небесного і Земного Будди.
Північна імператорська гробниця, де покоїться прах маньчжурського
імператора Абахая, побудована в 1643-1651 г.г. Цегельна 13-ти ярусна пагода,
побудована в 1044 г, серед експонатів має реліквії, включаючи зроблену з міді
позолочену статую Будди. Східна імператорська гробниця має потужні стіни і
триповерхову башту, до головних воріт ведуть 108 ступенів. Це число позначає
32 чистих знаків Будди і 76 фізичних ознак досконалості тіла Будди.

Місто Далянь (5,9 млн. осіб) відоме як місто Далеке. Розташоване на
південному краю півострова Ляодун, омивається Жовтим морем зі сходу і
Бохайською затокою із заходу. Більшість іноземців, що відвідують Далянь, –
росіяни (50 тис. візитів в 2005 р.) і японці. Знаменитий своїми пляжами –
Бангуйдао Цзіцюй, Лаохутан Гун'юань, Фуцзячжуан. Акваріум – «Океанічний
парк» Синхай Гун'юань має пінгвінів, сімейство білих ведмедів, тюленів і
інших представників Арктики і Антарктиди [2; 3; 6].

Пішо-гірський спортивно-оздоровчий похід можна зробити в
національний природний парк Чанбайшань (завжди біла гора) – найбільший в
Китаї, де маршрут проходить по незайманих лісах, серед прозорих озер і
вимерлих вулканів. До висоти 1000 м – змішані ліси (корейська сосна,
японський тис, монгольський дуб, карликова береза), на висоті 1000-1800 м
переважають хвойні породи (ялина, ялиця), а на висоті 2000 – лише лишайники.
У парку зростає більше 300 видів лікарських рослин, у тому числі вовчеягідник
і  женьшень. Найкорисніший сувенір, який можна купити в горах Чанбайшань і
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провінції Цзілінь – корінь женьшеню і продукти його переробки. Женьшень в
Китаї вважають «імператором» серед лікарських трав, з прадавніх часів він –
ідеальний тонізуючий і зміцнюючий засіб. Корінь женьшеню дуже схожий на
маленького чоловічка і це стало однією з перших причин (подібне лікується
подібним), по якій на нього звернули увагу древні люди. Вважається, що в
горах Чанбайшань зростає кращий в Китаї  дикий женьшень. Провінція Цзілінь
поставляє на внутрішній ринок 80%  всього дикого кореня. У 1981 р. на горі
знайшли столітнього «підземного чоловічка» зростом 54 см і вагою 287,5 кг.
Він вважається найдорожчим коренем Китаю. Женьшень зростає дуже повільно
– один-два см в рік і знайти його в лісі дуже непросто, тому китайці навчилися
його вирощувати на плантаціях.

З фауни на території провінції зустрічається амурський тигр, леопард,
рись, бурий ведмідь, олень, дикий кабан, видра, рябчик, чорна лелека, качка.

Красиве озеро – Тяньчи знаходиться в кратері вулкана на висоті 2194 м,
його оточують 16 гірських піків, а найвищий з них – Біла хмара (2749 м). Води
озера утворюють водопад (висота падіння 60 м), який вважається витоком
трьох річок: Синхуа, Ялу і Тумень. Довжина берегової лінії озера – 13 км,
протяжність озера з півночі на південь – 5 км, із заходу на схід – 3,5 км,
глибина більше 300м, температура води влітку 8-12ºС. Льодостав з кінця
листопада до середини червня. Це один з найбезпечніших піших маршрутів, але
якщо група має в своєму розпорядженні час, володіє елементами скелелазіння і
має спеціальне гірське спорядження, можна зробити радіальне сходження на
один з піків, що оточують озеро.

Декілька складніший піший маршрут можна пройти по парку
Чанбайшань. Починаючи від місця під'їзду транспортом через 4 км вийти до
водопаду Чанбай, біля якого знаходиться 13 красивих гейзерів, далі по крутій
стежці, що починається від верхнього уступу водопаду, піднятися до озера
Тайчи. Можна від парковки до водопаду пройти по іншому, бічному маршруту,
через годину вийти на перевал Чорного вітру, де завжди буває вітряно. Звідси
відкривається прекрасний вигляд на водопад.

Біля підніжжя перевалу є термальні джерела (tº   води:  +  60º   +80ºС).  У
деяких джерелах можна викупатися. Звідси до Небесного Піку (2670 м) всього
три години ходу, потім затяжний (біля 2-х годин) підйом по ущелині і
трав'янистому схилу у бік піку Хуачай. Від початку маршруту до піку Хуачай –
половина відстані озера Тайчи. Від озера Малого Тайчи можна вийти до
красивого піку – Брами Дракона, а після одного не дуже легкого підйому – до
піку Біла хмара і Західного перевалу. Тут можна оглянути ущелину
Чанбайшань завглибшки 10м, утворену розплавленою лавою. Поблизу росте
дерево, але якщо уважно приглянутися, стає зрозуміло, що насправді це три
дерева різних видів, сплетені разом. Дорога завдовжки 10 км закінчується
сходами, зі сходинок якої відкривається хороша панорама всього перевалу, ще
годинний перехід – і маршрут закінчується біля озера Тайчи.

З Харбіну можна здійснювати і велосипедні спортивно-оздоровчі походи
на схід до озера Ханка, або до м. Цзілінь. З Цзіліня – в природний парк
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Чанбайшань або на Ляодунський півострів. Стійкий взимку сніговий покрив у
провінції Хейлуцзян дозволяє проводити лижні походи в будь-якому напрямі і
різних категорій складності [1; 6; 8].

Висновки
1. Північний схід Китаю має в своєму розпорядженні багаточисельні

історичні, архітектурні, природні  пам'ятники і пам'ятки для екскурсійно-
пізнавального, оздоровчого, а також різних видів спортивно-оздоровчого
туризму – пішохідного, лижного, велосипедного і водного.

2. На підставі оцінки природно-географічного потенціалу регіону
необхідно створити туристські паспорти по кожній провінції, які повинні
містити інформацію про туристські об'єкти всіх адміністративних центрів і
природних об'єктів, провести маркіровку і благоустрій туристських маршрутів.

3. Розвиток індустрії туризму на території регіону дозволить укріпити
його положення на державному рівні і створить умови для зростання в
соціально-економічному відношенні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Херсонський державний університет

Анотація. Стаття присвячена  вивченню особистісних характеристик хворих на
ішемічну хворобу серця. Визначено критерії типів пацієнтів з ішемічною хворобою серця.
З’ясовано статеві особливості психоемоційної напруги хворих на ішемічну хворобу серця.

Ключові слова: психоемоційні характеристики, ішемічна хвороба серця, реабілітація.
Аннотация. Шмалей С.В. Херсонский государственный  университет.

Особенности психоэмоциональных характеристик пациентов с ишемической болезнью
сердца. Статья посвящена изучению личностных характеристик больных ишемической
болезнью сердца.  Определены критерии типов пациентов с ишемической болезнью сердца.
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Выявлены половые особенности психоэмоционального напряжения больных ишемической
болезнью сердца.

Ключевые слова: психоэмоциональные характеристики, ишемическая болезнь
сердца, реабилитация.

The summary. Shmalyey S.V. Features psychological and emotional characteristics of
patients with ischemic illness of heart. The article it is devoted to studying of personal
characteristics  of  patients  by  ischemic  illness  of  heart.  Criteria  of  types  of  patients  with  ischemic
illness of heart are determined. Sexual features psychological and emotional pressure of patients are
revealed by ischemic illness of heart.

Key words: psychological and emotional characteristics, ischemic illness of heart,
rehabilitation.

Психоемоційні фактори входять до числа провідних чинників ризику
ішемічної хвороби серця (ІХС) [3; 4], серед яких виділяють несприятливі
життєві й часто повторювані стресові ситуації, психічну перенапругу, розумову
перевтому [7]. До стресових факторів можна віднести також соціально-
економічний статус, рівень соціальних зв'язків і міжособистісних відносин,
життєві події, інформованість про своє здоров'я й відношення до нього [1].

У більшості робіт відзначається наявність у хворих з ІХС розладів
невротичного рівня [2]. Виділено п'ять груп хворих ІХС: 1-а група (24%) -
кардіологічні хворі із психопатіями та іншими аномаліями особистості з
постійною налаштованістю на конфлікт, тривалими періодами емоційної
напруги; 2-а (16%) - зрілі особистості, з високим почуттям відповідальності й
керованістю емоціями, але із завищеним честолюбством і високим рівнем
домагань, що сприяє формуванню конфліктів; 3-я (29%) - особи з сполученням
невротичних особливостей і гіпертрофованих претензій на соціальний успіх,
що зобов'язують себе стримуватися у вираженні емоцій; 4-а (10%) - особи із
тривалими переживаннями невдач і неуспіху, з подавленим емоційним станом;
5-а (22%) - хворі, у яких не виявлене скільки-небудь значних явищ емоційної
перенапруженості, це вдоволені собою й оточенням люди. У хворих на ІХС
виявлена тенденція до депресії .

За даними В.П.Зайцева й І.К.Шхвацабая, відповідно до особистісного
тесту, у хворих стенокардією відзначають значне підвищення невротичної
тріади в порівнянні зі здоровими людьми.

Трохи іншої точки зору дотримуються деякі автори, які вважають, що
пацієнти з ІХС не можливо порівняти з типовими невротиками. У них немає
загальмованості, емоційній лабільності, непевності в собі; навряд чи можна
розбудити в них усвідомлення конфліктів з наступним їхнім переживанням і
відповідним поводженням. Вони дотримуються принципів сучасного
індустріального суспільства, у якому переважають активна діяльність,
конкуренція, суперництво.

У хворих на стенокардію напруги й спокою відзначено підвищення
профілю за шкалою невротичної тріади, що свідчить про наростання
іпохондричних і тривожно-депресивних порушень у психічному статусі хворих
на ІХС у випадку більш важкого характеру стенокардії. Виявлено, що часті
приступи стенокардії напруги й стенокардії спокою зустрічаються у хворих з
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вираженими й глибокими психофізіологічними змінами (депресія, іпохондрія),
які стають ще більш вираженими при приєднанні кардіалгії. Серед хворих ІХС
найбільш часто зустрічаються особи із психастенічними рисами характеру,
пацієнти з постійним почуттям тривоги, непевністю у своїх діях, боязкістю,
вразливістю [6].

Встановлено,  що у  пацієнтів з ІХС,  що мають надлишкову масу тіла в
порівнянні з пацієнтами з нормальною масою, були більш високі значення за
шкалами: іпохондрії, психастенії. Отже, їхній психофізіологічний статус
відрізнявся більше вираженою тривожністю, стійким занепокоєнням за свій
соматичний стан і деякою тенденцію до витиснення факторів тривоги. У них
також спостерігалися виражена психосоціальна дизадаптація, відносно низька
толерантність до ізометричного фізичного навантаження, частіше виявлялася
кардіалгія. Наявність у хворих стенокардією як тривожно-невротичних рис, так
і ригідності особистості асоціюється з меншою динамікою до зниження маси
тіла. Зменшення жировідкладення супроводжується зниженням тривожності,
більше оптимістичною оцінкою перспективи й власних можливостей, здатністю
до активності в досягненні мети (Гнедов Д.А., 2000).

Багато дослідників виявляють емоційні порушення у хворих з ІХС.
З’ясовано, що для більшості хворих на ІХС характерна наявність панічних
розладів. Серед хворих ІХС у кожного другого виявляється алекситимія, тобто
для них характерні утруднення у вербалізації афекту, ідентифікації почуттів і
тілесних відчуттів.

Багатьма авторами велика увага приділена вивченню особистісних
особливостей хворих на ІХС [3; 7] Виявлені особистісні особливості хворих
стенокардією й інфарктом міокарда, які характеризують їх як сильних,
упевнених у собі, енергійних і честолюбних. В літературі описано особистісний
тип пацієнтів при ІХС, який  визначено як агрессивно-імпульсивний, із
прагненням багато часу проводити в роботі й завойовувати авторитет. Цей тип
отримав назву «коронарного типу» [4].

Пізніше M.Friedman і R.Rosenman (1959) описали типи особистості А і Б.
Тип А надзвичайно наполегливий, схильний до суперництва, нетерплячий
відносно строків виконання якоїсь роботи (причому ці строки часто бувають
нереальні). Автори виділили особливий тип хворого - тип А. Хоча основні
характеристики поведінкового типу А є загальновизнаними, структура й
механізми, що поєднують їх у єдиний комплекс, залишаються маловивченими.
Перспективні дослідження показали, що пацієнти з різними проявами ІХС
мають відповідно різні набори рис усередині типу А. Для преморбіда виявилися
характерними наступні ознаки: сильна зацікавленість роботою, суперництво,
більша конструктивність у рішенні проблем, а для хворих стенокардією -
підвищена дратівливість, нетерпимість, висока реактивність на фрустраційні
події, егоцентризм, залежність від суспільної думки. Ці хворі постійно
порівнюють свої досягнення з досягненнями інших, демонструючи при цьому
тенденцію щодо використання завищених і нечітко певних критеріїв оцінки. Це
втягує їх у постійну боротьбу за успіх, а також приводить до розвитку
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хронічного дефіциту часу. З'ясувалося, що стенокардія рідко зустрічається в
тих осіб, які за всіма показниками відносяться до типу А, за винятком фактору
високої конкуренції. Ці люди також активно й з повною віддачею працюють,
високо цінують час, і їхня потреба в досягненні успіху настільки ж сильна; але
особливості виховання втримують їх від конкурентних відносин з іншими, від
зіставлення й тим більше протиставлення себе іншим [5].

Якщо зупинитися на більше докладному описі особистісних
характеристик людей з поведінкою типу А, що представили M.Friedman і
R.Rosenman (1959, 1974), то як основні особливості були відзначені: 1) високий
темп життя для досягнення обраної, але нечітко сформульованої мети; 2)
постійне прагнення до змагання й конкуренції; 3) наполегливе бажання
визнання; 4) постійна участь у різноманітних видах діяльності й вічний дефіцит
часу; 5) звичка прискорювати темп багатьох фізичних і психічних функцій; 6)
виняткова фізична й психологічна готовність до дії. Особи з поводженням типу
А нетерплячі й неспокійні, говорять швидко й виразно, їм властиві жвавість,
сторожкість, напруга лицьових м'язів, вони часто зчіплюють пальці й
переступають ногами. Тих, у кого не виражені зазначені особливості, відносять
до поведінкового типу Б. В осіб з поведінкою типу А в ретроспективних
спостереженнях через 8,5 років виявляли в 2,37 рази більше випадків інфаркту
міокарда, чим у тих, хто належав до типу Б [1].

Встановлено, що людина з поведінкою типу А при відсутності успіху
схильна до нав'язливих роздумів і наростаючого внутрішнього напруження, що
відкриває перехід до поведінки, характерної для хворих з інфарктом міокарда.

Багато дослідників виявили в преморбіді хворих на ІХС умотивованість
на досягнення високих соціальних цілей [6]. Хворі характеризувалися
квапливістю у веденні справ, нетерпінням, відчуттям недостачі часу, почуттям
високої відповідальності за доручену справу. У них не знаходили
загальмованості, рис емоційної лабільності, підвищеної непевності в собі. Їх
характеризувала «втеча у роботу»; на все інше їм просто бракувало часу.
E.Petzold (1978) пояснював це тим, що в ситуаціях, орієнтованих на досягнення
високих цілей, справи в них ішли краще, ніж у колі друзів або сім’ї.

Хворі на ІХС характеризуються ригідністю, нав'язливістю, амбіційністю,
орієнтовані на успіх, домогтися якого їм допомагає гіперактивність у
професійній сфері [2].

За даними К.С.Вірсаладзе, серед хворих з різними формами ІХС часто
зустрічаються особи з типом фіксованої установки. Такі особистості
характеризуються прагненням до незалежності (автономності), надмірною
імпульсивністю, агресивним відношенням до всякого обмеження, безперервним
прагненням до високого ідеалу, депресією внаслідок не досягнення цих ідеалів,
нелогічністю в діях, сензитивністю, комплексом провини, неповноцінності,
надмірною емоційністю.

Для пацієнтів з ІХС особливістю можна вважати високу самооцінку у
сімейних відносинах. Прагнення цих хворих декларувати своє благополуччя в
різних сферах, у тому числі сімейній, характерно для їхнього стилю життя
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(Friedman M., Rosenman R., 1975). У літературі хворі на ІХС описані як
«цілеспрямована й старанна особистість»; «марнолюбна чутлива людина з
сильним прагненням до визнання й престижу»; людина з «вираженими
ознаками нав'язливої ригідності»; людина з «надлишком сильної потреби в
суперництві, ворожості, агресивності, почуттям недостачі часу й
нетерплячістю»; «інтенсивна тривала потреба в успіху; конкурентоспрямована
поведінка, постійне бажання визнання» [7].

Деякі дослідники вивчали психологічні особливості хворих інфарктом
міокарда (Речкова Е.В. і ін., 2000; Peseschkian N., 1991). З’ясово, що «хворі
інфарктом соціально гіперадаптовані, тобто відкриті й доступні контакту в
поводженні, але одночасно демонструють протилежну установку, насамперед
страхи, пов'язані з ригідністю поведінки  в цілому»[1].

За даними Є.В.Речкової (2000), у хворих з інфарктом міокарда
спостерігалося підвищення по шкалах депресії, істерії й шизоїдності, а за
дослідженнями Л.А.Бобровської (1999), у таких хворих відзначалося
підвищення за шкалою невротичної тріади (1-3 шкали), ригідності ( 6-а шкала)
у сполученні зі зниженням соціальної адаптації ( 4-а шкала). Дані тесту свідчать
про звуження зони життєвого комфорту, підвищену потребу в співчутті
оточуючих, вимогливості й примхливості в лікуванні, іпохондричних
тенденціях, підвищеному контролі за своєю поведінкою і режимом, схильності
до нагромадження афекту, повільній зміні настрою, труднощах в соціальній
адаптації, тенденції покладатися на дії інших людей (залежність від лікарської
тактики), відсутності впевненості в собі.

Встановлено, що внутрішня динаміка конфлікту осіб з інфарктом
міокарда з позицій позитивної психотерапії, вказує на проблематичну ситуацію
відносно пунктуальності й розподілу часу, а в позитивному тлумаченні хвороби
інфаркт міокарда розглядається як здатність приймати навантаження «близько
до серця».

Зміни психофізіологічного профілю у хворих з інфарктом міокарду
спостерігаються в 27-66% випадків. Найбільше часто діагностуються
тривожно-депресивні розлади.

Протягом останнього десятиліття досягнуто значних успіхыв в лікуванні
хворих з ІХС, що зумовлено застосуванням хірургічних методів
реваскуляризації міокарда [1]. У значної частини хворих після
аортокоронарного шунтування, усунення патології коронарних артерій,
досягнення об'єктивного поліпшення гемодинаміки й підвищення
толерантності до фізичного навантаження зберігаються стійкі невротичні
розлади (Allen J.K. et al., 1991; Walter P.J., 1992), а показники працездатності
виявляються навіть нижче, ніж до операції (Borgetto В., Gerhardt U., 1993).

На госпітальному етапі реабілітації після оперативного лікування різні
невротичні реакції зустрічаються приблизно в 80% хворих. Найчастіше
спостерігаються астеноневротичні (40%), кардіофобічні (25%), іпохондричні
(17%), депресивні (10%), істеричні (5%), анозогностичні (3%) реакції.
Загальною ознакою хворих є підвищений рівень тривоги на тлі соматичної
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астенії. На етапі санаторної реабілітації не менш чим в 15% хворих
зберігаються різні невротичні реакції. Через рік після реабілітації тільки в 76%
хворих досягнута стійка нормалізація психічного статусу й досить висока
толерантність до фізичних навантажень, а в 24% відзначені підвищений рівень
тривожності, низька мотивація до праці, зниження. Очевидно, у частини хворих
«криза особистості», спровокована хворобою й операцією, не переборюється на
етапах реабілітації. За даними B.Hontschik (1999), V.Pignay-Demaria у пацієнтів
після хірургічного лікування часто спостерігаються явища депресії й тривоги
[1].

У більшості хворих після аортокоронарного шунтування емоційний стан
характеризувався напруженим очікуванням результатів операції й підвищенням
значимості найближчих цілей, поданнями про майбутнє. Відзначаються
підвищена дратівливість, тривожність, пацієнти поглинені аналізом свого
стану, часом конфліктні. Деякі з них ейфоричні, їхнє відношення до хвороби
набуває анозогностичне зафарбування. Особливостями, характерними для
хворих у цей період, є: домінування хвороби, виходом на пенсію,
матеріальними проблемами, поверненням до праці; невизначеністю уявлень
про майбутнє; прагненням до вирішення проблем за рахунок допомоги з боку, а
не власної активності. Поряд з існуючим занепокоєнням про стан свого здоров'я
хворі починають усвідомлювати соціальні наслідки операції. При дослідженні
мотиваційної сфери виявляються зниження усвідомленої потреби в досягненні
мети, непевність в успішному результаті лікування, втрата чітких орієнтирів,
переконань, внутрішніх позицій і спрямованості в прагненні до поліпшення
результатів. У хворих виявляється підвищення за шкалою «невротичної тріади»
і шкалою тривожності.

Такі психоемоційні зміни безпосередньо впливають на плин основного
захворювання. Депресивні, іпохондричні й дисстресорні реакції можуть
ускладнювати перебіг хвороби й погіршувати прогноз. Є кореляція між більш
вираженими психоемоційними порушеннями й ризиком переходу стабільної
стенокардії в гострий інфаркт міокарда [7].

Таким чином, для більшості пацієнтів з ІХС характерні виражені зміни в
психоемоційній сфері, серед яких - іпохондрія, депресії, підвищена
тривожність. Ці зміни істотно знижують якість життя хворих.

З метою виявлення психофізіологічних особливостей хворих на ІХС нами
було проведене обстеження 99 пацієнтів, що проходили стаціонарне лікування
в Херсонському обласному кардіодиспансері  (середній вік 52,72+0,91 року); з
них 57 жінок і 42 чоловіка.

При обстеженні афективні розлади у минулому виявлені в 21,7% хворих;
невротичні, зв'язані зі стресом, і соматоформні розлади - в 51,3%; органічні - в
5,4%; розлади особистості - в 6,9%. При ІХС найбільш часто серед афективних
розладів відзначалися депресивні епізоди, а серед невротичних - фобічні,
реакції на важкий стрес, соматизовані розлади, неврастенія. Досить рідко в
обстежуваних з ІХС зустрічалися конверсійні й іпохондричні розлади.
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Встановлено, що для пацієнтів з ІХС у минулому характерні депресія,
іпохондрія, підвищена сенситивність, тривожність, наявність страхів,
непевність у собі, замкнутість і в той же час схильність до витиснення
психотравмуючих факторів. Зазначені особливості - наслідок психологічних
проблем, наявних у хворих, а також соматогені порушення. Депресивні й
іпохондричні явища переважали в клінічній картині психоемоційних порушень
при ІХС.

