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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ V НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Голова організаційного комітету:  

Чижик Віктор Васильович, кандидат біологічних наук, професор  
 

Співголова організаційного комітету від Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна»: 

Савич Сергій Святославович, кандидат юридичних наук, доцент, 

директор. 

 

Співголова організаційного комітету від Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка: 

Ломакович Афанасій Миколайович, кандидат фізико-

математичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти 

України, ректор. 

Члени організаційного комітету від Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна»: 

Бундак Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, 

заступник директора з науково-методичної роботи. 

Кушпетюк Олена Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, 

заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Гордійчук Віктор Іванович, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, завідувач кафедри фізичної реабілітації та соціального 

забезпечення. 

Борцевич Святослав Володимирович, кандидат медичних наук, 

доцент. 

Колісник Олексій Петрович, кандидат психологічних наук, доцент. 

Закусило Оксана Юріївна, старший викладач. 

Іванюк Інна Яківна, старший викладач. 

Резнік Олег Ігорович, асистент. 

Кирилюк Вікторія Василівна, асистент. 
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Члени організаційного комітету від Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка: 

Бенера Валентина Єфремівна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи. 

Боднар Марія Богданівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

проректор з навчальної роботи. 

Довгань Олена Михайлівна, кандидат біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання. 

Голуб Віктор Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент, завідувач кафедри спортивних ігор та туризму. 

Бережанський Олександр Олегович, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент, декан факультету фізичного виховання та 

біології. 

Божик Микола Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

Довгаль Василь Іванович, старший викладач. 

Гурковський Олександр Миколайович, асистент. 

Кедрич Галина Вікторівна, асистент. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ 

ІГРАМИ НА СОМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ               

Ю. М. Андрійчук 

Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк 

Метою дослідження було проаналізувати соматичний розвиток підлітків 

14-16 років, що займаються волейболом в порівнянні з не тренованими 

школярами.  

Аналіз довжини тіла показав, що з віком вона збільшується як у 

нетренованих школярів так і у юних спортсменів, що займаються волейболом. 

Статистично значимі прирости відмічали в 14, 15 і 16 років як у спортсменів 

так і у нетренованих. Загальний приріст довжини тіла з 14 до 16 років у 

волейболістів становив 17,68 см (10 %), у нетренованих – 10,32 см (6,3 %). 

Вивчення маси тіла показало її збільшення з віком у хлопців-спортсменів і 

нетренованих. Статистично значимими збільшення у юних волейболістів та у 

школярів, які не займалися спортом були з 14 до 15 років. В результаті наших 

досліджень встановлено, що в 14, 15 і 16 років волейболісти мали більші 

показники маси тіла в порівнянні з нетренованими однолітками при р<0,001. 

Зручною характеристикою ваго-ростових співвідношень є індекс Кетле: 

загальна маса тіла (г)/ріст (см). У середньому шкільному віці індекс Кетле 

коливається від 220 до 360 г/см. У дівчат він дещо вищий, ніж у хлопців. У 

старших школярів цей індекс коливається від 325 до 400 г/см. Значне 

перевищення верхньої межі свідчить про надлишок маси тіла, величина менше 

нижньої межі вказує на недостачу [1].  

Аналіз індексу Кетле (г/см) показав його зростання з віком як у юних 

волейболістів, так і в нетренованих школярів. Вивчення результатів 

досліджень дало змогу виявити темпи приросту ваго-ростового 

співвідношення у школярів. Так, у неспортсменів достовірні прирости індексу 

Кетле виявлені з 14 до 15 років (10,7 %) при р<0,001, тоді як у спортсменів 

статистично значимі прирости не спостерігались і за період з 14 до 15 років 

показник збільшився на 5,9 %.  

Встановлено, що віковий приріст ОГК у не спортсменів був більш 

рівномірним в порівнянні з волейболістами. Достовірні прирости ОГК у 

волейболістів відмічено в період з 14 до 15 років (7,8 % – р<0,05). У 

нетренованих школярів такі прирости виявлено в періоди з 14 до 15 років (5,5 

% – р<0,001) та з15 до 16 років (2,8 % – р<0,01) відповідно.  
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Розглянуті морфологічні фактори є важливими, знання та врахування яких 

в процесі планування тренувального навантаження для юних спортсменів є 

обов’язковим. 

Література 

1.Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергієнко Л. 

П. – К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДРОСТАЮЧОГО 

ПОКОЛІННЯ              

С. В. Борцевич 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

В більшості публікацій і досліджень не подається вирішення проблеми 

дітей і підлітків в країнах так званого «третього світу», до яких, як це не сумно, 

відноситься і Україна. Не подається цілісна, комплексна система, 

завдяки якій можна покращати як життя, так і перспективу розвитку 

дітей і підлітків, а в підсумку всього суспільства країни.  