Жінки з ІХС характеризуються більшою іпохондричністю (р<0,01),
депресивністю (р<0,01) і меншою агресивністю, психопатичністю (р<0,01),
мужністю (р<0,05), гипертимністю (р<0,05) у порівнянні із чоловіками. На
підставі цього можна визначити, що для жінок характерні явища зниженого
настрою, песимістичності, в той же час вони були більш наполегливими,
твердими, з перевагою чоловічих рис.

За тестом Спілбергера-Ханіна у хворих на ІХС виявлені високі показники
ситуаційної й особистісної тривожності, причому показники особистісної
тривожності були трохи більшими, ніж тривожності ситуаційної. Реактивна
тривожність, що свідчить про пережиті на момент обстеження проблеми і
труднощі, мала трохи підвищені значення, що, можливо, пов'язане з
погіршенням самопочуття й фактом перебування в стаціонарі. В обстежуваних
з ІХС виявлені більш високі показники особистісної тривожності, що може
вказувати на наявність у них різного роду фобій, часто обумовлених
психічними переживаннями, пов'язаними з особливостями ангіозних нападів
(раптовий початок, невизначеність прогнозу для життя, страх за власне життя,
виразність больової симптоматики, сприйняття погрози для існування).
Чоловіка мали більш високу реактивну тривожність (р<0,01), а жінки -
особистісну (р<0,01).

У пацієнтів з ІХС за опитувальником САН встановлено низький рівень
значимості за факторами «Самопочуття» (2,11 ±0,34), «Активність» (2,29±0,25),
«Настрій» (2,08+0,28). Отже, пацієнти з ІХС суб'єктивно оцінювали свій стан як
погані самопочуття, активність і настрій.

Особи з ІХС за анкетою «Особистісний диференціал» мали низькі
показники за фактором «Оцінка» (4,95+0,47), тобто їм були властиві низькі
самооцінка, рівень самоповаги, самоприйняття. Подібна ж тенденція
відзначалася й за фактором «Сила» (3,66±0,47), що вказує на низькі вольові
властивості особистості. За фактором «Активність» також спостерігалися
низькі значення (4,27±0,42), що свідчить про інтровертированість пацієнтів.

У пацієнтів з ІХС більше соціальних характеристик (шкали 1-11) було
середнього рівня значимості. Високий рівень значимості був співвіднесений з
такими ознаками, як чесність, обов'язковість, ретельність, вірність,
справедливість. Найбільша значимість була в ознаки ретельність, що властиво
поведінці типу А. Жінки з ІХС у порівнянні із чоловіками цінували
пунктуальність (р<0,01), чесність (р<0,001), ретельність (р<0,01), товариськість
(р<0,001), ощадливість (р<0,001), слухняність (р<0,001), справедливість
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(р<0,01). На підставі цього можна зробити висновок про те, що жінкам, у
порівнянні із чоловіками, більш властиві риси поведінки типу А.

Відносно емоційних ознак частіше зустрічалася оцінка в межах
середнього рівня, найбільш важливим була визнана тільки любов. Жодна із
соціальних і емоційних ознак у даної групи хворих не була віднесена до
малозначимого. Жінки були більш довірливі (р<0,01) і контактні (р<0,001) у
порівнянні із чоловіками.

Реакція на конфлікт переважно реалізовувалася в сфері
«Професія/Досягнення». Виходячи із цього, для пацієнтів з ІХС найбільш
характерним способом реагування в психотравмуючих ситуаціях була «втеча в
роботу». Можливостям зниження психоемоційної напруги (раціональне
фізичне навантаження, регулярна релаксація, стабільний режим дня, сон,
харчування) не надавалося ніякого значення. У жінок у порівнянні із
чоловіками більша значимість була в сферах «Тіло/Відчуття» (р<0,001),
«Фантазія/Майбутнє» (р<0,001), «Професія/ Досягнення» (р<0,001).

Пацієнтам з ІХС минулого більш властивий ергопатичний тип ставлення
до хвороби, що проявляється вираженим прагненням продовжувати роботу
«будь-що-будь» («втеча від хвороби в роботу»), і анозогностичний тип, що
характеризується активним відкиданням думок про захворювання і його
наслідки, зневажливим відношенням до хвороби. При цьому особи з ІХС багато
уваги приділяли сфері, пов'язаної з діяльністю. Ведучим у житті в
обстежуваних з ІХС був мотив досягнень у роботі; хворобу вони
усвідомлювали як перешкоду на шляху до досягнення мети, а проблеми,
пов'язані зі здоров'ям, намагалися витиснути й забути. Пацієнти з ІХС часто не
визнавали значимість сімейної сфери й не випадково більш 2/3 з них не були
задоволено відносинами в родині.

У базовій моделі родини, де виховувалися пацієнти, більш значиму
позицію грала мати, а батько - другорядну. Сфері « Пра-Ми» не приділялося
уваги: традиції від старших поколінь молодшим передавалися в незначному
ступені.

У всіх пацієнтів з ІХС за тестом Люшера спостерігалася висока
нестабільність вибору, виражені відхилення від аутогенної норми, підвищена
тривожність, низька працездатність. Чоловіки з ІХС мали більш високі фактори
працездатності (р<0,001) і показник вегетативного тонусу (р<0,01).

Таким чином, результати наших досліджень свідчать, що у хворих на ІХС
часто спостерігаються явища депресії, іпохондрії, астенії. Більшість пацієнтів
мають високу особистісну тривожність, низьку самооцінку, схильність до
нав'язливих страхів, інтровертийованість. Для них характерна тенденція
відповідності стандартам, прийнятим у навколишньому суспільстві, орієнтація
на зовнішні критерії досягнень, тенденція «втечі в роботу». Виявлені
особливості психоемоційної сфери говорять про необхідність
психотерапевтичної та реабілітаційної допомоги особам, що страждають на
ІХС, для поліпшення їх психічного й соматичного стану.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2011. – № 6

38

Література
1. Барбараш О.Л. Эффективность поведенческих реабилитационных программ у больных

инфарктом миокарда в зависимости от типа коронарного поведения / Барбараш О.Л.,
Лебедев Н.Б., Жукова Е.Ю. и др. // Кардиология. – 2001. – Т.41. - №12. – С.72.

2. Иващенко О.И. Индивидуально-типологические особенности базовых свойств личности
в норме и их ЭЭГ-корреляты /  Иващенко О.И.,  Берис А.В.,  Журавлев А.Г.  и др.  //
Физиология человека. – 1999. – Т.25. - №2. – С. 46-55.

3. Карпов Ю.А. Лечение стенокардии: поиск оптимального решения / Ю. А. Карпов // Рус.
мед. журн. – 2002. – Т.11. – №19. – С. 1080-1084.

4. Крылов А.А. Психосоматические особенности у больных гипертонической болезнью /
А. А. Крылов, Г. С. Крылова // Клин. мед. – 2001. – Т.79. - № 6. – С. 56-57.

5. Парценяк С.А. Стресс. Вегетозы. Психосоматика / С. А. Парценяк. – СПб. : А.К.В., 2002.
– 384с.

6. Суджаева С.Г. Адаптация к психоэмоциональному напряжению  у больных инфарктом
миокарда с болевой ишемией / С. Г. Суджаева, В. Н. Калач // Патологическая физиология
и экспериментальная терапия. – 2000. – №4. – С.17-21.

7. Чернова М.А. Характер психотравмирующих событий у больных инфарктом миокарда с
различным уровнем стресса и типом поведения / М. А. Чернова, Т. Н. Панова,
Л. П. Великанова // Рос. кардиол. журнал. – 2000. – №6. – С. 47-50.

___   ___   ___   ___

Бєлікова Н.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. У статті досліджено сучасний стан професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах України. Розкрито основні
етапи становлення спеціальності “Фізична реабілітація”. Проаналізовано досягнення та
проблеми підготовки фахівців з фізичної реабілітації.

Ключові слова: професійна підготовка, фахівці, фізична реабілітація.
Аннотация. Беликова Н. А. Современное состояние профессиональной

подготовки будущих специалистов по физической реабилитации. В статье исследовано
современное состояние профессиональной подготовки будущих специалистов по физической
реабилитации в высших учебных заведениях Украины. Раскрыты основные этапы
становления специальности “Физическая реабилитация”. Проанализированы достижения и
проблемы подготовки специалистов по физической реабилитации.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты, физическая
реабилитация.

Annotation. Belikova N. A. Current status of training of future specialists in physical
rehabilitation. The article examines the current state of training of future specialists in physical
rehabilitation in higher educational institutions of Ukraine. The basic stages of the specialty of
physical rehabilitation. Analyzed the achievements and problems of training in physical
rehabilitation.

Key words: training, specialists, physical rehabilitation.
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Вступ. Інтеграція та глобалізація соціальних, економічних і культурних
процесів, які відбуваються у світі, а також перспективи розвитку української
держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи
освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. Серед основних завдань
професійної підготовки фахівців вищої школи є формування особистості, яка
може творчо, свідомо, самостійно визначати мету своєї майбутньої діяльності,
здатна до саморегуляції, що забезпечить досягнення цієї мети. Актуальними є
питання, що стосуються модернізації змісту професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації в контексті відповідності сучасним вимогам
вищої школи.

Нині підготовка кадрів за напрямом “Здоров’я людини” здійснюється
розрізнено, за умов неврегульованості правового поля діяльності фахівців з
фізичної реабілітації, здебільшого тільки на підставі суб’єктивного трактування
місця і ролі фізичної реабілітації в національних системах фізичної культури та
охорони здоров’я. Тому вивчення сучасного стану професійної підготовки
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації слугуватиме потребам розвитку
галузі “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” в Україні.

Аналіз наукових праць з проблем професійної підготовки фахівців з
фізичної реабілітації виявив, що окремі аспекти досліджуваного питання
ґрунтовно вивчали: О.М.Вацеба, Г.Е.Верич, А.С.Вовканич, О.Д.Дубогай,
Т.Ю.Круцевич, В.М.Мухін, В.П.Мурза, С.М.Попов – професійно-педагогічні
аспекти та понятійний апарат підготовки фахівців з фізичної реабілітації;
Т.В.Д’яченко, В.О.Кукса, О.І.Міхеєнко, Л.П.Сущенко – загальні питання
професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних
закладах; Л.Б.Волошко – формування професійної компетентності,
І.П.Зенченков – виховання духовних цінностей, Т.М.Бугеря – використання
міжпредметних зв’язків у фаховій підготовці фізичних реабілітологів;
Т.В.Бойчук – окремі питання становлення фахової підготовки фізичних
реабілітологів; Ю.О.Лянной, М.Я.Романишин – підготовку фахівців з фізичної
реабілітації для роботи зі спортсменами; А.В.Радченко – становлення
професійного напряму “Здоров’я людини”; зарубіжний досвід підготовки
фахівців з фізичної реабілітації досліджували: А.М.Герцик – у Канаді,
А.М.Кавакзе Ризик – в Йорданії.

Таким чином, актуальність піднятої проблеми полягає у відсутності у
вітчизняній літературі моніторингових досліджень сучасної системи підготовки
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.

Робота виконана згідно плану НДР Луцького інституту розвитку людини
Університету “Україна”.

Мета статті – дослідження сучасного стану професійної підготовки
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах
України.

Результати дослідження. В Україні спеціальність “Фізична реабілітація”
почала формуватися  у середині 90-х рр. ХХ сторіччя, коли у вищих навчальних
закладах фізкультурного профілю (у Київському національному університеті
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фізичного виховання і спорту у 1994 році та у Львівському інституті фізичної
культури у 1995 році) було відкрито відділення по підготовці спеціалістів з
фізичної реабілітації.

Кваліфікаційну характеристику нової професії – „фахівця з фізичної
реабілітації” – було розроблено авторським колективом Львівського
державного інституту фізичної культури та затверджено Державним Комітетом
з фізичної культури і спорту з погодження Міністерства праці та соціальної
політики України у 1997 році. Спеціальність “фізична реабілітація” внесена до
Національного класифікатора України “Класифікатор професій – 2007” у
підклас 3226 “Фізіотерапевти та масажисти” класу 322 “Допоміжний персонал
у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім
медичних сестер)” підрозділу 32 “Фахівці в галузі біології, агрономії та
медицини”.

Затверджено паспорт спеціальності 24.00.03 “Фізична реабілітація”, в
якій висвітлено напрями досліджень науковців для написання дисертацій на
здобуття наукових ступеней кандидата та доктора наук з фізичного виховання
та спорту (Постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 11 травня
2005 року “Про затвердження переліку паспортів спеціальностей в галузі
фізичного виховання і спорту”). Серед вищих навчальних закладів, в яких
функціонують спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій по зазначеній
спеціальності – Національний  університет фізичного виховання і спорту
України (захист докторських дисертацій), Львівський державний  інститут
фізичної культури та Прикарпатський  національний університет імені Василя
Стефаника (захист кандидатських дисертацій).

Новий етап розвитку фізичної реабілітації в Україні розпочався зі
створення Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації у вересні 2007
року за ініціативи Львівської обласної Асоціації фахівців фізичної реабілітації.
Одним із завдань Асоціації проголошено підвищення стандартів освіти та
перепідготовки фахівців фізичної реабілітації [5]. Зауважимо, що Українська
Асоціація фахівців фізичної реабілітації подала заявку на членство у Світову
Конфедерацію фізичної терапії (WCPT), яка об’єднує понад 100 країн-членів.
Очікується, що рішення буде прийнято в ході наступної конференції
Конфедерації, яка запланована в Амстердамі у 2011 році.

Входження України у світовий освітній простір зумовило необхідність
приведення вітчизняних освітніх стандартів у відповідність з нормами
світового співтовариства. Нині здійснюється диверсифікація структури та
обсягів підготовки фахівців відповідно до потреб особистості, регіону та
держави в цілому. Як зазначає Т.В.Д’яченко, виникла нагальна необхідність у
професійній підготовці фахівців, призначених вирішувати не тільки питання
відновно-реабілітаційного порядку, але й добиватися того, щоб здоровий спосіб
життя став основним камертоном життєдіяльності кожного нашого сучасника
[4, 55].

Відповідно до рішення уряду від 13 грудня 2006 р. № 1719 “Про перелік
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
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закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”, нині підготовка
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації здійснюється в рамках галузі знань
“Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” за напрямом підготовки
“Здоров’я людини”. Фахівці, які закінчили даний напрям, володіють широкими
та глибокими знаннями з усього комплексу біологічних, медичних, соціальних,
психологічних та інших проблем здорового способу життя: вони вміють
запропонувати кожній окремій людині оптимальну модель здорового способу
життя з урахуванням її інтересів, здібностей та спадкових особливостей, а
також підібрати ефективний режим рухової активності, рекомендувати
збалансоване харчування, програми подолання негативного впливу
психоемоційних стресів тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787
затверджено перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста і магістра. На виконання даної постанови Міністерство освіти і
науки України видало наказ № 1067 від 09.11.2010 р., згідно якого вводиться в дію
перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра за кодами, відповідно,
7.01020302, 8.01020302 “Фізична реабілітація”.

26 вересня 2009 року було вирішено питання прийняття однієї із
складових Державного стандарту вищої освіти для галузі знань “Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини”: Міністерство освіти і науки України
погодило “Освітньо-професійну програму підготовки бакалавра здоров’я
людини”. Варто зауважити, що в даному документі виокремлено блоки
професійної підготовки майбутніх фахівців для таких спеціалізацій, як:
“Фізична рекреація”, “Оздоровчий фітнес”, “Оздоровчі технології”, “Фізична
реабілітація” та “Основи здоров’я”.

В той же час, в період економічної нестабільності в Україні досить
гострою залишається практична проблема працевлаштування фахівців з
фізичної реабілітації. Одним із найбільших досягнень у вирішенні даного
питання став лист  міністра МОЗ України В.Ф.Москаленка від 05 листопада
2001 року, який передбачає (на розгляд чиновника) вводити посаду спеціаліста
фізичної реабілітації в профільних лікувально-профілактичних закладах.
Трудність полягає в тому, що така процедура становлення посади не має чітко
визначеної потреби і не передбачає обов’язкового залучення фахівців даного
напрямку у процес системного підходу до вирішення  питань формування
комплексного  відновлення здоров’я населення.

Наказ № 614 МОЗ України від 27.10.2008 “Про подальший розвиток та
удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні” взагалі прирівняв
фахівця з фізичної реабілітації до інструктора (медичної сестри) з лікувальної
фізкультури, що не є прийнятним, так як об’єм та рівень підготовки даних
фахівців суттєво відрізняється.

Як зазначає Ю.Бардашевський, далеко не всім випускникам вдається
працевлаштуватися саме на посаду фахівця фізичної реабілітації. Молоді люди,
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які закінчили ВНЗ, влаштовуються на посадах медичної сестри (інструктора) з
лікувальної фізкультури, медичної сестри з масажу, працюють в SPA-салонах.
В багатьох випадках професійні обов’язки, які вони виконують, далекі від
можливостей фізичної реабілітації [1]. Таким чином, нині основною проблемою
залишається включення посади “фахівець з фізичної реабілітації” до штатного
розпису закладів системи охорони здоров’я.

Як стверджує Л.Б.Волошко, нагального вирішення потребує питання
розробки структури професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації, обґрунтування критеріїв та рівнів її сформованості, визначення
організаційно-педагогічних умов її формування [2, 43]. Необхідне здійснення
наукового пошуку ефективних форм та методів професійної підготовки
фахівців з фізичної реабілітації, специфіка діяльності яких пов’язана з
професійними міжособистісними стосунками в системі „людина – людина”.

Нині професійну підготовку майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в
Україні здійснюють вищі навчальні заклади фізкультурного профілю, класичні
університети, педагогічні університети тощо. Аналізом даних інформаційної
інтернет-системи “Конкурс” було встановлено, що підготовку фахівців з
фізичної реабілітації за напрямом 6.010203 – “здоров’я людини” станом на
01.09.2010 року здійснює понад 40 вищих навчальних закладів державної та
недержавної форм власності (станом на 01.12.2001 підготовку таких фахівців
здійснювало, за даними А.М.Герцика, 20 ВНЗ [3, 20]), підпорядкованих
переважно Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту та
Міністерству освіти і науки України.

Сумарний ліцензований обсяг набору на денну форму навчання становить
близько 2000 осіб. Найвищі ліцензовані обсяги мають Донецький державний
інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту при НУФВіС України,
Запорізький національний технічний університет, Луганський національний
університет ім. Т.Г.Шевченко, Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка С.Дем’янчука, Національний університет фізичного
виховання і спорту України, Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка та Харківський національний університет ім.
В.Н.Каразіна.

Значну частку у підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
мають вищі навчальні заклади недержавної форми власності, зокрема, і
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” та дев’ять
його філій. Серед кваліфікацій, які присвоюються випускникам після
закінчення навчання, найчастіше зустрічаються такі: “бакалавр здоров’я
людини”, “фахівець з фізичної реабілітації”, “бакалавр з фізичного виховання
та фізичної реабілітації”.

Порівнюючи наші дані з даними А.М.Герцика [3, 21], можна дійти
висновку, що за 10-річний період (2000-2010 рр.) розвитку спеціальності
“Фізична реабілітація” (з 2006 року напрям підготовки “Здоров’я людини”),
кількість ВНЗ, які здійснюють підготовку майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації зросла вдвічі, ліцензований обсяг набору більш ніж у два рази. У

http://www.vstup.info/2010/i2010i166.html
http://www.vstup.info/2010/i2010i166.html
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кожній області є вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку таких
фахівців. В окремих регіонах фахівців з фізичної реабілітації готує декілька
ВНЗ, зокрема, в Запорізькій області: Економіко-гуманітарний факультет
Запорізького національного університету в м. Мелітополі, Запорізький
національний технічний університет, Запорізький національний університет,
Класичний приватний університет, Мелітопольський інститут екології та
соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку
людини “Україна” (сумарний ліцензований обсяг набору – 420 осіб), що,
вочевидь, відображає специфіку індустріального регіону, яка полягає у
підвищеній потребі у фахівцях оздоровчо-реабілітаційного профілю. Понад 60
% вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації, пропонує кращим студентам продовжити навчання в
магістратурі (тривалість від одного до двох років) і здобути  кваліфікацію
“магістра”.

Висновок. Проведений аналіз сучасного стану професійної підготовки
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації виявив, що нині здійснюється
диверсифікація структури та обсягів підготовки фахівців з фізичної реабілітації
відповідно до потреб особистості,  регіону та  держави  в цілому. Прийнято
одну із складових Державного стандарту вищої освіти для галузі знань
“Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” – “Освітньо-професійну
програму підготовки бакалавра здоров’я людини”. За 10-річний період розвитку
спеціальності “Фізична реабілітація”, кількість вищих навчальних закладів, які
здійснюють підготовку майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, зросла
вдвічі, ліцензований обсяг набору більш ніж у два рази. В той же час, досить
гострою залишається практична проблема працевлаштування фахівців з
фізичної реабілітації.

В перспективі планується дослідити організаційно-педагогічні аспекти
формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації готовності до
здоров’язбережувальної діяльності.
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ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація. Стаття містить аналіз науково-методичної літератури з питання підготовки
спеціалістів у сфері фізичного виховання і спорту. Розглядається технологія підготовки
спеціалістів з фізичного виховання і спорту.

Ключові слова: фізичне виховання, спорт, підготовка спеціалістів, професійна
діяльність.

Аннотация. Валага А. І., Борисевич Л. В. Подготовка специалистов по
специальности физическое воспитание и спорт. Статья содержит анализ научно-
методической литературы по вопросу подготовки специалистов по специальности
"Физическое воспитание и спорт". Рассматривается технология подготовки специалистов в
области физического воспитания и спорта.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, подготовка специалистов,
профессиональная деятельность.

Annotation. Valaga A. I., Borisevich L. V. Training in the specialty of physical education
and sport. Article contains the analysis of the scientifically-methodical literature concerning
preparation of experts in a specialist "Physical training and sports". The technology of preparation
of experts in the field of physical training and sports is considered.

Key words: Physical training, sports, preparation of experts, professional work.

Постановка проблеми. Відповідно до Державної національної програми
„Освіта (Україна ХХІ століття)”, з’явилася об’єктивна необхідність в отриманні
громадянами таких професій, які б забезпечили висококваліфікованими
кадрами ринкову інфраструктуру та сприяли працевлаштуванню і соціальному
захистові фахівців. Даний документ висвітлює важливість завдання.
Реформування вищої освіти виступає „формування мережі вищих навчальних
закладів, яка за типами освітніх та кваліфікаційних рівнів, формами і термінами
навчання, джерелами фінансування задовольняла б інтереси суб’єкта та
потреби кожного регіону і держави в цілому”.

Приєднання України до Болонської декларації якісно змінює структуру та
зміст навчально-виховного процесу у Вищих навчальних закладах, особливого
значення набувають питання підготовки висококваліфікованих фахівців в
різних галузях.

По новому у світлі приєднання до Болонської конвенції розглядаються
питання підготовки викладачів,знання і уміння яких повинні забезпечити
конкурентоспроможність освіти на світовому ринку освітніх послуг.

Готовність до професійної діяльності - це прояв особистості, комплекс
необхідних знань, умінь і навичок, результат професійної освіти і виховання,
соціальної зрілості особистості. Особистість є конкретним виразом суті
людини, тому особистість викладача відіграє значну роль у навчально-
виховному процесі студентів.
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Мета дослідження. Теоретичне дослідження та підвищення рівня
підготовки спеціалістів у сфері фізичного виховання і спорту.

Завдання дослідження:
1. Аналіз спеціальних літературних джерел щодо проблематики

дослідження.
2. Покази технології підготовки спеціалістів у сфері фізичного виховання і

спорту.
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз науково-методичної

літератури з проблеми дослідження вказав на вагомі результати досліджень,
розробку і впровадження програм для підготовки спеціалістів.

У нових соціально-економічних умовах змінюються вимоги до
формування професійних якостей фахівця. Завданням вищого навчального
закладу, який готує майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту,
повинно бути формування суб’єкта професійної діяльності, здатного
підвищувати свій інтелектуальний рівень, вміти засвоїти знання з організації
фізичної активності учнів та застосувати їх в практиці,мати культуру
особистості, яка відображає певний рівень розвитку творчих сил і здібностей
викладача, а також включає в себе результати його діяльності, які реалізуються
у знаннях, уміннях, у рівнях естетичного і фізичного розвитку, способах і
формах спілкування.

Враховуючи позиції сьогодення, професійна підготовка майбутніх фахівців
на нашу думку повинна мати випереджувальний характер, бути зорієнтованою
на перспективи розвитку галузі "Фізичне виховання та спорт".

Підготовка спеціалістів ґрунтується на вивченні циклу таких дисциплін:
загально-суспільна дисципліна, медико-біологічна, педагогічна дисципліна,
спортивно-педагогічна, теоретичні дисципліни та іномовна.

Важливим розділом підготовки спеціалістів являється навчально-
виробнича практика.

Завданням практичного навчання є отримання кваліфікації згідно з
вимогами навчального плану, закріплення та поглиблення знань, одержаних
студентами в процесі теоретичного навчання. Ціль практики – закріпити та
вдосконалити професійно-педагогічні знання вміння і навички в процесі
навчання, ознайомлення з системою навчально-виховної роботи, вивчення
документації планування роботи з фізичного виховання, проведення занять з
фізичного виховання.

У зв’язку з переходом на навчання за новими навчальними планами
передбачається час на самостійну та індивідуальну роботу,адже вона сприяє
формуванню навичок праці та самостійного мислення, розвитку пам’яті та
організованості. Самостійна робота дає змогу розвивати свої здібності та інші
індивідуальні можливості.

У коло професійних обов’язків спеціаліста входять систематична і
цілеспрямована робота по вдосконаленню індивідуальної майстерності. Він
повинен дотримуватися дисципліни праці і добре виконувати свої професійні
обов’язки. Викладач фізичного виховання і спорту відрізняється від усіх інших
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викладачів тим,що крім розумової діяльності він виконує,ще й фізичну
діяльність.

Поліпшенню професійної підготовки студентів, сприяє упровадження
навчально-методичних і навчально-наукових комплексів, в які можуть входити
вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації.

Висновки
1. При проведенні теоретичного дослідження сучасного стану програми

підготовки спеціалістів показало, що в процесі підготовки майбутніх фахівців
пріоритетними є різні напрямки.

2. Після кожного етапу навчання у структурі навчальних програм
враховується необхідність здобуття майбутнім фахівцем відповідної
кваліфікації.

3. Підготовка спеціаліста у сфері фізичного виховання і спорту – це
сукупність не тільки знань, умінь і навичок, а й володіння психологічними і
моральними якостями особистості.
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Андрійчук Ю. М, Чижик В. В., Шевчук С. М.
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 14-16 РОКІВ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. У статті проаналізовано особливості дихальної системи юнаків 14-16 років,
що займаються волейболом в порівнянні з не тренованими школярами. Високі показники
ЖЄЛ у волейболістів пояснюється суттєвим збільшенням тотальних розмірів тіла,  а ЖІ в
свою чергу є одним із показників, що інформативно характеризує стан кардіореспіраторної
системи. В ході досліджень виявлено, що ЖІ волейболістів не перевищував показники
нетренованих школярів.

Аннотация. Андрийчук Ю. Н., Чыжик В. В. Шевчук С. Н. Дыхательная система
юных волейболистов 14-16 лет. В статье проанализировано особленности дыхательной
системы юношей 14-16 лет, которые занимаются волейболом в сравнении с
нетренированными школьниками. Высокие показатели ЖЕЛ у волейболистов связаны с
увеличением тотальных размеров тела, а ЖИ это один из показателей, которые
информативно характеризуют состояние кардиореспираторной системы. Показано, что ЖИ
волейболистов не был выше показателей нетренированных школьников.

Ключевые слова: юные волейболисты, дыхательная система, возрастная динамика.
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Annotation. Yuliana Andriychuck, Viktor Chizhyk, Svitlana Shevchyk. The
respiratory system of young volleyballers 14-16 years. In the article the features of the
respiratory system of youths are analysed 14-16 years, which engage in volley-ball as compared to
the not trained schoolboys. High indexes of ZHEL for volley-ballers explained by the substantial
increase of total sizes of body, and ZHI in turn is one of indexes, that characterizes the state of the
кардіореспіраторної system informing. It is educed during researches, that ZHI of volley-ballers
did not exceed the indexes of the untrained schoolboys.

Key words: young volleyballers, the respiratory system , age dynamism.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Відомо, що ланкою, яка лімітує розвиток пристосувальних реакцій організму,
що росте є кардіореспіраторна система [1; 2].

Дослідження адаптаційних особливостей кардіореспіраторної системи у
юних волейболістів має вагоме значення тому, що дозволить науково
обґрунтовано нормувати м’язові навантаження в залежності від віку і
функціонального розвитку. Це сприятиме правильному формуванню організму,
що росте, підвищенню його функціональних можливостей і розширенню
діапазону адаптаційних реакцій [3].

Розвиток дихальної функції легень в пубертатний період
характеризується неоднорідністю показників, великою варіативністю в межах
однієї вікової групи. Виділити індивідуальні особливості із віком важко
оскільки з 12-13 років виникає різниця дітей за стадіями статевого розвитку.
Тому, в проблемі вікового розвитку дихальної системи (як і фізіологічних
систем всього організму) важливо співвідносити календарний та біологічний
вік [4; 5]. Свого часу деякий внесок у дану проблематику зробив Л. А. Іванов
[6], визначивши біологічний вік дихальної системи.

Збільшення життєвої ємності легень і її фракцій пов'язано з анатомічним
збільшенням їх розміру спочатку за рахунок кількості альвеол, а потім за
рахунок збільшення їх діаметру. Дані численних досліджень [7] свідчать про те,
що вікові зміни статичних об'ємів легенів відображають залежність від віку,
статі, об’єму грудної клітки і ступеню фізичної тренованості.

Т. Д. Кузнецова (1986) [8] відмічає, що критерієм вікового розвитку
дихальної функції легень є економізація функції з віком дітей. В умовах спокою
вона проявляється зниженням з віком дітей об’єму відносної вентиляції легень,
збільшенням ефективності легеневого газообміну. В умовах фізичних
навантажень принцип економізації функції реалізується шляхом подальшого
збільшення ефективності легеневого газообміну (амплітудні і часові параметри
дихання з віком збільшуються), більш короткого періоду впрацьовування за
рахунок удосконалення регуляторних механізмів.

Отже, вивчення дихальної системи є особливо важливим у дітей та
підлітків які займаються спортом, як системи яка визначає їх фізичну
працездатність. Показники дихальної системи є критеріями спортивного
відбору у спортивних іграх, зокрема у волейболі. Показники дихальної системи
вивчені недостатньо, що і визначило мету та завдання нашого дослідження.
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Мета дослідження: дослідити особливості розвитку дихальної системи
юнаків 14-16 років, що займаються волейболом в порівнянні з не тренованими
школярами.

Методи та організація дослідження. Було обстежено 380 школярі 14-16
років. Контрольну групу (282) становили школярі, які займаються фізичною
культурою за шкільною програмою, за станом здоров’я віднесені до основної
медичної групи. Експериментальну групу (98) склали школярі, що займаються
волейболом зі спортивним стажем від одного до трьох років. Досліджувались
такі параметри дихальної системи: життєва ємність легень (ЖЄЛ) за допомогою
сухого спірометра, життєвий індекс (ЖІ), максимальна об’ємна швидкість
повітряного потоку на видиху (МОШ видиху), максимальна об’ємна швидкість
повітряного потоку на вдиху (МОШ вдиху) за допомогою пнемо тахометра ПТ-
2.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати досліджень
показали, що життєва ємність легень (ЖЄЛ) у хлопців з віком збільшується
паралельно із збільшенням розмірів грудної клітки (рис. 1), подібна тенденція
виявлена і в інших дослідженнях [9].

При цьому в літературі відмічена тісна кореляція між показниками ЖЄЛ і
антропометричними параметрами, зокрема, довжиною тіла [8].

У 14 років ЖЄЛ волейболістів становить 3,25±0,28 л, в 15 років
4,46±0,88 л (р<0,001) і в 16 років 5,22±1,01 л (р<0,05). У не тренованих ЖЄЛ в
14 років становить 3,22±0,70 л, у 15 років 3,55±0,72 л (р<0,001) і в 16 років
3,88±0,83 л (р<0,01).

У волейболістів достовірні прирости ЖЄЛ відмічались в 15 (37,2% –
р<0,001) та 16 (17,0% – р<0,05) років. У не спортсменів статистично значиме
збільшення даного показника виявлено також в 15 (10,2% – р<0,001) та 16
(9,3% – р<0,01) років. Відмітимо, що в нетренованих хлопців приріст ЖЄЛ
відбувався більш рівномірно, при цьому у спортсменів з 14 до 15 років
виявлено період інтенсивного приросту показника (37,2% – р<0,001).

Дослідженнями встановлено, що ЖЄЛ юних волейболістів за період з 14
до 16 років збільшилась на 54,2%. У нетренованих школярів за цей самий
період відмічалось збільшення ЖЄЛ тільки на 19,5%.

Зазначимо, що ЖЄЛ волейболістів у порівнянні з нетренованими
школярами була більшою в 15 та 16 років (р<0,001), у 14 років статистично
значимої різниці не спостерігали.

Важливим показником гармонійного фізичного розвитку є життєвий
індекс (ЖІ) – відношення ЖЄЛ до маси тіла. Аналіз ЖІ показав змінний
характер його вікової динаміки у школярів.

У 14 років ЖІ волейболістів становить 52,73±3,54 мл·кг-1, в 15 років
65,37±11,93 мл·кг-1 (р<0,001) і в 16 років 70,24±11,99 мл·кг-1 (рис. 1). У не
тренованих ЖІ в 14 років становить 65,56±9,02 мл·кг-1, у 15 років
63,90±11,64 мл·кг-1 і в 16 років 67,08±12,61 мл·кг-1.
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Рис. 1. Показники дихальної системи юних волейболістів 14-16 років в
порівнянні з не тренованими хлопцями

Виявлено тільки один достовірно значимий період інтенсивного
збільшення ЖІ на 24,0% у спортсменів в 15 років (р<0,001). За період з 14 до 16
років ЖІ збільшився у спортсменів на 31,4%, у нетренованих – на 2,5%. У
волейболістів більші показники ЖІ відмічали в 15 років (р<0,001), в інших
вікових групах відмінності статистично не значимі.

Зазначимо, що ЖІ волейболістів у порівнянні з нетренованими
школярами була більшою в 14 років (р<0,001), у 15 та 16 років статистично
значимої різниці не спостерігали.

Вивчення максимальної об’ємної швидкості повітряного потоку на
видиху (МОШ видиху) у школярів показало збільшення даного показника з
віком як у хлопців-спортсменів, так і в нетренованих (рис. 1).

У 14 років МОШ видиху волейболістів становить 2,75±0,16 л·с-1,  в 15
років 3,69±0,76 л·с-1 (р<0,001) і в 16 років 4,23±0,68 л·с-1 (р<0,05). У не
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тренованих МОШ видиху в 14 років становить 2,71±0,75 л·с-1, у 15 років
3,04±0,82 л·с-1 (р<0,001) і в 16 років 3,75±0,84 л·с-1 (р<0,001).

Достовірні збільшення МОШ видиху у юних волейболістів
спостерігалось у 15 та 16 років, при р<0,001, р<0,05 відповідно. У не
спортсменів також статистично значимі прирости даного показника відмічали у
15 та 16 років (р<0,001).

Найбільш інтенсивний приріст МОШ видиху у юних волейболістів
відмічено у період з 14 до 15 років – 34,2%, у хлопців не спортсменів – з 15 до
16 років – 23,4%. Зазначимо, що МОШ видиху у хлопців-волейболістів зросла з
14 до 16 років на 48,8%, а у нетренованих – на 35,6%.

В ході досліджень нами виявлено статистично значиму різницю між
показниками МОШ видиху волейболістів та нетренованих в 15 та 16 років, при
р<0,001 та р<0,01 відповідно. У всіх вікових групах більші величини показника
мали хлопці-спортсмени. У 14 років статистично значимої різниці не
спостерігали.

Тенденція зростання показників з віком отримана і під час аналізу
результатів максимальної об’ємної швидкості вдиху (МОШ вдиху) (рис. 1).

У 14 років МОШ вдиху волейболістів становить 2,40±0,34 л·с-1, в 15 років
3,67±0,55 л·с-1 (р<0,001) і в 16 років 4,69±1,13 л·с-1 (р<0,001). У не тренованих
МОШ вдиху в 14 років становить 2,80±0,85 л·с-1, у 15 років 3,37±0,85 л·с-1

(р<0,001) і в 16 років 3,98±0,97 л·с-1 (р<0,001).
Збільшення МОШ вдиху спостерігалось у волейболістів у всіх вікових

групах. В періоди з 14 до 15 та з 15 до 16 років приріст даного показника був
достовірним (р<0,001). У ці ж періоди в не спортсменів також виявлено
збільшення МОШ вдиху з дуже високою достовірністю (р<0,001).

Відмічений один період інтенсивного збільшення МОШ вдиху хлопців-
волейболістів у 15 років – 52,9%. У школярів, які не займались спортом,
приріст даної якості відбувався більш рівномірно без значних інтенсивних
приростів (20,4% у 15 років та 18,1% у 16). Виявлено більший приріст
МОШ вдиху за період з 14 до 16 років у юних волейболістів. Так, у
волейболістів МОШ вдиху за вказаний період зросла на 80,7%, тоді як у не
спортсменів тільки на 38,5%.

В ході досліджень нами виявлено статистично значиму різницю між
показниками МОШ вдиху волейболістів та нетренованих в 15 та 16 років, при
р<0,05 та р<0,01 відповідно. У 15 та 16 років більші величини показника мали
хлопці-спортсмени. У 14 років статистично значимої різниці не спостерігали.

Висновки
1. Порівнюючи динаміку показників ЖЄЛ та ЖІ, хочемо зазначити, що

високі показники ЖЄЛ у волейболістів пояснюється суттєвим збільшенням
тотальних розмірів тіла, а ЖІ в свою чергу є одним із показників, що
інформативно характеризує стан кардіореспіраторної системи. І той факт, що
ЖІ волейболістів у порівнянні з нетренованими школярами була більшою лише
у 14 років (р<0,001), дає привід говорити, що заняття волейболом спортивної
спрямованості не дає бажаного оздоровчого ефекту для дихальної системи
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юних волейболістів.
2. Характеризуючи динаміку показників (МОШ видиху) та (МОШ вдиху),

хочемо зазначити, що вони, в свою чергу характеризуютьзують силу дихальної
мускулатури і більші їх показники у волейболістів пояснюються більшими
показниками ЖЄЛ.

3. Розглянуті фізіологічні фактори є важливими, знання та врахування
яких в процесі планування тренувального навантаження для юних спортсменів
є обов’язковим.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у
вивченні та врахуванні функціональних можливостей фізіологічних систем, які
забезпечують виконання м’язової роботи, в процесі планування тренувального
навантаження для юних спортсменів.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З АДАПТИВНОГО
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО РОБОТИ У ЦЕНТРАХ ІНВАСПОРТУ В

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. У статті висвітлюються особливості підготовки майбутніх фахівців з
адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту, а також проаналізовано
стан і сплановано перспективу вивчення існуючих проблем на сучасному етапі розвитку
суспільства.

Ключові слова: підготовка, спеціалісти, центри інваспорту, інваліди.
Аннотация. Томащук Е. Г. Подготовка будущих специалистов по адаптивному

физическому воспитанию  к работе в центрах инваспорта в условиях современной
парадигмы высшего образования. В статье освещаются особенности подготовки будущих
специалистов по адаптивному физическому воспитанию  к работе в центрах инваспорта, а
также проанализировано состояние и спланировано перспективу изучения существующих
проблем на современном этапе развития общества.

Ключевые слова: подготовка, специалисты, центры инваспорта, инвалиды.
Annotation. Tomaschuk O. The training future experts of adaptive physical training to

the work in the invalid sport centers in the current paradigms higher education. The article
highlights the characteristics of future specialists on adaptive physical training to the work in the
invalid sports centers and analyzed the status and planned future study of existing problems at the
present stage of development.

Keywords: training, specialists, invalid sports centers, persons with disabilities.

Вступ. За опублікованими даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я сьогодні кожен десятий житель планети – інвалід, тобто людина з
обмеженими можливостями життєдіяльності. На Україні також відбувається
процес інвалідизації населення (кількісного зростання чисельності інвалідів). У
зв’язку з цим необхідність заходів з попередження інвалідизації населення й
створення системи ефективного соціального захисту та реабілітації інвалідів є
важливим напрямком державної соціальної політики України. Зусилля
державних органів, науковців та практиків, спрямовані на пошук шляхів
оптимального використання засобів фізичної культури та спорту для зміцнення
здоров’я, досягнення необхідного рівня працездатності та адаптації
неповносправних осіб у суспільстві. Організація їх занять руховою активністю
здійснюється органами охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, освіти,
соціального захисту та різними організаціями інвалідів, в тому числі і
громадською організацією Українським центром фізичної культури і спорту
інвалідів “Інваспорт” та його 27 регіональними відділеннями [2].

Але, на жаль, як вказує Р.Чудна (2002), “нічим не виправдана відсутність
у Державному класифікаторі ДК 003-95 “Класифікатор професій”
спеціальності, яка відповідала б фізичній культурі та спорту людей з
психофізичними порушеннями” [4, с. 62]. Внаслідок цього фактично існуюча
галузь діяльності не має державного статусу і відповідного кадрового
забезпечення. У сучасній Україні проблема забезпечення галузі фізичного
виховання, фізичної культури і спорту людей із психофізичними порушеннями
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спеціалістами вирішується, як зазначає Р.Чудна, “за рахунок таких
спеціальностей: викладач фізичного виховання, тренер із виду спорту,
спеціаліст фізичної реабілітації” [4, с. 64].

Метою дослідження є з’ясування особливостей професійної підготовки
майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах
інваспорту на сучасному етапі.

Основні завдання дослідження:
1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури та інформації з

мережі Інтернет щодо професійної підготовки майбутніх фахівців з
адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту.

2. Провести анкетування студентів вищих навчальних закладів для
виявлення стану підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного
виховання до роботи в центрах інваспорту.
Результати дослідження. Підготовка майбутніх фахівців з адаптивної

фізичної культури вищими навчальними закладами України, як зазначають
С.Матвеєв, І.Когут і Л.Шульга, розпочалася з 1996 року, коли у Львівському
державному інституті фізичної культури була введена навчальна дисципліна
“Теоретичні основи інваспорту” [3, с. 12]. Як вказує Ю.А.Бріскін, “в Україні
підготовку фахівців Олімпійського та професійного спорту до роботи з
інвалідами розпочато у ЛДІФК із запровадженням навчальних дисциплін
“Теоретичні основи інваспорту” (1996 р.), “Паралімпійський спорт” (1999) та
“Адаптивний спорт” (2002), у НУФВСУ – “Спорт інвалідів” (2003) [1, с. 3].

У Національному університеті фізичного виховання й спорту України
підготовка фахівців з адаптивної фізичної культури розпочалася з введення в
1999 році у навчальний процес студентів кафедри теорії й методики фізичного
виховання, рекреації й оздоровчої фізичної культури дисципліни “Адаптивне
фізичне виховання”. Студенти кафедри фізичної реабілітації та спортивної
медицини, враховуючи інтегрованість спеціальності “Адаптивна фізична
культура” у багато галузей знань, прослуховують курс лекцій, присвячених
медичним аспектам рухової активності людей, що мають різні недоліки
фізичного й розумового розвитку. З 2002/03 навчального року на кафедрі
олімпійського і професійного спорту у навчальний процес студентів була
введена дисципліна “Спорт інвалідів”.

С. Матвеєв, І. Когут і Л. Шульга зазначають, що при високому рівні
розвитку спорту інвалідів в Україні, відзначається недостатня кількість
фахівців, що володіють необхідною кількістю знань і умінь, здатних успішно
працювати з людьми, що мають фізичні й розумові недоліки розвитку [3, с. 13].

Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного
фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту вивчався у процесі
проведення анкетування, педагогічних спостережень, бесід, тестування
студентів, опитування викладачів вищих навчальних закладів та працівників
центрів інваспорту.

Для виявлення стану підготовки майбутніх фахівців з адаптивного
фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту було проведено
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анкетування студентів вищих навчальних закладів, у якому брало участь 424
особи. Респондентами виступили 58 студентів Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, 57 студентів Волинського національного
університету імені Лесі Українки, 48 студентів Запорізького національного
університету, 101 студент Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені Степана Дем’янчука, 160 студентів Луцького інституту
розвитку людини Університету “Україна”.

Результати відповідей на запитання анкети “Наскільки Ви підготовлені до
використання засобів адаптивної фізичної культури у своїй майбутній
професійній діяльності?” показали, що із 424 студентів підготовленими себе
вважають 19,31% студентів, частково підготовленими – 60,85%, не
підготовленими – 7,92%, важко було відповідати – 11,92% студентів.
Підготовлені до використання засобів адаптивної фізичної культури у своїй
майбутній професійній діяльності 20,69% студентів НПУ імені
М.П.Драгоманова, 21,05% студентів ВНУ імені Лесі Українки, 18,75%
студентів ЗНУ, 19,80% студентів МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 16,25%
студентів ЛІРоЛ. Частково підготовлені 65,52% студентів НПУ імені
М.П.Драгоманова, 64,91% студентів ВНУ імені Лесі Українки, 54,17%
студентів ЗНУ, 63,37% студентів МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 56,25%
студентів ЛІРоЛ. Не підготовлені до використання засобів адаптивної фізичної
культури у своїй майбутній професійній діяльності 3,45% студентів НПУ імені
М.П.Драгоманова, 3,51% студентів ВНУ імені Лесі Українки, 12,50 студентів
ЗНУ, 8,91% студентів МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 11,25% студентів
ЛІРоЛ. Важко відповідати було 10,34% студентів НПУ імені М.П.Драгоманова,
10,53% студентів ВНУ імені Лесі Українки, 14,58% студентів ЗНУ, 7,92%
студентів МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 16,25% студентів ЛІРоЛ.
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Рис. 1. Розподіл опитаних респондентів щодо підготовленості до майбутньої
професійної діяльності у центрах інваспорту (%)
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Отже, на жаль, загальний показник лише 19,31% респондентів які
вказали, що підготовлені до використання засобів адаптивної фізичної культури
у своїй майбутній професійній діяльності.