Відомі два основні шляхи запобігання негативного впливу навколишнього 

життєвого середовища на людину: створення державою людям комфортних 

умов життя; навчання членів суспільства виживанню в існуючих умовах. 

Перший шлях кращий, перспективний, але на даному етапі відносин  

між державою і суспільством як з політичних, так і економічних чинників 

неможливий, другий – реальний на даний час, але безперспективний і веде до 

стабільного погіршення життєдіяльності, що ми і спостерігаємо. Існує і 

третій шлях – це коли суспільство вчать як виживати, а держава витрачає 

кошти суспільства для косметичного прикриття існуючих недоліків. На мою 

думку, без спільної, дієвої роботи органів державної влади, освіти, медицини 

та громадськості результат прогнозований – щось на зразок: «Собака 

бреше – караван іде», хто є хто визначити легко, особисто мене така роль не 

влаштовує. 

 Мене, як лікаря, турбує населення України і тому, щоб воно не 

зменшувалось, а збільшувалось в кількісних показниках, та покращувалось 

життя людей в якісних – здоров'я, добробут, довголіття, для цього 

необхідно приділити увагу всього суспільства прийдешньому поколінню. 

Цікаве спостереження – в України навчають всіх спеціальностей у великій 

кількості навчальних закладів, але випускники при тих, чи інших обставинах 

не працюють за фахом – чи неякісне навчали, чи не хочуть працювати, чи 

втрачають роботу за неякісне її виконання – суспільство втрачає безперечно, а 
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ось батьками стають майже всі, хоча спеціальних навчальних закладів, на 

жаль, не існує, а вони продукують саме цінне, що є у суспільства людину, а 

як продукують – подивіться навкруги – лікарні, тюрми переповнені 

бракованими співвітчизниками, хто винний? Ми всі разом, чому, бо у 

суспільства превалює хибна думка, на жаль підтримана державою, що ми 

народжуємо власних дітей собі. Якщо собі, то хто утримує в лікарнях, тюрмах 

не здорових тілом і суспільно? Ми всі! І ті, що турбувались за своїх дітей, 

виростили їх розумними, здоровими членами суспільства і ті, що не вміли, або 

не хотіли, або, при відповідних обставинах, не змогли виростити здорове, 

розумне покоління, при цьому великий відсоток провини лягає на 

суспільство і інститут, що його повинен обслуговувати – державу.  

На мою думку суспільство повинно дати державі завдання створити 

Програму, згідно якої за термін, наприклад, років 15, підготувати необхідну 

правову, соціально-економічну та організаційно-технічну базу для 

створення, незалежно від місця проживання, соціального походження та 

майнового стану батьків, умов нормального фізичного розвитку всіх, без 

виключення, дітей України – щоденно басейн, фізична культура не уроки, а 

щоденний спосіб життя (під постійним наглядом медпрацівників), 

раціональне харчування,спеціальне навчання і виховання. Для цього 

необхідно побудувати необхідну кількість басейнів, спортивних залів, 

стадіонів та майданчиків, придбати спортивний одяг, взуття, підготувати 

необхідну кількість кваліфікованих вчителів з фізичного виховання, 

використати напрацювання по раціональному харчуванню дітей та підлітків 

(цікаво, чому зникли дієтичні їдальні, дієтичні страви в їдальнях учбових 

закладів, невже зникла в них необхідність, на мою думку тільки збільшилась). 

Окрім цього спеціальні програми навчання і виховання, для хлопчиків і 

дівчат, з врахуванням індивідуальних особливостей кожного. Всі діти і 

підлітки повинні бути в гуртках і секціях по уподобанням, а не в під'їздах, 

ігрових комп'ютерних залах, на вулицях, в скверах з пляшками пива, або ром-

коли в руках – всі діти, без винятку, повинні бути під постійною опікою і 

наглядом суспільства і окреслених ним державних органів. З хлопчиків 

повинні вирости здорові, мужні, грамотні юнаки, без шкідливих звичок, 

готові до захисту як своїх сімей, так і держави, а дівчатка до віку, коли 

вони можуть вийти заміж, повинні бути здоровими, освіченими, мати 

необхідну кількість прикладних знань з медицини, особливо по догляду за 

дітьми, педагогіки, культури, а коли вони вийдуть заміж і народять дітей 

(нам, а не собі), суспільство повинно оплачувати їхню працю по догляду 

та вихованню дітей, як спеціалістам, під контролем державних інститутів. 
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Стан здоров’я кожної молодої особи, з врахуванням інформації про 

можливі спадкові хвороби з медичної інформаційної бази можуть бути 

використанні перед взяттям шлюбу в спеціально створених медичних 

кабінетах (строго конфіденційно, за бажанням молодих) для перевірки по 

спеціальним комп'ютерним програмам можливих наслідків спільного життя – 

чи будуть діти, можливі відхилення в стані здоров'я новонароджених, 

психологічна сумісність молодих, навіть з врахуванням можливого 

зодіакального впливу на спільне подружнє життя та інших критеріїв, що 

дасть можливість свідомого вибору. 