Відповіді на запитання анкети “Наскільки Ви підготовлені до майбутньої
професійної діяльності у центрах інваспорту?” розподілилися наступним
чином: із 424 студентів вказали, що підготовлені до майбутньої професійної
діяльності у центрах інваспорту 14,12% студентів, частково – 53,32%, не
підготовлені – 10,33%, важко було відповідати – 22,23% студентів (рис. 1).

Вказали, що підготовлені до майбутньої професійної діяльності у центрах
інваспорту 18,97% студентів НПУ імені М. П. Драгоманова, 8,77% студентів
ВНУ імені Лесі Українки, 18,75% студентів ЗНУ, 12,87% студентів МЕГУ імені
Степана Дем’янчука, 11,25% студентів ЛІРоЛ. Частково підготовлені 56,90%
студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, 56,14% студентів ВНУ імені Лесі
Українки, 52,08% студентів ЗНУ, 51,49% студентів МЕГУ імені Степана
Дем’янчука, 50,00% студентів ЛІРоЛ. Не підготовлені до майбутньої
професійної діяльності у центрах інваспорту 10,34% студентів НПУ імені
М.П.Драгоманова, 10,53% студентів ВНУ імені Лесі Українки, 6,25% студентів
ЗНУ, 8,91% студентів МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 15,63% студентів
ЛІРоЛ. Важко відповідати було 13,79% студентів НПУ імені М.П.Драгоманова,
24,56% студентів ВНУ імені Лесі Українки, 22,92% студентів ЗНУ, 26,73%
студентів МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 23,13% студентів ЛІРоЛ.

Отже, лише 14,12% респондентів вказали, що підготовлені до майбутньої
професійної діяльності у центрах інваспорту, в той час як, на жаль, 22,23%
студентів було важко відповісти на це запитання.

Висновок. Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх фахівців з
адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту свідчить про
те, що у вищих навчальних закладах фізичного виховання та спорту
недостатньо уваги приділяється питанням оптимізації професійної підготовки
фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту,
які органічно поєднують високий рівень теоретико-методичної, психолого-
педагогічної, медико-біологічної, гуманітарної та спеціалізованої практичної
підготовки, відсутні навчальні програми підготовки студентів у зазначеному
напрямі.

Література
1. Бріскін Ю. А. Базова термінологія інваспорту / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 19. – С. 3-8.
2. Когут І. Роль держави у розвитку фізичної культури та спорту осіб з особливими

потребами /  І.  Когут //  Оздоровча і спортивна робота з неповносправними.  –  Львів :
“Ахіл”, 2003. – С. 50-54.

3. Матвеев С.  Адаптивный спорт и олимпийское движение /  С.  Матвеев,  И.  Когут,
Л. Шульга // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 9-14.

4. Чудна Р. В. Стан і актуальні питання галузі фізичного виховання неповносправних в
Україні / Р. В.Чудна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 4. – С.
62-66.

___   ___   ___   ___



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2011. – № 6

56

Кулик А. Є.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ

СОМАТИПІВ
Класичний приватний університет

Анотація. Виявлено значення диференційованого підходу до організації занять з
фізичного виховання школярів, з урахуванням їх соматотипу. Учні 10-12 років (трьох
соматотипів - астеніки, нормостеніки, гіперстеніки) мають відмінну одна від одної
індивідуальну картину розвитку моторики, обумовлену достовірною різницею в ряді
морфологічних і функціональних показників дихальної, серцево- судинної, м'язової та інших
систем організму. Взаємозв’язок цих показників з рівнем фізичного розвитку, дозволив
розробити рекомендації вчителям, щодо планування рівня фізичного навантаження на уроках
у школі.

Ключові слова: фізичне виховання, диференціація, школяри, соматотип.
Аннотация. Кулик А. Е. Дифференцированный подход к организации занятий по

физическому воспитанию школьников с учетом их соматипов. Выявлено значение
дифференцированного подхода к организации занятий по физическому воспитанию
школьников, с учетом их соматотипа. Учащиеся 10-12 лет (трех соматотипов - астеников,
нормостеников, гиперстеников) обладают отличной друг от друга индивидуальную картину
развития моторики, обусловленную достоверной разницей в ряде морфологических и
функциональных показателей дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной и других
систем организма. Взаимосвязь этих показателей с уровнем физического развития, позволил
разработать рекомендации учителям, относительно планирования уровня физической
нагрузки на уроках в школе.

Ключевые слова: физическое воспитание, дифференциация, школьники, соматотип.
Abstract. Kulik A. E. Differential approach to physical education classes students with

regard to their somatotypes. Detected value differentiated approach to physical education classes
of students, with their somatotypes. Students 10-12 years (three somatotypes - asteniky,
normosteniky, hipersteniky) are different from each individual picture of motility, determined by
the significant difference in the number of morphological and functional parameters of respiratory,
cardiovascular, muscle and other body systems. The relationship of these indicators with the level
of physical development, allowed teachers to develop recommendations regarding the planning
level of physical activity in the classroom at school.

Keywords: physical education, differentiation, schoolchildren somatotypes.

Постановка проблеми. Фізичний стан підростаючого покоління
характеризується рядом негативних ознак, що виявляються в зниженні рівня
здоров'я дітей, збільшенні хронічних захворювань, погіршенні фізичної
підготовленості. Проблеми дитинства посилюються і тим, що за минулі 10-15
років помітно знизилася рухова активність дітей і підлітків, поширеність
гіподинамії серед школярів досягла 80 % (Сумін П.І.). Істотна частина причин
такого положення у фізичному розвитку [10], що склалося, визначається
загальним духовним, соціально - економічним станом в країні, і як наслідок, що
зустрічається сьогодні, відстороненістю батьків від виховання і розвитку своїх
дітей [2]. При цьому фізичне виховання у школі, яке покликане укріплювати
здоров'я учнів, сьогодні має тенденцію до стійкого зниження своєї
ефективності. Але виняткова значимість виховання здорової нації починається
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з дитинства, тому на педагогічний колектив школи покладено надзвичайну
відповідальність в усесторонньому розвитку цілих поколінь нашої держави,
насамперед на вчителів фізичного виховання у формуванні звички до занять
фізичними вправами. Тому необхідно отримувати науково обґрунтовану
інформацію вже з початкової школи, щодо формування умов на уроках
фізичного виховання, пов’язаних з диференціацією між індивідуальними
можливостями дитини і рівнем фізичних вимог до неї, що має кінцевим
результатом формування позитивного відношення і любові до занять
фізичними вправами [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми диференціації в
освіті розглядалися відомими філософами і педагогами - Я.А. Коменський
(1635), Д. Дідро (1754), Ж-Ж. Руссо (1762), Р. Оуен (1802), І.Г. Песталоцци
(1820), Ш. Фурье (1822), К.Д. Ушинський (1860), Н.А. Добролюбов (1866), Л.Н.
Толстой (1872), П.Ф. Лесгафт (1894) та інші розглядали облік індивідуальних і
вікових особливостей і здібностей дітей як необхідну умову для їх успішного
навчання і виховання (Холодов Ж.К. 2009, Сергеев А.І. 2010) [6].

Сучасні ідеї модернізації фізичного виховання спираються перш за все,
на гуманістичну парадигму і покликані активізувати особу на основі обліку
єдності в ній біологічного, психічного і соціального (Лубишева Л.І.). На
противагу стратегії примушення і «усереднювання» затверджуються теорія і
практика формування позитивного відношення до цінностей фізичної культури,
свідомого вибору власного шляху на основі цілеспрямованого розширення
знань і обліку інтересів особи [1].

Тим часом сучасні дослідження доводять, що морфологічні,
функціональні і рухові параметри людини обумовлені типом її конституції [4].
Встановлений факт є медико-біологічною підставою диференційованого
підходу в системі шкільного фізичного виховання, який припускає необхідність
розробки нових педагогічних технологій з урахуванням індивідуально-
типологічних особливостей дітей. При цьому соматотип індивіда як
морфологічний прояв конституції є найбільш доступною підставою для
диференціації в масовому фізичному вихованні.

З пропонованих конституціональних оцінок дітей і підлітків "вижила"
схема В.Г. Штефко і А.Д. Островського (1999) [6]. В даний час до цієї
суб'єктивної схеми внесено безліч модифікацій і удосконалень, але "працює"
вона з 6-7 років до статевого дозрівання, даючи 40% невизначених типів
статури [6].

Пропонована схема суто метрична, має високу повторюваність незалежно
від дослідника, створює об'єктивне об'ємне уявлення про просторові і тимчасові
характеристики обстежуваного (габаритну, компонентну, пропорційну), а
також особливості індивідуального розвитку, служить основою прогнозування
розвитку фізичних якостей при "нормальному" онтогенезі, ранньому відборі і
орієнтації у видах спорту. Визначення СТ не вимагає складної апаратури і
спеціальної підготовки обслуговуючого персоналу. Схема розроблена Р.Н.
Дороховим [4, 6], вдосконалена спільно з професором В.Г. Петрухиним (1991),
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і в 1993 році розроблені її комп'ютерний варіант, що дозволяє прогнозувати
розвиток силових показників [9, 10], і типові програми тренувань залежно від
виду спорту, соматичного типу і варіанту розвитку [3].

Метою дослідження стала розробка методики розвитку рухових
здібностей школярів 10-12 років з урахуванням їх соматотипів.

Завдання дослідження:
1. Вивчити науково – методичну літературу з питання диференційованого

підходу у фізичному вихованні учнів у віці 10-12 років;
2. Виявити особливості організації диференційованого підходу на уроках

фізичної культури;
3. Розробити і експериментально обґрунтувати методичні рекомендації

щодо використання диференційованого підходу у аспекті урахування
соматотипу учнів 10-12 років на уроках фізичної культури;

Методами дослідження були обрані метод антропометрії, тестування
фізичних якостей, математичної статистики (характеристика вибірки та
середніх величин).

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження проводилось
на базі загальноосвітньої школи № 86 м. Запоріжжя із школярами п'ятих класів.
В дослідженні приймали участь 66 учнів, з них 38 хлопчиків і 28 дівчат. Ми
адаптували рекомендації [8] щодо тижневого навантаження школярів 10 - 12
років у відповідності до їх соматотипу з метою розвитку фізичних якостей на
уроках фізичної культури. Діти були поділені на 2 групи, перша -
експериментальна (ЕГ), яка займалась по розробленій нами програмі, та
контрольна (КГ), яка займалась за звичайною шкільною програмою. Виявлені
результати прояву фізичних якостей учнів 10-12 років на початку дослідження
та по його закінченню (табл. 1, 2).

Таблиця 1.
Показники моторики хлопців 10 - 12 років різних соматотипів ЕГ

 (жовтень 2010 року - квітень 2011 року) М±m
Астеніки

(n =4)
Нормостеніки

(n = 11)
Гіперстеніки

(n =3)
Показник До

дослідж.
Після

дослідж.
До

дослідж.
Після

дослідж.
До

дослідж.
Після

дослідж.

Згинання і
розгинання рук в
упорі, лежачи на

підлозі, разів,
разів

32,3±0,5 36,5±0,9 36,5±2,7 46,7±3,4 34±0,5 40,8±0,7

Підтягування на
перекладині,

разів
2,2±0,1 3,3±0,1 3,5±0,3 4,0±0,4 1,2±0,6 1,8±0,4

стрибок в
довжину з місця,

см
140±4,6 149±5,2 154±2,6 159,5±3,2 134±3,2 139±4,3



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2011. – № 6

59

продовження таблиці 1
Нахил тулуба

вперед з
положення
сидячи, см

1,6±0,3 3,7±0,4 4,3±0,3 6,1±0,7 4,1±0,5 6,6±0,2

біг 4*9 м, с 9,7±0,2 9,0±0,3 9,3±0,2 8,4±0,3 8,8±0,1 8,1±0,1
біг 60 м, с 11,6±0,6 10,7±0,5 11,3±0,2 10,5±0,1 11,8±0,1 10,9±0,1

біг 1000 м, с 334±4,1 293±8,4 336±4,3 292±6,3 345±1,7 302±2,3

Встановлена достовірність різниці між показниками фізичних якостей у
астеніків, нормостеніків та гіперстеніків (р< 0,05).

Отримані результати рухової підготовленості школярів різних
соматотипів КГ та ЕГ відображають відхилення результатів астеніків і
гіперстеніків від середньогрупових по цілому ряду контрольних вправ.
Розбіжності в результатах тестування фізичних якостей більші у контрольній
групі. Зокрема, гіперстеніки мають результати нижче середньогрупових в
тестах на силову витривалість і аеробну витривалість. Такі особливості у
результатах тестування проявляють і астеніки, що характеризують швидкісно-
силові здібності, спритність, гнучкість. У той же час нормостеніки показують
середній і вище середнього рівень розвитку всіх рухових здібностей по
відношенню до середньогрупового.

Таблиця 2.
Показники моторики дівчат 10 - 12 років різних соматотипів ЕГ (жовтень 2010

року - квітень 2011 року), М±m
Астеніки

(n =3 )
Нормостеніки

(n = 11)
Гіперстеніки

(n = 2)
Показник До

дослідж.
Після

дослідж.
До

дослідж.
Після

дослідж.
До

дослідж.
Після

дослідж.

Згинання і
розгинання рук в
упорі лежачи на

підлозі, разів

14,7±2,3 17,1±2,4 14±1,7 18,9±1,3 7±2,7 11,2±2,2

Підтягування на
перекладині,

разів
19,5±2,3 25,4±2,8 21±1,4 25±1,6 17±1,6 23±1,7

стрибок у
довжину з місця,

см
140±3,1 144±4,3 141±2,7 148,5±2,8 133±3,3 140±5,2

Нахил тулуба
вперед з

положення
сидячи, см

6,8±1,8 5,7±1,4 6,7±2,2 8,8±1,7 6,2±0,5 8,8±0,4

біг 3*10м, с 9,8±0,2 9,1±0,3 9,5±0,2 8,8±0,1 10,3±0,2 9,4±0,2
біг 60 м, с 12,1±0,4 11,4±0,7 12,1±0,1 11,2±0,2 12,7±0,5 11,3±0,3

біг 1000м, с 357±12,6 319±11,7 363±6,5 317±6,2 414±6,2 343±12,6
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При цьому достовірність (р<0,05) результатів рівня моторики
представників різних соматотипів зберігається і після закінчення навчального
року, тобто через дев'ять місяців після первинного тестування. В ЕГ
розбіжність в показниках відмічається на початку дослідження при першому
тестуванні. Показники моторики в ЕГ у хлопців і дівчат після експерименту
значно вище показників дітей КГ [5].

Встановлена достовірність різниці між показниками фізичних якостей у
астеніків, нормостеніків та гіперстеніків (р< 0,05)

Аналіз отриманих даних з позиції річних приростів дозволив встановити
динаміку змін рухової підготовленості школярів п'ятого класу КГ та ЕГ різних
соматотипів. Середньорічний приріст в ЕГ в розвитку фізичних якостей
хлопчиків і дівчаток-астеніків склав 12 і 13 % відповідно, нормостеніків - 14 і
15 %, гіперстеніків - 10 і 14 %. Середньорічний приріст в розвитку фізичних
якостей в КГ у хлопчиків і дівчаток-астеніків склав 9 і 10 % відповідно,
нормостеніків - 10 і 12 %, гіперстеніків - 5 і 10 %.

Висновки
1. Вивчення проблем сучасної шкільної системи фізичного виховання

дозволило встановити декілька причин, з якими фахівці пов’язують низьку
ефективність фізичної підготовки учнів: 1) відсутність диференційованого
підходу до планування фізичної підготовки школярів у аспекті урахування їх
соматотипу; 2) використання традиційної системи контролю, щодо оцінок рівня
розвитку фізичних якостей, яка не відображає у повній мірі об’єктивність
фізичних навантажень на окремого учня на уроках, що у свою чергу не
дозволяє спланувати навантаження різної спрямованості.

2. Учні 10-12 років трьох соматотипів (астеніки, нормостеніки,
гіперстеніки) мають відмінну одна від одної картину розвитку моторики,
спочатку обумовлену достовірною різницею (Р <0,05) в ряді морфологічних і
функціональних показників дихальної, серцево-судинної, м'язової та інших
систем організму.

3. Навантаження у школярів 11-12 років трьох соматотипів вірогідно
різняться (р <0,05) в показниках тривалості та інтенсивності. Так, для розвитку
циклічних здібностей повільних м'язових волокон, тривалість рівномірного бігу
з інтенсивністю на рівні аеробного порогу:

- для хлопчиків - астеніків (швидкість бігу 1,9 м/с) складає - 42 хвилини;
нормостеніків (1,8 м/с) - 27 хвилин; гіперстеніків (1,7 м/с) - 22 хвилини;

- для дівчаток - астеніків (1,7 м/с) складає - 36 хвилин; нормостеніків (1,6
м / с) - 24 хвилини; гіперстеніків (1,5 м/с) - 19 хвилин.

Для розвитку циклічних здібностей проміжних м'язових волокон,
тривалість рівномірного бігу з інтенсивністю на рівні анаеробного порогу:

- для хлопчиків - астеніків (швидкість бігу 2,4 м/с) складає - 19 хвилин;
- нормостеніків (2,2 м/с) - 17 хвилин; гіперстеніків (2 м/с) - 8 хвилин;
- для дівчаток - астеніків (2,1 м/с) складає - 16 хвилин; нормостеніків (1,9

м/с) - 11 хвилин; гіперстеніків (1,7 м/с) - 8 хвилин.
Для розвитку циклічних здібностей швидких м'язових волокон, необхідну
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кількість повторень максимальної інтенсивності (дистанція 60 м) з відпочинком
3 хвилини:

- для хлопчиків-астеніків одно - п'яти; нормостеніків - шести;
гіперстеніків - чотирьом;

- для дівчаток - астеніків одно - чотирьом; нормостеніків - п'яти;
гіперстеніків - трьом.

4. Для школярів 10 - 12 років різних соматотипів оптимальний період
відновлення, після виконання 100% розвиваючого циклічного навантаження з
інтенсивністю в режимі найбільшого включення повільних м'язових волокон,
становить 43 години, проміжних м'язових волокон - 27 годин, швидких
м'язових волокон - 15 годин.

5. Розроблений і впроваджений в систему фізичного виховання
раціональний варіант організації тижневого мікроциклу розвитку рухових
здібностей школярів 10-12 років різних соматотипів передбачав планування
навантаження за основними параметрами (диференційовані значення
навантаження, чергування навантажень різної спрямованості, співвідношення
навантажень різної спрямованості, чергування роботи та відпочинку) та
проведення шести занять згідно динаміці відновлення працездатності.

6. Оцінивши результати диференційованого фізичного виховання з
урахуванням соматотипу в ЕГ виявилося, що діти різних соматотипів краще
використовують свій потенціал розвитку фізичних можливостей. У дітей ЕГ
при повторному тестуванні фізичних якостей результати набагато кращі ніж у
КГ.
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Індика С.Я., Савчук І.В.

СТАН СУДИННОГО РУСЛА У ХВОРИХ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотація. У статті проаналізовано стан судинного русла в хворих після інфаркту
міокарда на амбулаторному етапі реабілітації. При проведенні кореляційного аналізу
виявилось, що існує помірна пряма кореляційна залежність між віком і величиною ШППХ в
артеріях еластичного типу (r=0,20; p<0,05), показником еластичної протидії артеріальної
системи (r=  0,22; p<0,05) та помірна непряма кореляційна залежність між віком і «активним
фактором» м'язового тонусу судинної стінки (r= - 0,24; p<0,05). Існує пряма залежність між
показниками систолічного артеріального тиску (r= 0,21; p<0,05), пульсового тиску (r= 0,27;
p<0,05) та ШППХ по судинах еластичного типу.

Ключові слова: інфаркт міокарда, судинне русло, артеріальний тиск, швидкість
поширення пульсової хвилі.

Аннотация. Индика С.Я., Савчук И.В. Состояния сосудистого русла у больных
после инфаркта миокарда на амбулаторном этапе реабилитации. В статье
проанализировано состояние сосудистого русла у больных после инфаркта миокарда на
амбулаторном этапе реабилитации. При проведении корреляционного анализа оказалось, что
существует умеренная прямая корреляционная зависимость между возрастом и величиной
скорости распространения пульсовой волны в артериях эластического типа (r = 0,20; p
<0,05), показателем эластичной противодействия артериальной системы (r = 0,22; p <0,05) и
умеренная косвенная корреляционная зависимость между возрастом и «активным фактором»
мышечного тонуса сосудистой стенки (r = - 0,24; p <0,05). Существует прямая зависимость
между показателями систолического артериального давления (r = 0,21; p <0,05), пульсового
давления (r = 0,27; p <0,05) и скорости распространения пульсовой волны по сосудам
эластического типа.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, сосудистое русло, артериальное давление,
скорость распространения пульсовой волны.

Abstract. Indica S. J., Savchuk I.V. State of the vascular bed in patients after
myocardial infarction at the outpatient stage of rehabilitation. The article analyzes the state of
the vascular bed in patients after myocardial infarction at the outpatient stage of rehabilitation.
Correlation analysis found that there was a moderate direct correlation between age and size of
pulse wave velocity in arteries of elastic type (r = 0,20; p <0,05), elasticities counteract the arterial
system (r = 0,22; p <0,05) and moderate indirect correlation between age and the active factor "in
muscle tone of the vascular wall (r = - 0,24; p <0,05). There is a direct correlation between systolic
blood pressure (r = 0,21; p <0,05), pulse pressure (r = 0,27; p <0,05) and pulse wave velocity in
elastic vessel.

Key words: myocardial infarction, vascular bed, blood pressure, pulse wave velocity.

Постановка проблеми. Стан судинного русла значною мірою визначає
тривалість життя людини, оскільки більшість захворювань пов'язані, власне, з
ураженням судин. В багатьох дослідженнях доведена важлива прогностична
роль відомих факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як
підвищений артеріальний тиск (АТ), діастолічна дисфункція, гіпертрофія лівого
шлуночка (ЛШ), гіперхолестеринемія, атеросклеротичне ураження судин,
нераціональне харчування, недостатня фізична активність, паління, спадковість,
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психоемоційний стрес, шкідливі для здоров'я чинники довкілля, на виробництві і
в побутi та ін.

Разом з відомими чинниками ризику серцево-судинної патології та
смертності набувають суттєвого значення характеристики механічних
властивостей судин: розтяжність, жорсткість і піддатливість, вивчення яких
дозволяє виявити ступінь ураження судинної стінки.

Прямий вимір жорсткості артерій базується на визначенні їх діаметру і
тиску у даній ділянці з використанням ультразвуку і катетеризації. Проте,
недоліком даної методики є дослідження артерії на досить невеликій ділянці.
Цей спосіб з технічної точки зору достатньо складний і суб’єктивний. Найбільш
достовірним є метод магнітного резонансу, однак його використання обмежене
за економічних причин.

Метод непрямого виміру жорсткості артерій відомий здавна. Раніше
використовувалась сфігмографія, що є одним із найдавніших фізіологічних
методів дослідження артеріальної системи у людини. За останні десятиліття ця
методика знову отримала широке розповсюдження в зв’язку з удосконаленням
методів функціональної діагностики і появою нових доказів її клінічного
значення.

Найбільш інформативними що до діагностики патології судин, є інвазивні
методи. Як відомо, ангіографія зазвичай проводиться при наявності симптомів
ішемічної хвороби серця (ІХС) або ж у групах високого ризику. Найбільш
безпечним, технічно простим, економічно вигідним і, як наслідок, найбільш
доступним методом діагностики є вимірювання швидкості пульсової хвилі
(ШППХ), як характеристики механічних властивостей судин, що відображає
еластичність стінок судин, "вік" великих коронарних артерій і є вагомим
фактором ризику серцево-судинної смертності (особливо коронарної).

За останні десятиліття ця методика знову отримала широке
розповсюдження в зв’язку з удосконаленням методів функціональної
діагностики і появою нових доказів її клінічного значення [2; 3; 4].

Таким чином, дані, отримані інвазивними і не інвазивними методами, не
мають суттєвої різниці, тому перевагу слід віддавати менш травматичним
методам.

Існує багато доказів, що величина ШППХ є незалежним, можливо більш
значущим, ніж рівень систолічного АТ, маркером підвищеного серцево-
судинного ризику [11; 12] що асоціюється з негативною клінічною картиною
захворювання і великою кількістю ускладнень [4].

1. Згідно з останніми рекомендаціями Європейського товариства
кардіологів та Європейського товариства артеріальної гіпертензії величина
ШППХ в артеріях еластичного типу (ШППХе), що перевищує 12 м/с,
розглядається як ознака ураження органа-мішені поруч з гіпертрофією лівого
шлуночка (ЛШ), порушенням функції нирок, мікроальбумінурією тощо. [9].

Крім того ШППХ є незалежним предиктором загальної серцево-судинної
смертності, особливо у пацієнтів є ІХС, артеріальною гіпертензією похилого та
старечого віку [2; 4]
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Мета. Дослідити стан судинного артеріального русла в хворих після
інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації.

Методи і організація дослідження. ШППХ визначали автоматично за
допомогою програмного забезпечення приладу “Поли-Спектр-ФС”, з'єднаному з
персональним комп'ютером в положенні лежачи. Для визначення ШППХ
одночасно реєструвалися сфігмограми сонної, стегнової і променевої артерій.

Час запізнювання пульсової хвилі та ШППХ визначали автоматично за
допомогою програмного забезпечення приладу після введення величини
відстані між датчиками, яку вимірювали сантиметровою стрічкою та введення
величин САТ та ДАТ.

Таким чином, досліджували наступні параметри швидкості поширення
пульсової хвилі:

• швидкість поширення пульсової хвилі по артеріях м’язового типу (См,
м/с);

• швидкість поширення пульсової хвилі по артеріях еластичного типу (Се,
м/с);

• «активний фактор» м'язового тонусу судинної стінки - співвідношення
швидкості поширення пульсової хвилі по артеріях м’язового типу і швидкості
поширення пульсової хвилі по артеріях еластичного типу (См/Се);

• модуль пружності судин м’язового типу (Ем, тис. дін/см2);
• модуль пружності судин еластичного типу (Ее, тис. дін/см2);
• еластична протидія артеріальної системи (коефіцієнт еластичності по

Франку) (Ео, дін/см5).
Обрахунки фактичних та належних величин, формування протоколу,

опис виявлених змін здійснювались автоматично за допомогою програмного
забезпечення.

Аналіз представлених даних. Реєстрація ШППХ проводилась у 123
пацієнтів (93 чоловіків (75,6%) та 30 жінок (24,4%), середній вік яких становив
61,3±10,13 роки.

При аналізі показників пружності стінки магістральних артерій у
пацієнтів даної вибірки результати були наступними. Середнє значення ШППХ
по артеріях еластичного типу у пацієнтів даної вибірки становило 8,724±3,19
м/с, що майже в межах норми для даної вікової категорії. Це ймовірно
пов’язано з тим, що 69,11% (85 осіб) пацієнтів вживали ліки для зниження
тиску протягом останніх двох тижнів щодня чи майже щодня, коли в них
проводилась реєстрація ШППХ. У багатьох дослідженнях фіксується зниження
вище представлених показників у зв’язку з прийомом гіпотензивних препаратів
та статинів [1; 5]. Середні значення модуля пружності судин еластичного типу
(Ее) виявились вірогідно вищими - 11,64±11,61 тис. дін/см2. З віком
еластичність судин знижується і відповідно, модуль пружності зростає.

ШППХ по артеріях м’язового типу складала 7,98±3,06 м/с, що значно
нижче цільових рівнів. Проте модуль пружності судин м’язового типу (Ем) був
у межах норми - 6,50±7,39 дін/см2.
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«Активний фактор» м'язового тонусу судинної стінки - співвідношення
швидкості поширення пульсової хвилі по артеріях м’язового типу і швидкості
поширення пульсової хвилі по артеріях еластичного типу (См/Се) становило -
0,93±0,18, що нижче цільових рівнів. В нормі це співвідношення становить від
1,11 до 1,32. Зменшення даного показника спостерігається при атеросклерозі, за
рахунок збільшення ШППХ по судинах еластичного типу. [7]

За даними нашого дослідження коефіцієнт еластичності по Франку (Ео)
відповідав цільовим рівням для даної вікової категорії - 1261±461,30 дін/см5.
У низці досліджень показано чітку залежність між віком і ШППХ [4; 8].

Сичов Р. О. [5] та ін. стверджують, що з  віком еластичність судинної
стінки погіршується, і як наслідок відмічається збільшення ШППХ, причому це
більше стосується судин еластичного типу, так і м’язового. Такі вікові зміни,
ймовірно, залежить від зниження розтяжності стінок судин м’язового типу, що
частково може компенсуватись зміною функціонального стану м’язових
елементів судинної стінки.

Результати нашого дослідження підтверджують думку вищевказаних
авторів (табл.1).

Таблиця 1
Середні значення показників пружно-еластичних властивостей артерій
Вік

Се м/с См м/с См/ Се
Ее

тис. дін/см2
Ем

тис. дін/см2
Ео

дін/см5

< 56 років 7,75±2,05 7,55±1,78 0,90±0,14 12,06±12,62 6,10±4,76 1281,80±486,67
56-70 років 8,87±3,28 7,85±2,63 1,002±0,22 8,66±5,17 5,35±2,51 1115,35±296,90
> 70 років 9,74±3,97 8,98±5,03 0,92±0,19 14,85±14,57 9,35±14,66 1418,44±538,78

При проведенні кореляційного аналізу виявилось, що існує помірна пряма
кореляційна залежність між віком і величиною ШППХ в артеріях еластичного
типу (r=0,20; p<0,05), показником еластичної протидії артеріальної системи (r=
0,22; p<0,05). Також існує помірна непряма кореляційна залежність між віком і
«активним фактором» м'язового тонусу судинної стінки (r= - 0,24; p<0,05).

Відомо, що фізична активність, виконання фізичних вправ, позитивно
впливає на показники пружності судинної стінки [12].

За результатами нашого дослідження, незважаючи на вірогідну різницю
показників ШППХ по судинах еластичного типу між групами пацієнтами, які
мали рухову активність >30 хв (Се=8,51±2,42 м/с) та особами, які рухались на
протязі дня < 30 хв (Се=9,37±4,80 м/с) показники принципово не відрізнялись
між собою (c2 = 1,73 (p < 0,19). Подібні результати зафіксовано, щодо
показників ШППХ по судинах м’язового типу (>30 хв - См=7,87±2,56м/с; < 30
хв - См=8,29±4,23м/с. (c2 = 0,45 (p < 0,51).

Артеріальна гіпертензія – важливий фактор ремоделювання судин. У ряді
досліджень показано прямий зв'язок показників ШППХ та артеріальної
гіпертензії. При підвищенні АТ показник ШППХ також зростає, тому що при
таких умовах зростає напруженість судинної стінки, що обмежує її подальший
розтяг. При гіпертонічній хворобі зниження еластичності судинної стінки в
більшій мірі пов’язане з її розтягненням, що визначається збільшенням індексу
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жорсткості По мірі прогресування гіпертонічної хвороби жорсткість судин
зростає [6].

У нашому дослідженні у пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском на
момент обстеження було зареєстровано наступні показники ШППХ по судинах
еластичного типу: Се=9,20±3,53 м/с та 7,81±2,16 м/с - у пацієнтів з нормальним
артеріальним тиском. При цьому статистична різниця між вищевказаними
групами пацієнтів виявилась достовірною (c2 = 5,42 (p < 0,02).

Щодо показників ШППХ по судинах м’язового типу, то результати були
наступними: Се=7,62±1,9 м/с – у пацієнтів з нормальним артеріальним тиском
та 9,20±3,53 м/с – у пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском на момент
обстеження, однак статистично достовірної різниці не виявлено (c2 = 0,87
(p < 0,35).

При аналізі середніх величин співвідношення швидкості поширення
пульсової хвилі по артеріях м’язового типу і швидкості поширення пульсової
хвилі по артеріях еластичного типу у пацієнтів з нормальним та підвищеним
артеріальним тиском було зафіксовано високо достовірну різницю між
вищевказаними групами пацієнтів (c2  =  9,99  (p  <  0,002).  Результати були
наступними: у пацієнтів з нормальним артеріальним тиском См/ Се - 0,99±0,19,
у пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском См/ Се - 0,89±0,16.

За нашими даними при проведенні кореляційного аналізу існує пряма
залежність між показниками систолічного артеріального тиску (r= 0,21; p<0,05),
пульсового тиску (r= 0,27; p<0,05) та ШППХ по судинах еластичного типу.

Також виявлено непряму кореляційну залежність між співвідношенням
швидкості поширення пульсової хвилі по артеріях м’язового та еластичного
типу та показниками систолічного артеріального тиску (r= - 0,27; p<0,05),
діастолічного артеріального тиску (r= - 0,21; p<0,05), пульсового тиску (r= -
0,24; p<0,05).

Слід зазначити, що вірогідного зв’язку між рівнем показників глюкози
крові, ліпідограми, С-реактивним білком, антропометричними показниками,
ЧСС і ШППХ по судинах еластичного та м’язового типу не виявлено за
виключенням непрямої кореляційної залежності між співвідношенням
швидкості поширення пульсової хвилі по артеріях м’язового та еластичного
типу та показником об’єму стегон (r= - 0,23; p<0,05), індексом маси тіла (r= -
0,21; p<0,05) та прямої залежності між зростом (r= - 0,32; p<0,05).

Згідно даних нашого дослідження, рівень глюкози крові не корелював з
показниками пружно-еластичних властивостей артерій, проте у групах
пацієнтів з різними показниками цукру крові була статистично достовірна
відмінність, щодо показників ШППХ по судинах еластичного типу: у групі
пацієнтів з рівнем глюкози <6 ммоль/л показник Се становив 8,34± 2,71 м/с, ≥7
ммоль/л - 9,93 ±3,47 м/с, ≥6<7 ммоль/л - 9,59±1,72 м/с (c2 = 3,09 (p < 0,05).

Значні відмінності між показниками ШППХ по судинах м’язового типу
зареєстровано у пацієнтів з діагностованим цукровим діабетом (См – 9,25±
3,84 м/с) та без даного захворювання (См – 7,74± 2,85 м/с) при цьому різниця
виявилась високодостовірною. Отже суттєво впливає рівень цукру крові і
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наявність діагностованого цукрового діабету на показники пружно-еластичних
властивостей артерій.

Висновки
1. При проведенні кореляційного аналізу виявилось, що існує помірна

пряма кореляційна залежність між віком і величиною ШППХ в артеріях
еластичного типу (r=0,20; p<0,05), показником еластичної протидії артеріальної
системи (r=  0,22; p<0,05) та помірна непряма кореляційна залежність між віком
і «активним фактором» м'язового тонусу судинної стінки (r= - 0,24; p<0,05)

2. При проведенні кореляційного аналізу виявлено пряму залежність між
показниками систолічного артеріального тиску (r= 0,21; p<0,05), пульсового
тиску (r= 0,27; p<0,05) та ШППХ по судинах еластичного типу.

3. Виявлено непряму кореляційну залежність між співвідношенням
швидкості поширення пульсової хвилі по артеріях м’язового та еластичного
типу та показниками систолічного артеріального тиску (r= - 0,27; p<0,05),
діастолічного артеріального тиску (r= - 0,21; p<0,05), пульсового тиску (r= -
0,24; p<0,05).
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація. В статті розкрито причини захворюваності і низької фізичної
підготовленості студентів спеціального навчального відділення, приведений аналіз і
класифікація захворювань. Представлені заходи для активізації навчального процесу в
спеціальному відділенні. Розкриті перспективи впровадження подальших освітньо-виховних
і здоров’язбережувальних технологій навчання.

Ключові слова: спеціальна медична група, спеціальне навчальне відділення, фізичне
виховання, захворювання, фізична підготовленість.

Аннотация. Грибан Г.П., Ткаченко П.П., Денисовец А.П., Дзензелюк Д.А.,
Плотицын К.В. Активизация учебной деятельности студентов специальной
медицинской группы. В статье раскрыто причины заболеваемости и низкой физической
подготовленности студентов специального учебного отделения, приведен анализ и
классификация заболеваний. Представлены мероприятия для активизации учебного процесса
у специальном отделении. Раскрыты перспективы внедрения дальнейших просветительно-
воспитательных и здоровьесберегающих технологий обучения.

Ключевые слова: специальная медицинская группа, специальное учебное отделение,
физическое воспитание, заболевания, физическая подготовленность.

Summary. Gryban G.P., Tkachenko P.P., Denysovets A.P., Dzenzelyuk D.O., Plotitsyn
K.V. The intensification of the educational activities of students of special medical group. The
paper reveals the reasons for the sickness rate and low physical readiness of student of special
educational department, the analysis and classification of diseases. The paper also presents the
measures aimed at intensifying the educational process in the special department and reveals the
prospects of introducing further educational health protection technologies of studies.

Key words: special medical group, special educational department, physical training,
sickness rate, physical readiness.

Постановка проблеми. Відомо, що сучасна система фізичного виховання
студентів, які мають хронічні захворювання, відхилення в стані здоров’я,
вроджені аномалії та низький рівень фізичного розвитку і фізичної
підготовленості, недостатньо вирішує завдання реабілітації здоров’я,
відновлення необхідної працездатності та забезпечення нормальної
життєдіяльності. Однією із причин великої захворюваності та порушення стану
здоров’я студентської молоді України є незадовільна постановка фізичного
виховання у школах та ВНЗ. Якщо узагальнити сутність недоліків у системі
фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення,
пропозиції і вимоги педагогів стосовно її реформування, то стає зрозумілим, що
можна відшукати необхідні шляхи розв’язання цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Система фізичного виховання
у ВНЗ не може повністю подолати дефіцит рухової активності студентів,
забезпечити ефективне відновлення, збереження та зміцнення стану здоров’я
студентської молоді [4]. Встановлено, що протягом терміну навчання у ВНЗ
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чисельність спеціальної медичної групи знаходиться в межах від 5,4 до 35,5 %
[1; 2; 3; 4; 6; 9; 10]. Найбільшого рівня ефективності оздоровчого тренування із
студентами спеціального навчального відділення можна досягти за умови
використання базових методичних принципів: поступовості і безперервності
фізичного навантаження, адекватності фізичного навантаження рівню здоров’я,
цілеспрямованості засобів оздоровчого тренування, ритмічності застосування
засобів різної спрямованості [4; 6; 10]. У зв’язку з вищесказаним необхідно
об’єднати дослідження великої кількості авторів і провести аналіз щодо
удосконалення системи фізичного виховання зі студентами, віднесеними до
спеціальної медичної групи.

Метою дослідження є вивчення та наукове обґрунтування шляхів
активізації навчальної діяльності студентів, віднесених до спеціальної медичної
групи під час навчального процесу з фізичного виховання у ВНЗ.

Завдання роботи спрямовані на вирішення науково-методичних проблем
навчального процесу з фізичного виховання направлених на ліквідацію
залишкових явищ після захворювань, усунення функціональних відхилень і
недоліків фізичного розвитку, покращання рівня фізичної підготовленості та
придбання студентами необхідних навиків самостійних занять фізичними
вправами, дотримання здорового способу життя та оволодіння оздоровчими
технологіями фізичного виховання.

Методи та організація дослідження. Дослідження проводилися в
Житомирському національному агроекологічному університеті. Обстеження
абітурієнтів, щодо стану здоров’я і фізичної підготовленості  проводилися
протягом 1992–2002 рр., анонімні анкетні опитування щодо відвідування занять
з фізичної культури у школі проведені в 2008 році. Оцінка захворюваності
студентів проводиться з 2002 року до сьогодення за результатами медичних
підтверджень. При цьому використані також методи: аналіз та синтез
літературних джерел; аналіз навчальних планів, програм, методичного
забезпечення та якості проведення навчальних занять зі студентами
спеціального навчального відділення; анкетування; педагогічний експеримент;
методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Рівень здоров’я студентів
суттєво залежить від стану фізичної культури у школі, дотримання учнями
здорового способу життя, профілактики захворювань серед учнівської молоді,
тобто вихідного рівня здоров’я абітурієнта, який приходить до ВНЗ. Протягом
багатьох років спостерігається значне погіршення здоров’я і зниження рівня
фізичної підготовленості учнівської молоді. Перевірка фізичного розвитку і
фізичної підготовленості абітурієнтів та студентів першокурсників
Житомирського національного агроекологічного університету протягом
багатьох років показала, що понад 50 % з них мають незадовільну фізичну
підготовленість, значні фізичні вади, захворювання; від 0,9 до 20,5 % віднесені
до підготовчої групи, 8,1–17,4 % віднесені до спеціальної медичної групи, а від
0,4 до 1,2 % взагалі звільнені від фізичних навантажень, мають хронічні
захворювання та інвалідність (табл. 1).
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Аналіз захворювань, даних фізичного розвитку та фізичної
підготовленості абітурієнтів показав, що від 24 до 30,8 % із них мали
захворювання, в тому числі, хронічні, вроджені аномалії, інвалідність, дуже
поганий фізичний розвиток (порушення постави, зайва і недостатня вага тіла,
непропорційність фізичного розвитку тіла, проблеми з функціональними
можливостями організму тощо). При виконанні тестів з фізичної
підготовленості та оцінки фізичного розвитку значна частина абітурієнтів не
мала технічних навиків та певних знань про доцільність таких вимірів та
виконання тестів. Окрім того, проведений науковий аналіз медичного
обстеження дітей шкільного віку в Червоноармійському районі Житомирської
області протягом п’ятнадцяти років  показав, що рівень хворих  дітей  сягав від
40,9 до 69,2 % [5]. Відповідно низькі показники стану здоров’я і фізичної
підготовленості студентів є не випадковими, бо до ВНЗ приходять вчорашні
учні.

Таблиця 1
Показники медичного обстеження абітурієнтів та студентів-першокурсників

Житомирського національного  агроекологічного університету (в %)
Віднесено до медичної групиРік

обстеження
Кіл.
чол. основної    підготовчої спеціальної

Звільнені та
інваліди

1992 896 69,2 20,5 9,8 0,5
1993 999 72,1 18,9 8,2 0,8
1994 516 73,4 17,1 8,7 0,8
1995 491 71,1 19,6 8,1 1,2
1996 817 73,3 14,4 11,4 0,9
1997 754 76,0 13,0 10,3 0,7
1998 709 68,9 17,3 12,7 1,1
1999 650 69,9 16,6 13,1 0,4
2000 773 70,7 15,4 13,4 0,5
2001 931 69,4 12,8 17,4 0,4
2002 998 73,9 10,9 14,7 0,5

2003* 1025 87,7 – 11,4 0,9
2004* 1118 88,2 – 10,7 1,1
2005* 1180 89,2 – 9,2 1,6
2006* 1149 86,7 – 11,1 2,2
2007* 1161 85,4 – 14,0 0,5
2008* 1018 80,1 – 18,3 1,6
2009* 1093 85,6 – 13,6 0,8
2010* 1133 89,7 – 9,7 0,6
*Примітка. З 2003 до 2010 року в таблиці представлені дані студентів-пешокурсників,

що вступили до університету

Окрім вищезгаданих причин, індустріально-технічний розвиток ХХІ-го
століття викликав значні зміни в навколишньому середовищі, прискорив ритм і
темп життя, збільшив нервово-емоційне напруження на фоні суттєвого
зниження рухової активності, сприяв розповсюдженню серцево-судинних
захворювань неінфекційного характеру, в тому числі атеросклерозу, ішемічної
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хвороби серця, гіпертонічної хвороби, інфаркту міокарда, порушення
мозкового кровообігу тощо.

У 2009 році у ЖНАЕУ спеціальну медичну групу складало 30,7 %
чоловіків і 69,3 % жінок. Встановилася також чітка тенденція, що спеціальну
медичну групу більше складають жінки, ніж чоловіки. Щодо структури
захворюваності студентів, то вона має суттєві відмінності в різних авторів.
Однією із причин цього є невірний підхід до вивчення структури захворювань.
Студенти спеціального навчального відділення найчастіше мають такі
захворювання: крові, кровотворних органів, системи кровообігу, опорно-
рухового апарату (кістково-м’язової системи і сполучної тканини), сечостатевої
і ендокринної систем, зору, шлунково-кишкового тракту, органів дихання,
органів чуття, нервової системи тощо. Серед хвороб органів дихання найбільше
зустрічаються: хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма. У загальній
кількості захворювань на ССС припадає 37,2 %  випадків у чоловіків та 33,1 %
– у жінок (табл. 2). Такі захворювання вимагають використання спеціально-
оздоровчих фізичних вправ динамічно-циклічного характеру. Фізичні
навантаження повинні викликати малу і помірну фізіологічну реакцію. Для
розвантаження серцево-судинної системи можна використовувати вправи в
положенні сидячи, лежачи, напівлежачи, вправи з піднятими ногами.

Структура захворюваності студентів за період навчання у ВНЗ фактично
не змінюється, що також підтверджується даними Є.О. Котова [7]. Загальна
динаміка захворюваності серед чоловіків і жінок має свої особливості. Якщо у
чоловіків на ІІ курсі захворюваність знизилась з 32,4 до 24,1 %, то у жінок,
навпаки, вона зросла з 67,6 до 75,9 %. Виявлені також відмінності: між
студентами ІІІ і ІV курсів, у динаміці захворювань студентів з різних регіонів і
ВНЗ. Широкий діапазон захворювань і кількісні та якісні їх особливості в
різних ВНЗ вимагають від кафедр фізичного виховання розробки нових
методик фізичного виховання, побудованих на принципі адекватного фізичного
навантаження, яке відповідає рівню здоров’я, особливостям захворювання та
інтересам студентів спеціального навчального відділення.

Тому не можна не погодитися з А. В. Магльованим [8],  що програмна
стратегія фізичного виховання студентів повинна базуватися на новій
парадигмі здоров’я, збагаченій фундаментальними знаннями у галузі біології та
фізіології здоров’я, фізіології спорту, на встановленні причинно-наслідкових
залежностей між звичайною руховою активністю, розумовою працездатністю і
здоров’ям з урахуванням психологічних особливостей особистості студента.
При цьому розвиткові і формуванню піддається організм людини, тобто всі
його компоненти: фізичний, інтелектуальний, моральний, емоційний,
соціальний.

Відповідно методика фізичного виховання студентів, віднесених до
спеціальної медичної групи відрізняється від методики занять студентів
основного навчального відділення не лише величиною фізичного
навантаження, а якісно іншою руховою активністю.
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Таблиця 2
Структура захворюваності студентів спеціального навчального відділення
( n = 681, 209 – чол., 472 – жін.; в % від загальної кількості захворювань)

Рік навчанняКласи хвороб Стать
І ІІ ІІІ ІV

Всього

чол. 45,5 43,7 28,9 8,3 37,2Крові, кровотворних
органів, системи
кровообігу

жін 34,1 35,9 32,8 20,0 33,1

чол. 10,6 18,3 14,5 16,7 14,5Опорно-рухового апарату
жін 17,4 11,6 8,6 11,1 12,5
чол. 12,1 10,9 14,5 – 12,1Сечостатевої і

ендокринної систем жін 11,6 9,2 12,9 22,3 12,1
чол. 4,5 3,6 6,6 25,0 6,3Зору
жін 8,7 10,4 4,3 4,4 7,8
чол. 4,6 1,8 9,2 8,3 5,8Шлунково-кишкового

тракту жін 2,9 7,5 10,4 17,8 7,8
чол. 1,5 3,6 9,2 16,7 4,8Дихальної системи та

органів дихання жін 5,1 6,9 9,5 2,2 6,6
чол. 6,1 3,6 2,6 16,7 4,8Нервової системи і

органів чуття жін 8,7 4,0 7,7 4,4 6,4
чол. 4,5 – 1,3 – 1,9Вроджені аномалії
жін 0,7 0,6 – – 0,4
чол. 10,6 14,5 13,2 8,3 12,6Інші
жін 10,8 13,9 13,8 17,8 13,3
чол. 32,4 24,1 39,6 21,1 30,7Всього
жін. 67,6 75,9 60,4 78,9 69,3

Примітка. В основу структури захворювань покладені хвороби, за якими студенти
віднесені до спеціальної медичної групи.

Одним із досить ефективних засобів підвищення якості навчального
процесу у спеціальному навчальному відділенні є встановлення чіткої системи
оцінювання студентів, визначення критеріїв отримання заліку з фізичного
виховання. При цьому необхідно знати, що система оцінювання повинна бути
гуманною, неприпустима дискримінація особистості, обмеження її гідності у
зв’язку з різним рівнем фізичних можливостей. Центром уваги викладача
стають не результати в тестах фізичної підготовленості, а рівень відношення
студентів до цього виду діяльності, рівень сформованої мотивації, потреба в
заняттях фізичними вправами після отримання заліку, на канікулах, після
закінчення ВНЗ.

Тільки організація фізичного виховання, яка включає викладачів і
студентів в спільне управління навчально-виховним процесом, сприяє
підвищенню рухової активності студентів, позбавляє їх одноманітної,
традиційної “заданості і зарегламентованості”. Це дозволяє змінити позицію
студентів в навчально-виховному процесі, тобто добитись того, щоб вони стали
не тільки об’єктом впливу викладачів, а і суб’єктами власної діяльності,
рівноправними учасниками управління навчально-виховним процесом. Надання
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ініціатив накладає на студентів індивідуальну і колективну відповідальність за
результати навчальних занять, спортивно-масових заходів. Саме свобода
вибору, різноманітність занять, максимальна самостійність у прийнятті рішень,
прагнення зробити свою діяльність корисною для себе і суспільства – є тими
умовами, без яких не може формуватися рухова активність особистості.

Проте стандарти в навчальному процесі необхідні як соціальна норма
фізичної підготовленості студентів та базис формування всієї системи
фізичного виховання. Інакше процес фізичного виховання  буде спрямований
не на формування здоров’я, а може звестися до активного відпочинку або
розваг. З метою активізації відношення студентів з відхиленнями та вадами
здоров’я до навчального процесу з фізичного виховання нами також розроблені
і впроваджені контрольні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості у
спеціальному навчальному відділенні [4, c. 428–429]. Нормативи не є “догмою”
для студентів, а лише орієнтиром і стимулом для покращення їхнього вихідного
рівня фізичної підготовленості. Впровадження у практику роботи спеціальних
навчальних відділень запропонованих контрольних тестів і нормативів суттєво
активізує студентів, змінює їх відношення до навчального процесу та залучає
до систематичних самостійних занять фізичними вправами. У той же час,
запропонована система оцінки фізичної підготовленості вимагає розробки
нового покоління науково-методичного забезпечення кафедр фізичного
виховання, більш якісної підготовки викладачів до роботи у спеціальних
навчальних відділеннях, визначення спеціальних форм і змісту самостійної
роботи та ефективних засобів контролю за станом здоров’я таких студентів.

Іншою формою активізації відновлення та збереження здоров’я студентів
спеціального навчального відділення є систематична освітня і практична робота
студента під керівництвом викладача над проблемами, викликаними його
захворюванням. При цьому студент детально вивчає історію своєї хвороби,
режими поведінки в побуті з даним захворюванням, режим харчування,
методику лікування, засоби відновлення організму (педагогічні, психологічні,
гігієнічні, медико-біологічні, народні тощо). Студент складає режими рухової
активності, де вказує конкретні вправи, які він виконує систематично дома,
комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, комплекси вправ фізкульт-хвилинок
під час підготовки домашніх завдань. Все вивчене обґрунтовує у рефераті, який
виконує під керівництвом викладача і захищає його для отримання залікової
оцінки або отримання позитивної атестації.

При розвитку фізичних якостей у студентів спеціального навчального
відділення також необхідно дотримуватись певних вимог:

- розвивати фізичні якості можна тільки після досягнення достатнього
рівня функціонування основних систем організму (дихальної, ССС, нервової);

- у розвитку фізичних якостей дотримуватися такої послідовності:
витривалість, сила, бистрота. Гнучкість і координаційні здібності можна
розвивати з перших занять, не забуваючи при цьому про протипоказання
окремих студентів;
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- при незадовільному стані опорно-рухового апарату, надмірній масі тіла,
ожирінні та ураженнях центральної і периферичної нервової системи
використовувати вправи та фізичні навантаження помірного силового
характеру, не можна форсувати розвиток витривалості;

- при розвитку сили не застосовувати максимальні фізичні навантаження.
Краще збільшити кількість повторень вправи з помірною вагою,

акцентувати увагу на розвитку силової витривалості;
- при розвитку бистроти, особливо слід бути уважним, враховувати

відхилення у стані опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної
систем. Обов’язково перед виконанням швидкісних вправ провести добру
розминку;

- поєднувати виконання фізичних вправ з дихальними. При цьому
застосовувати вправи з довільною тривалістю дихального циклу, спрямовані на
покращання дренажної функції дихальних шляхів;

- для оздоровчих цілей і відновлення функцій організму після
захворювань слід виконувати релаксаційні вправи, спрямовані на розслаблення
м’язів, чергування і поєднання напружень і розслаблень.

Висновок. Для активізації навчального процесу у спеціальному
навчальному відділенні необхідно взаємопов’язати усі компоненти, які можуть
впливати на його якість та ефективність, а саме: вивчити світогляд, мотиви,
інтереси та ставлення студентів до засобів фізичного виховання; вивчити
ставлення студентів до подолання відхилень у стані здоров’я; виявити
індивідуальні характерологічні особливості студентів; виявити рівень знань у
студентів про причини захворювань і відставання у фізичному розвитку;
підібрати засоби, форми, методи і принципи навчання; максимально
забезпечити рівень матеріально-технічного оснащення навчальних занять.

Література

1. Боднар І.Р. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем підготовленості [Текст]:
автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / І.Р. Боднар – Луцьк, ВДУ ім. Л.
Українки, 2000. – 19 с.

2. Буліч О. Здоров’я студента в суперечностях системи фізичного виховання з педагогікою і
гігієною / О. Буліч // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізич.
культ. та спорту. – Вип. 7. – Т. 2. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – С. 201-
205.

3. Грибан Г.П. Аналіз стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів /Г.П. Грибан,
Т.Б. Кутек // Спортивний вісник Придністров’я: наук.-теорет. журнал Дніпропет. держ.
ін-ту фіз. кул. і спорту. – № 7. – 2004. – С. 130–132.

4. Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів: [монографія] / Г.П. Грибан.
– Житомир : Вид-во Рута, 2009. – 594 с.

5. Грибан Г.П. Проблеми екології у фізичному вихованні: [монографія] / Г.П. Грибан. –
Житомир : Вид-во Рута, 2008. – 182 с.

6. Грибан Г.П. Удосконалення організації і проведення навчальних занять зі студентами
спеціальної медичної групи /  Г.П.  Грибан,  П.П.  Ткаченко,  Д.О.  Дзензелюк [та ін.]  //
Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : зб. наук. праць за матер.
V Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2011. – С. 97–101.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. – Луцьк, 2011. – № 6

75

7. Котов Є.О. Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними
вправами [Текст]: дис. ... канд. наук фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Є.О. Котов. – Луцьк,
2003. – 178 с.

8. Магльований А.В. Виховання програмної стратегії ставлення молоді до власного
здоров’я : / А.В. Магльований // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту
в Україні : зб. наук. праць. –  Вип. 2. – Рівне : “Принт Хауз”, 2001. – С. 140-143.

9. Малімон О. Динаміка захворюваності та стану здоров’я студентів / О. Малімон,
А. Вольчинський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
: зб. наук. праць. – Т. 1. – Луцьк, 2005. – С. 286–289.

10. Пильненький В.В. Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з
низьким рівнем соматичного здоров’я [Текст]: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і
спорту: 24.00.02 / В.В. Пильненький. – Львів, ЛДІФК, 2006. – 22 с.

___   ___   ___   ___

Грибан Г.П., Денисовець А.П.,  Ткаченко П.П.,
Ободзінська О.В., Пантус О. О., Пилипчук П.Б.

РОЛЬ ТА  СТАН ХАРЧУВАННЯ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація. В статті розглядається багаторічний досвід вивчення стану та якості
харчування студентської молоді під час навчання у ВНЗ. Представлені чинники, які
негативно впливають на якісні і кількісні показники харчування, подані рекомендації щодо
споживання екологічно чистих харчових продуктів. Намічені перспективи впровадження
подальших освітньо-виховних технологій навчання студентів здоровому харчуванню.

Ключові слова: харчування, основи харчування, безпека харчування, продукти
харчування, здоровий спосіб життя.

Аннотация. Грибан Г.П., Денисовец А.П., Ткаченко П.П., Ободзинская О.В.,
Пантус Е.А., Пилипчук П.Б. Роль и состояние питания в жизнедеятельности
студенческой молодежи. В статье рассматривается многолетний опыт изучения состояния
та качества питания студенческой молодежи во время учебы у ВУЗ. Представлены факторы,
которые отрицательно влияют на качественные и количественные показатели питания,
приведены рекомендации для употребления экологично чистых пищевых продуктов.
Намечены перспективы внедрения дальнейших просветительно-воспитательных технологий
обучения студентов здоровому питании.

Ключевые слова: питание, основы питания, безопасность питания, продукты
питания, здоровый образ жизни.

Summary. Gryban G.P., Denysovets A.P., Tkachenko P.P., Obodzinska O.V, Pantus
O.O., Pylypchuk P.B. The role and state of nutrition in the students’ youth vital activities. The
paper covers year-long experience of studying the state and quality of nutrition of the students’
youth under their studies at higher educational establishment. The authors present the factors which
negatively influence the qualitative and quantitative indices of nutrition, as well as
recommendations of consuming eco-safe foodstuffs. The paper outlines the prospects of introducing
educational technologies of teaching healthy nutrition to students.

Key words: nutrition, nutrition principles, nutrition safety, foodstuffs, healthy way of life.
Постановка проблеми. Одним із показників здорового способу життя,

збереження здоров’я студентської молоді є раціональне харчування, тобто
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правильно організоване своєчасне постачання організму добре приготовленою,
поживною і смачною їжею, яка містить оптимальну кількість різних речовин
необхідних для його розвитку і функціонування. У комплексі факторів, які
визначають здорове харчування, важлива роль належить забезпеченню чистоти
харчових продуктів. Встановлення енергетичної і біологічної цінності
продуктів харчування, уміння розпізнати і попередити вміст токсичних і
отруйних речовин різної природи в їжі дає змогу запобігти їх негативному
впливу на стан здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  За останні роки через
погіршення економічної й екологічної ситуації як в Україні, так і в цілому у
світі якість сільськогосподарської продукції та продовольства за різними
параметрами постійно знижується. Відбуваються зміни вмісту білка і
клейковини у зернових культурах, що негативно позначається на якості
борошна і, відповідно, хлібних продуктів. Вирощування сільськогосподарських
рослин за інтенсивними технологіями, із застосуванням мінеральних добрив та
агрохімікатів, впровадженням генної інженерії призвело до зниження якості
продовольчої сировини. З іншого боку, продукти харчування піддаються
впливу біогенних та техногенних забруднювачів. При обробці
сільськогосподарської сировини та виготовленні продуктів харчування для
населення застосовується велика кількість харчових добавок, які не завжди
мають позитивний вплив на стан здоров’я людини [2; 3; 5; 7; 8].

Поряд зі зниженням технологічних якостей і харчової цінності
спостерігається погіршення екологічної безпечності продуктів харчування. Це
підтверджується непоодинокими харчовими отруєннями, особливо населення з
низьким рівнем  доходів.  За  розрахунками  фахівців, понад 60 % токсичних
речовин надходять до організму людини з продуктами харчування [7; 8]. Тому
первинною профілактикою чинників виникнення хвороб цивілізації є
формування культури здорового способу життя, в якій культура харчування
займає пріоритетну позицію [1; 8].

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення та
наукове обґрунтування якісних показників у сфері харчування студентської
молоді та пропагування основ повноцінного і раціонального харчування як
однієї із ланок здорового способу життя.

Завдання роботи спрямовані на активізацію свідомості студентів щодо
ставлення до організації власного харчування, постійного поновлення своїх
знань, врахування рекомендацій  фахівців  щодо особливостей харчування,
виходячи із конкретних умов проживання.

Методи та організація дослідження. Дослідження проводилися в три
етапи в Житомирському національному агроекологічному університеті
протягом 2003–2010 рр. Було проведено два зрізи щодо оцінки якості
харчування студентської молоді, а саме в 2003 та 2009 роках. Проведено
анонімне анкетування щодо вживання продуктів харчування, режиму
харчування, якості харчування в різні періоди року, а також виявленні бажань
студентів щодо якості покращання свого харчування. Проведений освітній курс
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лекцій щодо здорового харчування і виявлений перелік питань, які є найбільш
важливими в питаннях покращання якості харчування. На основі виявлених
пріоритетних питань для поліпшення якості знань про харчування підготовлена
книга “Основи харчування. Теорія та практичні застосування”, яка впроваджена
у навчальний процес з фізичного виховання. У дослідженні використовувався
аналіз та синтез вітчизняних і закордонних літературних джерел, аналіз систем
харчування, дієт та рекомендацій офіційних державних джерел.

Результати дослідження та їх обговорення. Людина як біосоціальна
істота знаходиться під постійним впливом екологічних, природнокліматичних,
антропогенних, соціально-економічних та інформаційних факторів, які у
комплексі призводять до зриву адаптаційних можливостей організму з
подальшим розвитком патологічних станів [9]. Високий рівень забезпеченості
населення продовольством є наслідком застосування сучасних досягнень
агротехнологій. Це, у свою чергу, викликає забрудненість продовольства
токсичними, радіаційними й інфекційними компонентами, які завдають
величезної шкоди здоров’ю людей та стану навколишнього середовища.

Зважаючи на це, гострою проблемою залишається необхідність
організації навчання з питань безпеки харчування майбутніх фахівців різних
галузей виробництва та суспільства. Студенти повинні вільно орієнтуватися в
питаннях не тільки безпечності продуктів харчування, а й у приватних
питаннях харчування. Знати основні принципи раціонального харчування
повинна кожна освічена людина, тим більше студенти – майбутня еліта
суспільства. У ВНЗ України є досить велика кількість спеціальностей, де
студенти взагалі не вивчають проблем харчування і не стикаються з ними у
своїй професійній діяльності протягом всього життя. Знань, які були отримані
лише в школі, дуже замало для повноцінного харчування протягом всього
життя.

Нині в Україні ще не сформована державна політика в галузі харчування
та відсутні освітні програми у цій сфері життєдіяльності.  Вирішенням цих
питань в певній мірі може займатися кафедра фізичного виховання, як
основний підрозділ ВНЗ, який займається розробкою і впровадженням
рекомендацій здорового способу життя.

В умовах напруженого навчального процесу, недостатньої матеріальної
забезпеченості, постійної зміни стану навколишнього середовища,
суперечливих характеристик харчових продуктів, появи на вітчизняному ринку
закордонних продуктів швидкого приготування тощо, ситуація в галузі
харчування студентів суттєво погіршилася. Традиційного уявлення про режими
і норми харчування сьогодні недостатньо для збереження здоров’я і
забезпечення здорового способу життя студентської молоді.

Основними вимогами до якості продуктів харчування мають бути:
гарантування, що вони є безпечними для здоров’я людини; дотримання правил
гігієни у процесі їх виробництва та транспортування; високі смакові якості;
збереження поживних якостей; низький рівень вмісту хімічних та інших
шкідливих речовин, відсутність радіоактивного забруднення тощо. На
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превеликий жаль, життєвий досвід, преса, радіо, телебачення і гігієнічна
експертиза вказують на зворотну сторону цього питання. Імпортні товари, в
тому числі й продукти харчування, що надходять у великих обсягах на
внутрішній ринок, не завжди відповідають стандартам якості. Через відсутність
достатнього контролю за такою продукцією спостерігаються непоодинокі
випадки харчових отруєнь, особливо дітей і людей похилого віку.

У той же час аналіз динаміки харчування різних груп населення за
даними Держкомстату України свідчить, що понад 62,7 % українців з низьким
рівнем сукупних витрат, куди у своїй більшості входять і студенти, споживають
в основному картоплю і хліб. Аналогічні дані були отримані в дослідженнях
[4], які підтвердили, що раціон студентів збіднів на біологічно повноцінні
продукти тваринного походження, рибу, пектин та клітковину, які регулюють
діяльність  товстого  кишечника. Водночас у меню студентів зросла кількість
простих вуглеводів і тваринних жирів.

Дослідження [4; 5; 6; 8], виявили досить багато серйозних недоліків у
харчуванні студентів. Серед студентів 73,6 % практично не дотримувалися
ніяких норм харчування, режим   харчування був відсутній у 84,2 %, раціону
харчування не дотримувалось 95,7 %  студентів. Проведені нові більш детальні
дослідження режиму харчування студентів [5; 8] практично підтвердили раніше
отримані дані. Тільки 30,6 % студентів споживають їжу 3–4 рази на день,
14,4 % – два рази на день, а 49,8 % споживають їжу, не дотримуючись  ніяких
режимів,   тобто  як  в них виходить,  7,9 % студентів взагалі не снідають,  що є
порушенням однієї із вимог здорового способу життя (табл. 1).

У студентів, які не дотримуються режиму харчування, досить часто
спостерігається переїдання, незбалансованість раціону, недотримання часу
харчування та його часте порушення. Дворазове харчування і особливо
переїдання  ввечері може швидко призводити до зайвої ваги тіла, ожиріння та у
цілому до порушення обміну речовин.

Оцінка якості харчування студентів Житомирського національного
агроекологічного університету показала, що 49,6 % студентів досить часто
вживає грубу, холодну їжу та їжу всухом’ятку; 26 % – часто вживає жирну,
гірку, кислу і пересолену їжу; 33,5 % – продукти швидкого приготування
(“Мівіна”, вермішелі, курячі бульйони); понад 32 % п’ють більше 2–3 разів  на
день міцну  каву  і чай; 61,7 % люблять досить ситно поїсти, а серед чоловіків
таких 81,5 %, що викликане постійним відчуттям голоду. У цілому 39,1 %
студентів упевнено визнали своє харчування неповноцінним, таким, що не
відповідає елементарним вимогам якісного і кількісного складу раціону
(табл. 2).

Значне місце в раціоні студента повинні займати перші страви (бульйони,
супи, борщі, юшка з риби та інші), які мають певне фізіологічне значення для
людини. Однак, отримані дані показують, що 21,5 % студентів тільки інколи
вживають перші  страви, 31,2 % – тільки 1раз в 2–3 дні, 37,7 % – 1 раз в день і
лише 9,6 % студентів вживають перші страви 2 рази на день.
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Таблиця 1
Оцінка студентами власного режиму харчування (в %, n = 647)

Рік навчанняСпоживання
їжі Стать І ІІ ІІІ ІV Загальний

3–4 рази на день чол.
жін.

разом

42,8
26,8
35,8

45,3
24,1
29,4

40,0
19,6
27,9

32,4
24,7
26,9

41,6
24,2
30,6

Завжди у визначений час чол.
жін.

разом

6,7
6,1
6,4

3,1
3,7
3,5

2,9
3,9
3,5

11,8
1,2
4,2

5,9
3,7
4,5

2 рази на день чол.
жін.

разом

11,4
15,9
13,4

15,6
12,0
12,9

8,6
17,6
14,0

14,7
21,2
19,3

12,6
15,4
14,4

Вечеряють за 2–3 години
до сну

чол.
жін.

разом

4,8
3,7
4,3

–
5,8
4,3

8,6
7,8
8,1

14,7
1,2
5,0

5,5
4,6
4,9

Споживають їжу перед
сном

чол.
жін.

разом

3,8
2,4
3,2

1,6
3,7
3,1

8,6
2,0
4,7

5,9
1,2
2,5

4,2
2,7
3,2

Не снідають чол.
жін.

разом

3,8
6,1
4,8

4,7
7,3
6,7

5,7
21,6
15,1

5,9
11,8
10,1

4,6
9,8
7,9

Режиму не дотримуються
(їдять як коли)

чол.
жін.

разом

40,0
51,2
44,9

37,5
56,5
51,8

57,1
54,9
55,8

52,9
47,1
48,7

43,7
53,3
49,8

У раціоні харчування студентів значне місце відводиться крупам, які є
складовою частиною як перших, так і других страв. Крупи є корисними для
харчування  і  можуть заміняти для організму людини за харчовою цінністю
досить дорогі продукти. В умовах радіаційного забруднення навколишнього
середовища перевага серед круп віддається вівсяній і гречаній, що містять
багато повноцінного білка, незамінних амінокислот, рослинного жиру, солей
магнію і поліфенолів, які виявляють протирадіаційну дію.

Студенти не люблять вівсяну крупу і досить рідко її включають до свого
раціону, лише у 4 % вона займає домінуюче місце серед круп, які складають
раціон харчування. Перевага надається гречаній (69,2 %), рисовій (52,7 %),
менш популярними є також горох, пшоно, пшенична крупа.

Продукти моря, на відміну від риби прісноводних водойм, менше
забруднені радіонуклідами, а тому їжу з морської риби та інших морепродуктів
необхідно вживати щоденно. Для ліквідації дефіциту йоду необхідно вживати
морську капусту, морську рибу, мідії, кальмари, креветки і м’ясо морських
тварин. Морепродукти також є важливими джерелами жирів, білків, вітамінів і
мінеральних  речовин. На жаль, рибні страви і морепродукти не знайшли
достатнього місця в раціоні харчування студентів. Тільки 5,3 % студентів
вживають їх в достатній кількості, а  35,1 %  – 1–2 рази на тиждень, 35,6 % –
дуже рідко.
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Таблиця 2
Оцінка якості харчування студентів (в %, n = 647)

Рік навчанняПоказники харчування Стать І ІІ ІІІ ІV Загальний

Часто вживають важку,
холодну їжу, їжу
всухом’ятку

чол.
жін.

разом

46,7
48,7
47,6

51,6
47,1
48,2

54,3
60,8
58,1

50,0
49,4
49,6

49,6
49,6
49,6

Часто вживають жирну,
гірку, кислу і пересолену
їжу

чол.
жін.

разом

26,7
22,0
24,6

35,9
18,8
23,1

31,4
31,4
31,4

50,0
22,0
30,0

33,2
21,8
26,0

Часто вживають продукти
швидкого приготування

чол.
жін.

разом

39,0
32,9
36,4

35,9
36,6
36,5

51,4
15,7
30,2

32,4
22,4
25,2

39,1
30,3
33,5

П’ють більше 2–3 разів на
день міцний чай і каву

чол.
жін.

разом

31,4
32,9
32,1

20,3
38,7
34,1

20,0
35,3
29,1

29,4
29,4
29,4

26,5
35,2
32,0

Люблять часто ситно
поїсти

чол.
жін.

разом.

83,8
48,8
68,4

79,7
53,4
60,0

80,0
39,2
55,8

79,4
50,6
58,8

81,5
50,1
61,7

Люблять ситно поїсти
інколи в гостях

чол.
жін.

разом

9,5
11,0
10,2

6,3
22,0
18,0

17,1
33,3
26,7

8,8
29,4
23,5

9,7
22,7
17,9

У режимі харчування
мають один
розвантажувальний день

чол.
жін.

разом

41,0
45,1
42,8

34,4
50,3
46,3

28,6
37,3
33,7

20,6
41,2
35,3

34,5
45,7
41,6

Дотримуються дієт чол.
жін.

разом

4,8
26,8
14,4

1,6
35,1
26,7

2,9
17,6
11,6

8,8
12,9
11,8

4,2
26,7
18,4

Упевнено визнали своє
харчування
неповноцінним

чол.
жін.

разом

34,3
41,5
37,4

35,9
38,7
38,0

37,1
47,1
43,0

55,9
35,3
41,2

38,2
39,6
39,1

Низьке споживання молока і молочних продуктів викликає в організмі
студентів дефіцит кальцію. Ситуація з молочними продуктами в харчуванні
студентів є досить гострою. Проведені дослідження показують, що тільки 11 %
студентів можуть дозволити споживати молоко і молочні продукти  2–3 рази на
день і в достатній кількості, 18,5 % – споживають тільки 1 раз на день, а решта
студентів не отримують у своєму раціоні цих продуктів в достатній кількості.
Майже третина студентів  (27,1 %) споживає молочні продукти 1–2 рази на
тиждень, а 27,5 % – взагалі дуже рідко. Студенти люблять споживати молоко,
різні молочні продукти, сири, але, на жаль, вони досить часто відсутні у
студентських їдальнях, а в торгових точках є досить дорогими.

Проведені дослідження підтвердили, що тільки 11,1 % студентів
споживають свіжі фрукти і ягоди в зимовий період у достатній кількості, в тому
числі, імпортного виробництва, а  68,5 % можуть дозволити це лише 1 раз на
день і у меншому асортименті. Свіжі фрукти і овочі, фруктові та овочеві соки,
желе, напої, що містять багато пектину, необхідно використовувати у
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профілактичному харчуванні студентів, які проживають в забрудненому
навколишньому середовищі.

Майже всі студенти надмірно споживають чисті вуглеводи (цукор,
кондитерські вироби, варення, джеми), що бажано заміняти в умовах
радіонуклідного забруднення на фрукти, овочі, злакові культури, мед тощо.
Вживання солодощів на сніданок, обід і вечерю характерне для 12,8 %
студентів.

Резюмуючи вищевикладене, можна зазначити, що виявлено виражений
дефіцит у раціоні студентів м’яса, риби, молока і молочних продуктів, свіжих
овочів і фруктів. Споживається недостатня кількість і малий асортимент
продуктів, які містять вітаміни А, С, В2. Поширена полінутрієтна недостатність
харчування або так званий прихований голод.

З фізіологічної точки зору харчування студентів є неповноцінним,
виходячи  з  віку,  статі, навчальних і фізичних навантажень, участі у змаганнях
та відпочинку тощо. Не враховуються принципи досягнення енергетичного
балансу, відсутнє науково обґрунтоване співвідношення між основними
харчовими  речовинами – білками, жирами та вуглеводами. Вживається
недостатня кількість продуктів, які містять необхідні вітаміни та мінеральні
речовини, в основному харчування одноманітне.

Висновки
1. Структура харчування студентів ірраціональна, що є фактором ризику

розвитку таких захворювань, як гіпертонія, холецистит, сахарний діабет,
ожиріння, онкологічні захворювання та інші. Це визначає необхідність
удосконалення структури харчування, зміни асортименту продуктів
харчування, що виробляються харчовою промисловістю, створення широкого
спектру доступних харчових продуктів.

2. Складаючи меню, необхідно враховувати індивідуальні особливості,
звички та уміння студента вірно замінити дорогі продукти на дешеві, не
втративши при цьому загальної цінності раціону. Це, в першу чергу, крупи,
бобові, свіжі овочі і фрукти, горіхи, насіння, олія, молочні продукти, риба і
рибні страви тощо.

3. У певної частини студентів виявлено надмірне вживання жирів
тваринного походження. Недостатня кількість споживається жирів рослинного
походження призводить до затримки росту, зниження опірності організму,
сухості і зміни шкіряних покривів.

4. Аналіз якості і динаміки структури харчування студентів та
асортименту спожитих харчових продуктів виявив, що нинішні параметри їх
здоров’я потребують системно-комплексного підходу до вирішення проблеми
харчування. Основними причинами порушення структури харчування студентів
є, з одного боку, низька матеріально-купівельна спроможність як студентів, так
і їх батьків, з іншого – недостатній рівень знань, культури харчування,
недотримання режиму, неосвіченість і невихованість у галузі харчування та
відсутня державна політика в галузі харчування.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ У
ПРОЦЕСІ ЇХ БІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Анотація. Встановлено, що між групами школярів з різними темпами біологічного
дозрівання спостерігаються значні відмінності за даними довжини, маси, площі тіла та
обводу грудної клітки. Особливо чітко дана відмінність виражена між крайніми типами:
школярі з прискореними темпами біологічного дозрівання достовірно переважають своїх
однолітків ретардантів за даними антропометричними показниками як на початку так і
наприкінці навчального року.

Ключові слова: підлітки, темпи біологічного дозрівання, фізичний розвиток.
Аннотация. Ситовский А.Н. Физическое развитие подростков в зависимости от

темпов их биологического созревания. Установлено,  что между группами школьников с
разными темпами биологического созревания наблюдаются значительные отличия по
данным длины, массы тела и окружности грудной клетки. Особенно четко данное отличие
выражено между крайними типами: школьники с ускоренными темпами биологического
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созревания достоверно превосходят своих ровесников ретардантов за данными
антропометрическими показателями как в начале так и в конце учебного года.

Ключевые слова: подростки, темпы биологического созревания, физическое развитие.
Annotation. Sitovskyі A.N. Physical development of adolescents depends on their rate of

biological maturation. Established that between groups of pupils with different rates of biological
maturation there are significant differences according to length, weight of body and circumference
of the chest. Especially clearly expressed this difference between the extreme types: pupils with an
accelerated pace of biological maturation significantly outperform their peers retardants for these
anthropometric indicators in the beginning and end of the school year.

Key words: adolescents, biological ripening tempos, physical development.

Постановка проблеми. На кожному віковому етапі фізичний розвиток
дітей та підлітків характеризується певним комплексом пов’язаних між собою
та із зовнішнім середовищем морфофункціональних властивостей організму та
запасом фізичних можливостей, що обумовлюються цими властивостями.
Морфофункціональні властивості визначають довжину та масу тіла, його
поверхню та форму, співвідношення трьох основних розмірів (довжина, маса
тіла та обвід грудної клітки). Всі три складові фізичного розвитку та багато
ознак, що в нього входять, які оцінюються кількісно і якісно, відображають
фазність розвитку організму і на кожному етапі онтогенезу дитини
характеризують його морфофункціональну зрілість [9].

Усі ті причини, що обумовлюють епохальну акселерацію впливають на
дітей як з уповільненим, середнім, так і прискореним варіантами дозрівання [8].

Прискорений варіант розвитку в цьому випадку знаходиться в найбільш
несприятливій фізіологічній ситуації, при якій різкі прирости тотальних
розмірів тіла, посилення гетерохронії у розвитку морфологічної структури,
швидка і глибока перебудова нейроендокринної системи можуть змінити
систему біодинамічних параметрів, що визначають механізм між- і
внутрісистемної координації функцій і тим самим обумовлювати
негармонійний (асинхронно прискорений) варіант розвитку.

Тому, важливим є вивчення основних показників фізичного розвитку
школярів в період статевого дозрівання та врахування його особливостей при
організації фізичного виховання підлітків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У період статевого дозрівання
взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів впливає на фізичний розвиток дітей.
Різко зростає довжина і маса тіла, збільшується окружність грудної клітки [1;
6].

Процес статевого дозрівання протікає під контролем центральної
нервової системи і залоз внутрішньої секреції,  активізація яких в період
статевого дозрівання настільки сильна, що впливає на всі без винятку органи і
системи органів, у тому числі на м'язовий апарат, дихання, кровообіг і ін. [4; 6].

Відзначається більш тісний взаємозв'язок морфологічних показників з
біологічним віком, ніж з паспортним [2; 4].

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження
проводилось згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки Міністерства України у справах
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сім’ї, молоді та спорту за темою 3.2.7.1 «Фізична працездатність та її сомато-
вегетативне і моторне забезпечення у різних контингентів дітей і підлітків»
(номер державної реєстрації 0107U001186).

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

Методи дослідження. Антропометричне обстеження виконувалося за
загальноприйнятими методиками [5]. Зокрема, вивчались: довжина і маса тіла,
обхват грудної клітки, розвиток кісткового, м’язового і жирового компонентів
складу тіла.

Оцінку темпів біологічного розвитку проводили за показниками рівня
статевого дозрівання [7]. Схема комплексної оцінки складена на підставі
творчої переробки низки схем [3; 7] методом регресійного аналізу. Біологічний
вік визначали в місяцях за розробленими нами формулами кількісної оцінки
біологічного віку за ступенем розвитку вторинних статевих ознак [3].

Матеріали дослідження. При досліджені особливостей фізичного
розвитку учнів 7-их класів були виявлені певні статеві відмінності та
залежність даних показників від темпів біологічного розвитку школярів. Так,
середні показники довжини тіла у дівчат складають 152,70±6,94 см проти
149,95±7,65 см у хлопців (p<0,01). Між групами хлопців і дівчат, школярів з
різними темпами біологічного розвитку, виявлена статистично значима різниця
у величинах довжини тіла: найменші показники відмічаються у ретардантів, а
найбільші – у акселератів. При порівнянні довжини тіла між хлопцями та
дівчатами однойменних груп виявляються менші величини даного показника у
хлопців в усіх групах, а в медіантів статистично значимо (табл. 1).

Подібні відмінності спостерігаються і за даними маси тіла. Середні
показники маси тіла у дівчат складають 42,32±8,96 кг проти 39,01±8,08 кг у
хлопців (p<0,01). Між групами хлопців і дівчат, школярів з різними темпами
біологічного розвитку, найменші показники відмічаються у ретардантів, а
найбільші – у акселератів. У дівчат з різними темпами біологічного розвитку
достовірна різниця спостерігається між усіма досліджуваними групами. Тоді як
у хлопців між ретардантами та акселератами і медіантами та акселератами. При
порівнянні довжини тіла між хлопцями та дівчатами однойменних груп
виявляються менші величини маси тіла у хлопців в усіх групах, а в медіантів і
акселератів статистично значимо (на 9,1 % та 9,7 % відповідно) (табл. 1).

Аналогічні відмінності спостерігаються і за даними індексу Кетле.
Середні показники у дівчат складають 276,14±48,62 кг/см проти
257,78±43,03 кг/см у хлопців (p<0,01). Між групами хлопців і дівчат з різними
темпами біологічного розвитку найменші показники відмічаються у
ретардантів, а найбільші – у акселератів. У дівчат з різними темпами
біологічного розвитку достовірна різниця спостерігається між усіма
досліджуваними групами. А у хлопців між ретардантами та акселератами і
медіантами та акселератами. При порівнянні величин масо-ростового
співвідношення між хлопцями та дівчатами однойменних груп виявляються
достовірно менші величини індексу Кетле у хлопців медіантів і акселератів (на
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8,6 % та 9,6 % відповідно) та дещо більші у хлопців-ретардантів в порівнянні з
дівчатами з уповільненим темпом біологічного розвитку (табл. 1).

Незначні відмінності спостерігаються за даними обводу грудної клітки.
Середні показники у дівчат складають 70,01±5,93 см проти 69,63±6,31 см у
хлопців (p>0,05). Між групами хлопців і дівчат з різними темпами біологічного
розвитку найменші показники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у
акселератів. У дівчат з різними темпами біологічного розвитку достовірна
різниця спостерігається між усіма досліджуваними групами. А у хлопців між
ретардантами та акселератами і медіантами та акселератами.

При порівнянні величин обводу грудної клітки між хлопцями та
дівчатами однойменних груп виявляються менші його величини у хлопців-
медіантів (на 1,2 %) та дещо більші у хлопців-ретардантів та акселератів (на
1,7 % та 0,3 % відповідно) (табл. 1).

Таким чином, за рядом антропометричних показників дівчата 7-их класів
переважають своїх однолітків хлопців як за середньовіковими величинами, так
і при розподілі їх на групи з різними темпами біологічного розвитку. Найбільш
суттєві відмінності між групами хлопців і дівчат медіантів за величинами
довжини, маси і площі тіла, індексу Кетле. Між школярами з прискореним
темпом біологічного розвитку значні відмінності спостерігаються за даними
маси і площі тіла, індексу Кетле.

Слід відмітити також статистично значиму різницю, між групами хлопців
і дівчат з різними темпами біологічного розвитку, практично за усіма
досліджуваними антропометричними показниками. При чому, найбільші
величини відмічаються у школярів з прискореними темпами біологічного
розвитку, а найменші – у ретардантів.

Були виявлені певні особливості річної динаміки антропометричних
показників учнів 7-их класів, як статеві, так і в залежності від темпів
біологічного розвитку школярів.

Так, у хлопців середні показники довжини тіла протягом навчального
року зростають на 2,5 % – з 149,95±7,65 см до 153,68±8,14 см (p<0,01). Між
групами хлопців, школярів з різними темпами біологічного розвитку, на
початку навчального року виявлена статистично значима різниця у величинах
довжини тіла між усіма групами: найменші показники відмічаються у
ретардантів, а найбільші – у акселератів. Протягом навчального року величини
довжини тіла зростають у трьох групах (на 4,4 %, 1,1 % та 3,5 % відповідно),
при чому у ретардантів та акселератів статистично значимо.

Наприкінці навчального року достовірна різниця відмічається між
ретардантами та акселератами й медіантами та акселератами: найменші
показники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселератів (табл. 2). У
дівчат середні показники довжини тіла протягом навчального року зростають
на 2,1 % - з 152,70±6,94 см до 155,95±6,02 см (p<0,001).

Між групами дівчат з різними темпами біологічного розвитку на початку
навчального року виявлена статистично значима різниця у величинах довжини
тіла між усіма групами: найменші показники відмічаються у ретардантів, а
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найбільші – у акселератів. Протягом навчального року величини довжини тіла
зростають у трьох групах (на 3,6 %, 3,1 % та 0,6 % відповідно), при чому у
ретардантів та медіантів статистично значимо. Наприкінці навчального року
достовірна різниця відмічається між усіма групами: найменші показники
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселератів (табл. 3).

Таблиця 1
Особливості антропометричних показників школярів 7-их класів з різними

темпами біологічного розвитку
Достовірність відмінності
показника між темпами
біологічного розвитку

П
ер

іо
д

на
вч

ан
ня

Те
мп

ро
зв

ит
ку

n X Sx

Достовірність відмінності
показника між хлопцями й

дівчатами однойменних
темпів біологічного

дозрівання –
Р-Р;  М-М;  А-А.

Р-А Р-М М-А

Довжина тіла (см)
Р 24 147,19 4,34
М 55 152,26 6,18Д
А 26 159,19 5,31

t=8,777
р<0,001

t=4,169
р<0,001

t=5,196
р<0,001

Р 26 144,31 6,84 -2% t=-1,792 р>0,05
М 48 149,19 5,77 -2% t=-2,606 р<0,05Х
А 25 158,00 4,80 -0,7% t=-0,840 р>0,05

t=8,299
р<0,001

t=3,091
р>0,01

t=6,932
р<0,001

Маса тіла (кг)
Р 24 35,85 5,23
М 55 42,05 8,47Д
А 26 48,87 8,29

t=6,694
р<0,001

t=3,966
р>0,001

t=3,433
р<0,001

Р 26 35,72 7,72 -0,4% t=-0,070 р>0,05
М 48 38,23 8,23 -9,1% t=-2,318 р<0,05Х
А 25 44,14 6,45 -9,7% t=-2,279 р<0,05

t=4,233
р<0,001

t=1,304
р>0,05

t=3,370
р<0,01

Індекс Кетле (гр/см)
Р 24 243,31 32,74
М 55 276,32 46,79Д
А 26 308,56 45,00

t=5,894
р<0,001

t=3,592
р>0,001

t=2,972
р<0,01

Р 26 246,36 43,39 +1,3% t=0,282 р>0,05
М 48 252,62 44,03 -8,6% t=-2,647 р<0,05Х
А 25 278,99 37,99 -9,6% t=-2,539 р<0,05

t=2,860
р<0,05

t=0,589
р>0,05

t=2,662
р<0,05

Обвід грудної клітки (см)
Р 24 66,23 5,09
М 55 70,00 5,95Д
А 26 73,52 4,42

t=5,388
р<0,001

t=2,872
р<0,01

t=2,980
р<0,01

Р 26 67,36 5,88 +1,7% t=0,728 р>0,05
М 48 69,18 6,65 -1,2% t=-0,655 р>0,05Х
А 25 73,75 5,07 +0,3% t=0,172 р>0,05

t=4,161
р<0,001

t=1,213
р>0,05

t=3,273
р<0,01

Середні показники маси тіла у хлопців протягом навчального року
зростають на 6,8 % - з 39,01±8,08 кг до 41,66±7,81 кг (p<0,05). Між групами
хлопців, школярів з різними темпами біологічного розвитку, на початку
навчального року виявлена статистично значима різниця у між ретардантами та
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акселератами і медіантами та акселератами: найменші показники відмічаються
у ретардантів, а найбільші – у акселератів.

Таблиця 2
Особливості антропометричних показників хлопців 7-их класів з різними

темпами біологічного розвитку
Достовірність відмінності
показника між темпами
біологічного розвитку

П
ер

іо
д

на
вч

ан
ня

Те
мп

ро
зв

ит
ку

n X Sx

Достовірність зміни
показника протягом року

між однойменними темпами
біологічного дозрівання –

Р-Р;  М-М;  А-А. Р-А Р-М М-А

Довжина тіла (см)
Р 26 144,31 6,84
М 48 149,19 5,77осінь
А 25 158,00 4,80

t=8,299
р<0,001

t=3,091
р<0,01

t=6,932
р<0,001

Р 26 150,70 5,74 +4,4% t=3,649 р<0,001
М 48 150,88 6,33 +1,1% t=1,367 р>0,05весна
А 25 163,50 5,43 +3,5% t=3,794 р<0,001

t=8,183
р<0,001

t=0,124
р>0,05

t=8,892
р<0,001

Маса тіла (кг)
Р 26 35,72 7,72
М 48 38,23 8,23осінь
А 25 44,14 6,45

t=4,233
р<0,001

t=1,304
р>0,05

t=3,370
р<0,01

Р 26 41,45 10,12 +16,0% t=2,295 р<0,05
М 48 39,10 5,65 +2,3% t=0,604 р>0,05весна
А 25 47,07 5,22 +6,6% t=1,766 р>0,05

t=2,506
р<0,05

t=-1,095
р>0,05

t=6,016
р<0,001

Індекс Кетле (гр/см)
Р 26 246,36 43,39
М 48 252,62 44,03осінь
А 25 278,99 37,99

t=2,860
р<0,01

t=0,589
р>0,05

t=2,662
р<0,01

Р 26 273,69 57,58 +11,1% t=1,933 р>0,05
М 48 258,36 29,50 +2,3% t=0,750 р>0,05весна
А 25 287,41 24,78 +3,0% t=0,928 р>0,05

t=1,113
р>0,05

t=-1,270
р>0,05

t=4,446
р<0,001

Обвід грудної клітки (см)
Р 26 67,36 5,88
М 48 69,18 6,65осінь
А 25 73,75 5,07

t=4,161
р<0,001

t=1,213
р>0,05

t=3,273
р<0,01

Р 26 70,50 7,07 +4,7% t=1,741 р>0,05
М 48 70,95 3,76 +2,6% t=1,605 р>0,05весна
А 25 74,29 4,50 +0,7% t=0,398 р>0,05

t=2,293
р<0,05

t=0,302
р>0,05

t=3,178
р<0,01

Протягом навчального року величини маси тіла зростають у трьох групах
(на 16,0 %, 2,3 % та 6,6 % відповідно), при чому у ретардантів статистично
значимо. Наприкінці навчального року достовірна різниця відмічається між
ретардантами та акселератами й медіантами та акселератами: найменші
показники відмічаються у медіантів, а найбільші – у акселератів (табл. 2).

У дівчат середні показники маси тіла протягом навчального року
зростають на 6,6 % - з 42,32±8,96 кг до 45,32±7,03 кг (p<0,01). Між групами
дівчат з різними темпами біологічного розвитку на початку навчального року
виявлена статистично значима різниця у величинах маси тіла між усіма
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групами: найменші показники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у
акселератів. Протягом навчального року величини маси тіла зростають у трьох
групах (на 11,9 %, 7,3 % та 7,8 % відповідно), при чому у ретардантів та
медіантів статистично значимо. Наприкінці навчального року достовірна
різниця відмічається між усіма групами: найменші показники відмічаються у
ретардантів, а найбільші – у акселератів (табл. 3).

Середні показники індексу Кетле у хлопців протягом навчального року
зростають на 4,6 % - з 257,78±43,03 кг/см до 269,74±39,58 кг/см (p<0,05). Між
групами хлопців, школярів з різними темпами біологічного розвитку, на
початку навчального року виявлена статистично значима різниця у між
ретардантами та акселератами і медіантами та акселератами: найменші
показники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселератів. Протягом
навчального року величини індексу Кетле зростають у трьох групах (на 11,1 %,
2,3 % та 3,0 % відповідно). Наприкінці навчального року достовірна різниця
відмічається між медіантами та акселератами: найменші показники
відмічаються у медіантів, а найбільші – у акселератів (табл. 2).

У дівчат середні показники індексу Кетле протягом навчального року
зростають на 4,7 % - з 276,14±48,62 кг/см до 289,67±39,17 кг/см (p<0,05). Між
групами дівчат з різними темпами біологічного розвитку на початку
навчального року виявлена статистично значима різниця у величинах індексу
Кетле між усіма групами: найменші показники відмічаються у ретардантів, а
найбільші – у акселератів. Протягом навчального року величини індексу Кетле
зростають у трьох групах (на 7,9 %, 4,0 % та 6,5 % відповідно), при чому у
ретардантів та медіантів статистично значимо. Наприкінці навчального року
достовірна різниця відмічається між усіма групами: найменші показники
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселератів (табл. 3).

Середні показники обводу грудної клітки у хлопців протягом навчального
року зростають на 2,0 % - з 69,63±6,31 см до 71,05±5,71 см (p>0,05). Між
групами хлопців, школярів з різними темпами біологічного розвитку, на
початку навчального року виявлена статистично значима різниця у між
ретардантами та акселератами і медіантами та акселератами: найменші
показники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселератів. Протягом
навчального року величини обводу грудної клітки зростають у трьох групах (на
4,7 %, 2,6 % та 0,7 % відповідно). Наприкінці навчального року достовірна
різниця відмічається між ретардантами та акселератами і медіантами та
акселератами: найменші показники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у
акселератів (табл. 2). У дівчат середні показники обводу грудної клітки
протягом навчального року зростають на 3,7 % - з 70,01±5,93 см до
72,69±5,55 см (p<0,001). Між групами дівчат з різними темпами біологічного
розвитку на початку навчального року виявлена статистично значима різниця у
величинах обводу грудної клітки між усіма групами: найменші показники
відмічаються у ретардантів, а найбільші – у акселератів. Протягом навчального
року величини обводу грудної клітки зростають у трьох групах (на 1,6 %, 2,8 %
та 4,5 % відповідно), при чому у медіантів та акселератів статистично значимо.
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Наприкінці навчального року достовірна різниця відмічається між усіма
групами: найменші показники відмічаються у ретардантів, а найбільші – у
акселератів (табл. 3).

Таблиця 3
Особливості антропометричних показників дівчат 7-их класів з різними

темпами біологічного розвитку
Достовірність відмінності
показника між темпами
біологічного розвитку.

П
ер

іо
д

на
вч

ан
ня

Те
мп

ро
зв

ит
ку

n X Sx

Достовірність зміни
показника протягом року

між однойменними темпами
біологічного дозрівання –

Р-Р;  М-М;  А-А. Р-А Р-М М-А

Довжина тіла (см)
Р 24 147,19 4,34
М 55 152,26 6,18осінь
А 26 159,19 5,31

t=8,777
р<0,001

t=4,169
р<0,001

t=5,196
р<0,001

Р 24 152,44 5,26 +3,6% t=3,772 р<0,001
М 55 156,95 4,92 +3,1% t=4,403 р<0,001весна
А 26 160,20 3,65 +0,6% t=0,799 р>0,05

t=6,013
р<0,001

t=3,573
р<0,001

t=3,330
р<0,01

Маса тіла (кг)
Р 24 35,85 5,23
М 55 42,05 8,47осінь
А 26 48,87 8,29

t=6,694
р<0,001

t=3,966
р<0,001

t=3,433
р<0,01

Р 24 40,11 5,34 +11,9% t=2,792 р<0,01
М 55 45,14 5,53 +7,3% t=2,265 р<0,05весна
А 26 52,70 6,66 +7,8% t=1,837 р>0,05

t=7,401
р<0,001

t=3,809
р<0,001

t=5,027
р<0,001

Індекс Кетле (гр/см)
Р 24 243,31 32,74
М 55 276,32 46,79осінь
А 26 308,56 45,00

t=5,894
р<0,001

t=3,592
р<0,001

t=2,972
р<0,01

Р 24 262,63 29,59 +7,9% t=2,145 р<0,05
М 55 287,30 31,38 +4,0% t=1,445 р>0,05весна
А 26 328,49 36,35 +6,5% t=1,757 р>0,05

t=7,049
р<0,001

t=3,345
р<0,01

t=4,969
р<0,001

Обвід грудної клітки (см)
Р 24 66,23 5,09
М 55 70,00 5,95осінь
А 26 73,52 4,42

t=5,388
р<0,001

t=2,872
р<0,01

t=2,980
р<0,01

Р 24 67,26 3,76 +1,6% t=0,797 р>0,05
М 55 71,96 3,51 +2,8% t=2,104 р<0,05весна
А 26 76,85 3,43 +4,5% t=3,035 р<0,01

t=9,397
р<0,001

t=5,212
р<0,001

t=5,945
р<0,001

Таким чином, протягом навчального року у хлопців відмічається приріст
таких показників фізичного розвитку як довжина (p<0,01), маса (p<0,05) та
площа тіла (p<0,01), індекс Кетле (p<0,05) й обвід грудної клітки (p>0,05). При
чому, між групами школярів з різними темпами біологічного розвитку
спостерігаються значні відмінності за даними антропометричними
показниками. Особливо чітко дана відмінність виражена між крайніми типами:
хлопці з прискореними темпами біологічного розвитку достовірно переважають
своїх однолітків ретардантів за даними довжини, маси, площі тіла та обводу
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грудної клітки як на початку так і наприкінці навчального року. Акселерати,
також, мають статистично значимо більші величини індексу Кетле на початку
навчального року у порівнянні з ретардантами.

У дівчат протягом навчального року відмічається приріст таких
показників фізичного розвитку як довжина (p<0,001), маса (p<0,01) та площа
тіла (p>0,05), індекс Кетле (p<0,05) й обвід грудної клітки (p<0,01). При чому,
між групами школярів з різними темпами біологічного розвитку
спостерігаються значні відмінності за даними антропометричними
показниками. Особливо чітко дана відмінність виражена між крайніми типами:
дівчата з прискореними темпами біологічного розвитку достовірно
переважають своїх однолітків ретардантів за даними показниками як на
початку так і наприкінці навчального року.

Висновок. Між групами школярів з різними темпами біологічного
дозрівання спостерігаються значні відмінності за даними довжини, маси, площі
тіла та обводу грудної клітки. Особливо чітко дана відмінність виражена між
крайніми типами: школярі з прискореними темпами біологічного дозрівання
достовірно переважають своїх однолітків ретардантів за досліджуваними
антропометричними показниками як на початку так і наприкінці навчального
року.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку можуть полягати
в проведенні лонгітюдних досліджень вивчення динаміки фізичного розвитку
школярів з різними темпами біологічного дозрівання протягом навчального
року та протягом навчання у школі.
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Гложик І.З., Явдошик А.В.

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА БІОХІМІЧНІ
ЗМІНИ У ШКОЛЯРІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ

ЗАНЯТТЯХ ХОРЕОГРАФІЄЮ
Львівський державний університет фізичної культури

Анотація. У роботі описано розвиток координаційних здібностей та проаналізовано
зміну деяких біохімічних показників, а саме, екскреції креатиніну та фосфору неорганічного
у дітей молодшого шкільного віку, які займаються хореографією.

Ключові слова: координаційні здібності, хореографія, молодший шкільний вік,
фосфор неорганічний, креатинін.

Аннотация. В работе описано развитие координационных способностей и
анализируется изменение некоторых биохимических показателей, а именно, экскреции
креатинина и фосфора неорганического у детей младшего школьного возраста, которые
занимаются хореографией.

Ключевые слова: координационные способности, хореография, младший школьный
возраст, фосфор неорганический, креатинин.

Annotation. The paper described the development of coordination skills and analyzed the
change of biochemical parameters, namely, the excretion of creatinine and inorganic phosphorus in
primary school children involved in choreography.

Keywords: coordination skills, choreography, junior school age, inorganic phosphorus,
creatinine.

Постановка проблеми. Діяльність людини на виробництві, у навчанні та
спорті вимагає певного рівня розвитку фізичних якостей.

На думку учених, підвищення ефективності розвитку фізичних якостей
дітей молодшого шкільного віку можливо на основі залучення їх до
систематичних занять спортом, у тому числі і до занять хореографією [2; 5]. Це,
у свою чергу, вимагає змін в методах і засобах навчального процесу, більш
поглибленого індивідуального підходу, заснованого на комплексному вивченні
здібностей і можливостей дитини [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дані вікової анатомії,
фізіології, психології свідчать про те, що діти 7-9 років морфофункціонально
готові для виховання координаційних здібностей (КЗ) [1]. У ході теоретичного
аналізу можна зробити висновок про те, що молодший шкільний вік є
синсетивним періодом розвитку координаційних здібностей в хореографічній
діяльності. Вправи, спрямовані на розвиток координаційних здібностей,
потрібно проводити в чіткому співвідношенні з віковими, статевими та
індивідуальними особливостями школярів і юних спортсменів [2; 3; 6].

Мета дослідження: розробка і експериментальне обґрунтування
методики виховання координаційних здібностей.

Завдання дослідження:
1. Встановити  вікові особливості розвитку координаційних здібностей у

дітей молодшого шкільного віку.
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2. Розробити і перевірити в педагогічному експерименті найбільш
ефективні засоби і методику виховання координаційних здібностей для дітей
молодшого шкільного віку.

3. Обґрунтувати за допомогою педагогічних і біохімічних досліджень
ефективність розробленої методики з хореографії і її вплив на розвиток
координаційних здібностей та підвищення рівня фізичної працездатності  дітей
молодшого шкільного віку.

Методи та організація дослідження.
1. Педагогічне спостереження.
2. Педагогічний  експеримент.
3. Тестування.
4. Біохімічні методи.
5. Методи математичної статистики.

Для проведення експерименту було сформовано дві групи школярів
(хлопчики 8-9 років): контрольна та експериментальна. Тестування та
біохімічні дослідження були проведені на початку та в кінці експерименту.

Для визначення рівня розвитку координаційних здібностей було
використано три тести. В ході першого тесту оцінювався рівень розвитку
стійкості вестибулярних реакцій. Проведений він за методикою К. І. Брикова і
А. Г. Матвієнко. Крім цього, у дітей оцінювалась здатність до виконання
складно координованих рухів за методикою В. Л. Марищука зі співавторами.
Третій тест проводився з метою визначити здібність до перебудови рухової дії.
Для з’ясування впливу занять хореографії на фізичну працездатність учнів,
було проведено наступні біохімічні дослідження: визначення екскреції
креатиніну та фосфору неорганічного.

Результати дослідження та їх обговорення. Тестування показали, що
рівень розвитку координаційних здібностей в учнів незначний. Оцінювання
проводилося за 5 – бальною шкалою. Середній бал в обох групах за підсумками
трьох тестів, становив приблизно 3,45 бали, коефіцієнт варіації великий,  тобто
в групах діти мають різний стан розвитку КЗ й, нажаль, у більшості учнів він
низький. Тому КЗ дітей молодшого шкільного віку потребують вдосконалення.

В період з січня по квітень ми застосовували розроблену нами методику в
експериментальній групі. Школярі два рази в тиждень відвідували заняття з
хореографії.

Аналізуючи різноманіття стилів і напрямків танців було обрано рухи
класичного, спортивного і сучасного. Основними критеріями відбору рухів
служили вікові фізіологічні і психологічні особливості дітей і рівень впливу
цих рухів на формування правильної постави, розвиток координації, виховання
художньо-естетичного смаку, формування основ індивідуальної танцювальної
культури на різних етапах навчання. Комплексно удосконалюючи
координаційні здібності, ми використовували різні методичні прийоми:
- зміна темпу, швидкості і амплітуди рухових дій;
- перехід з однієї побудови в іншу,
- дзеркальне виконання вправ;
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- застосування вправ з незвичайним вихідним положенням.
- варіювання просторових меж виконання вправи.

Основна умова удосконалення координаційних здібностей – новизна
вправ.

Застосовували такі параметри навантаження:
- складність рухових дій коливається в межах від 40 до 70% від

максимального рівня,
- інтенсивність роботи у початківців відносно невелика;
- тривалість окремої вправи становить від 10 с до 120 с, або до появи

втоми;
- кількість повторень – від 6 до 10-12 разів;
- тривалість відпочинку між вправами – 1-2 хв.

Використовуючи в першій частині уроку хореографії - класичний тренаж,
ми намагалися розвивати уміння зберігати вертикальну вісь, забезпечувати
рівновагу тіла в будь-якому положенні, вдосконалювати точність виконання
руху, м'язову координацію учнів. Вправи виконувались біля опори та на
середині залу.

Важливе місце посідала ритміка, а також специфічні групи рухів, такі, як
акробатичні, пів-акробатичні, елементи спортивно-гімнастичного стилю, що
включають побудови, перебудування, прикладні та загально розвиваючі
вправи.

Експериментальна методика передбачає використання певних,
розроблених нами танцювальних композицій.

Музично-ритмічна підготовка відіграє провідну роль в навчальному
процесі юного танцюриста на початковому етапі. Важливим є зв'язок вправ з
мелодією і регістром звучання музики, ритм і розмір музичного супроводу,
темп і динамічні відтінки музики.

Найбільш широко ми застосовували вправи: класичного танцю - 5
основних позицій ніг; основні позиції рук пор-де-бра; демі пліє; батман тендю.
Виконання цих вправ на середині залу: стрибки: соте, ешаппе.

Пріоритетами в сучасному танці стали такі напрямки як диско, фанк, хіп-
хоп. З бальним танцем учнів допомогли ознайомити основні рухи танців:
повільного вальсу та  ча-ча-ча.

Ми застосовували танцювальні вправи з використанням ігрового,
змагального і повторного методів, при цьому дотримувалися принципи
послідовності, поступовості і систематичності з врахуванням індивідуальні
особливості учнів.

Щоб дізнатися чи є дієвою застосована нами програма з хореографії, ми
провели повторні тести в двох групах (контрольній та експериментальній).

Результати тестів контрольної групи наприкінці експерименту наведині в
таблиці 1.

Середнє арифметичне та коефіцієнт варіації залишився майже без змін,
що надалі свідчить про низький рівень розвитку окремих КЗ, неоднорідність
групи.
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Таблиця 1
Результати тестів контрольної групи наприкінці експерименту

 (оцінка в балах за 5-ти бальною шкалою)

Тест 3

Прізвище та ім'я

Тест 1

Тест 2 В
права
№

1

В
права
№

2

Середнє арифметичне 3,33 3,00 3,33 3,42
Дисперсія 0,42 0,55 0,24 0,63

Середнє квадратичне
відхилення 0,65 0,74 0,49 0,79

Стандартна похибка 0,19 0,21 0,14 0,23
Коефіцієнт варіації 20% 25% 15% 23%

Результати тестів експериментальної групи наприкінці експерименту
наведині в таблиці 2.

Таблиця 2
Результати тестів експериментальної групи наприкінці експерименту

(оцінка в балах за 5-ти бальною шкалою)

Тест 3
№

Прізвище     та ім'я

Тест 1

Тест 2 В
права
№

1

В
права
№

2

Середнє арифметичне 4,3 4,3 4,3 4,2
Дисперсія 0,57 0,61 0,42 0,52

Середнє квадратичне
відхилення 0,75 0,78 0,65 0,72

Стандартна похибка 0,22 0,22 0,19 0,21
Коефіцієнт варіації 18% 18% 15% 17%

Результати тестування наведені в таблицях свідчать, що
експериментальна група показала кращий результат ніж контрольна. Середній
бал за підсумками трьох тестів в контрольній групі становить – 3,27 бала, а в
експериментальній – 4,27 бала.

Також в експериментальній групі значно покращилася коефіцієнт
варіації, що свідчить про вибірку середньої однорідності, тобто у дітей в групі
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рівень фізичної підготовки приблизно досяг однакової форми,   а в контрольній
залишився без значних змін.

Необхідно відзначити, що заняття з хореографії значно покращили рівень
розвитку координаційних здібностей в експериментальній групі у порівнянні з
результатами тестів, що проводилися на початку педагогічного експерименту.

З метою з’ясування впливу занять хореографії на фізичну працездатність
учнів, проведено біохімічні дослідження.

До навантаження вміст креатиніну у сечі учнів експериментальної групи
становив 6,25 мг/кг/добу , а після навантаження – 6,81 мг/кг/добу, тобто зростав
на 8,9 %. Вміст креатиніну у сечі учнів контрольної групи до навантаження
становив 6,34 мг/кг/добу, а після навантаження – 6,78 мг/кг/добу, тобто зростав
на 6,9 %. Збільшення вмісту креатиніну у сечі після навантаження пов’язано з
посиленням його синтезу у процесі м’язової роботи (рис. 1).

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

до навантаження після навантаження

Ек
ск

ре
ці

я 
кр

еа
ти

ні
ну

,м
г/

кг
/д

об
у

експериментальна група

контрольна група

Рис. 1. Екскреція креатиніну до і після навантаження в учнів
експериментальної та контрольної груп на початку експерименту

В кінці експериментального періоду вміст креатиніну у сечі учнів
експериментальної групи до навантаження становив 7,03 мг/кг/добу, а після
навантаження зростав на 6,4 % і становив 7,48 мг/кг/добу, а у сечі учнів
контрольної групи до навантаження вміст креатиніну становив 6,58 мг/кг/добу,
а після навантаження – 7,01 мг/кг/добу, тобто на 6,5 % вище (рис. 2).

Як видно з результатів проведених досліджень, в учнів
експериментальної групи спостерігається тенденція до більш плавних змін
екскреції даного метаболіту. Однак, слід враховувати, що вміст даного
метаболіту залежить від багатьох чинників, зокрема м’язової маси, видільної
здатності нирок, а також від кількості екзогенного креатиніну.

Вміст фосфору неорганічного у сечі учнів експериментальної групи до
навантаження на початку експериментального періоду становив 2,43 г/добу, а
після навантаження зростав на 20% і становив 2,92 г/добу. Вміст даного
метаболіту у сечі учнів контрольної групи на початку експериментального
періоду до навантаження становив 2,55 г/добу, а після навантаження – 3,08
г/добу. Тобто, вміст фосфору неорганічного у сечі учнів експериментальної та
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контрольної груп після навантаження зростає на 20-21% відповідно (рис.1).
Така динаміка даного метаболіту пояснюється посиленням його секреції після
навантаження внаслідок прискорення розпаду макроергічних сполук в процесі
м’язової діяльності. Різниця в екскреції фосфору неорганічного після
навантаження між контрольною та дослідною групою становила 5% (рис.3)
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Рис. 2. Екскреція креатиніну до і після навантаження в учнів
експериментальної та контрольної груп в кінці експерименту

В кінці експериментального періоду вміст фосфору у сечі учнів
експериментальної групи до навантаження становив 2,14 г/добу, а після
навантаження – 2,38 г/добу, тобто зростає на 11%. У сечі учнів контрольної
групи вміст фосфору до навантаження вкінці експериментального періоду
становив 2,41 г/добу, а після навантаження – 2,98 г/добу, тобто зріс на 23% .
Різниця у збільшенні екскреції фосфору неорганічного після навантаження між
експериментальною та контрольною групою становила  25% (рис.4).
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Рис. 3. Екскреція фосфору неорганічного до і після навантаження в учнів
експериментальної та контрольної груп на початку експерименту
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Рис.4. Екскреція фосфору неорганічного до і після навантаження в учнів
експериментальної та контрольної груп в кінці експерименту

З отриманих результатів ми можемо зробити висновок про позитивний
вплив уроків хореографії на фізичну працездатність учнів, оскільки їх організм
більш адаптований до фізичних навантажень, і переносить їх з меншими
енерговитратами, про що свідчить менший вмісту фосфору неорганічного у
сечі учнів експериментальної групи після фізичного навантаження.

Висновки
1. За результатами проведеного нами тестування на початку

експерименту, можна зробити висновок, що  розвиток координаційних
здібностей в учнів, нажаль, низький. Середній бал в обох групах за підсумками
трьох тестів, становив приблизно 3,5 бали, вибірка велика,  що свідчить про
неоднорідність груп, тому координаційні здібності дітей молодшого шкільного
віку потребують вдосконалення.

2. Після впровадження в навчальний процес уроку хореографії за
розробленою нами методикою, повторне тестування показало, що
експериментальна група показала кращий результат ніж контрольна. Середній
бал за підсумками трьох тестів в контрольній групі становить – 3,27 бала, а в
експериментальній – 4,27 бала. Також в експериментальній групі значно
покращився коефіцієнт варіації, вибірка середньої однорідності, а в
контрольній залишився без значних змін. Це  дає змогу стверджувати, що уроки
з хореографії позитивно вплинули на розвиток координаційних здібностей.

3. На початку експериментального періоду екскреція креатиніну в учнів
експериментальної групи після фізичного навантаження зростала на 8,9%, а в
кінці експерименту на 6,4%. В учнів контрольної групи на початку
експерименту екскреція креатиніну зростала після навантаження на 6,9%, а в
кінці експерименту – на 6,5%. Це свідчить що учні експериментальної групи
виконували завдання з меншими затратами енергії.

4. Щодо екскреції фосфору неорганічного, то в учнів експериментальної
групи після фізичного навантаження на початку експерименту вона зростала на
20%, а в кінці експерименту - на 11%. В учнів контрольної групи екскреція
фосфору на початку експерименту збільшувалась на 21%, а в кінці – на 23%. Це
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свідчить що учні експериментальної групи виконували завдання з меншими
затратами енергії.
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