Те, що я пропоную, повинно бути однією складовою з комплексної 

державної програми. Частина інших складових повинна вирішити проблеми 

вивільнення з виробництва жінок, за рахунок автоматизації, новітніх 

технологій, заміни чоловіками, навчання спеціальностям, де будуть відсутні 

негативні виробничі чинники, скорочення їх трудової зайнятості як протягом 

дня, тижня (здорова, не втомлена, освічена жінка цікава її чоловіку, 

спроможна доглядати дітей, створювати сімейний затишок, при необхідному 

зменшенні фізичної домашньої праці за рахунок якісної побутової техніки) так 

і стажу, необхідного для виходу на пенсію (критерій – кількість 

вихованих якісно дітей). Зменшення трудового дня жінки, дасть можливість 

працевлаштувати більшу кількість жінок,що є дуже важливим в соціальному 

вимірі. Чоловікові держава зобов'язана створити умови, при яких, де б він не 

працював, яку б посаду не обіймав, заробіток його давав йому можливість 

безбідно утримувати свою сім'ю, що призведе до поваги до нього як 

годувальника, миру і злагоди в сім'ї, як наслідок – в державі. 

Всім молодим людям обов'язкова прогнозованість наслідків їх 

навчання – первинне робоче місце, професійний ріст згідно знань і 

практичних навичок, а не за рахунок зв'язків та хабарів як зараз. 

Всі негативні чинники – цигарки, спиртне (неякісне), наркотики, неякісні 

продукти харчування,  держава,при підтримці,чи наполегливості  

громадськості, повинна заборонити, щоб раз і назавжди позбутися товарів, які 

сьогодні приносять мільярдні прибутки окремим громадянам держави і 

непоправні збитки суспільству в цілому, виробництва, що призводять до 

погіршення стану здоров’я, зниження працездатності, каліцтв, професійних 

захворювань та отруєнь, а також забруднення навколишнього середовища –

реконструювати. 

Діти, яких народять, доглянуть і виховають здорові, підготовлені до 

народження, догляду та вихованню дітей матері, при постійній підтримці 

всього суспільства, виростуть здоровими, освіченими людьми, які будуть 
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спроможні підняти економіку держави до рівня, коли вистачить у суспільства 

коштів на створення умов для безпечної життєдіяльності людини, бо вони не 

будуть витрачатися на утримання хворих тілом і суспільно. Суспільство, яке 

затратить необхідні кошти для впровадження такої програми виграє, бо 

побореться з причинами, якщо пошкодує, то, як зараз, буде витрачати їх на 

боротьбу з наслідками, що призведе до ще більших, як матеріальних, так і 

людських втрат. 

Я свідомий того, що представлене мною для багатьох «приземлених» 

вбачається утопією, я не претендую істину в останній інстанції, просто мені 

шкода часу, коштів суспільства, людських втрат, бо завжди знав, що краще 

збудувати нове і жити по-людськи, ніж латати старе і відповідно жити, бо 

вірно кажуть, що скупий двічі платить. Я хочу підняти цю проблему, бо,  

як каже народна мудрість, «під лежачий камінь вода не тече». Нам треба 

всім той камінь зрушити з місця, дати потоку розумних ідей і дій вийти на 

правильні державницькі рішення задля майбутніх поколінь. 

БІБЛІОТЕКА: ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ              

О. А. Бундак, В. В. Неясов 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 

В сучасному інформатизованому суспільстві справою державної ваги є 

впровадження в бібліотечну практику інформаційних та комунікаційних 

технологій, створення власних електронних ресурсів та визначення основних 

тенденцій їхнього розвитку. Бібліотеки, як загальнодоступні заклади, 

акцентують свою увагу на організації обслуговування усіх категорій 

населення. А з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої 

освіти» від 10 липня 2019 р № 635, бібліотеки Волині акцентували свою увагу 

на організації обслуговування людей з особливими потребами. 

Мова йде про створення безбарєрно-інформаційного середовища, що дає 

можливість вільного доступу і користування бібліотечними фондами усім 

категоріям населення, в тому числі і людям з інвалідністю. Діяльність 

бібліотек, зокрема Волинської державної обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олени Пчілки (далі - ВДОУНБ) та Волинської обласної 

бібліотеки для юнацтва (далі - ВОБЮ), спрямована на роботу наступними 

напрямами: 

- навчання персоналу специфіці роботи з людьми з особливими потребами 

(семінари, тренінги, круглі столи); 
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- формування ресурсів в адаптивних формах; 

- здійснення технічного та програмного забезпечення; 

- розвиток партнерських відносин з органами влади, соціальними, 

громадськими організаціями, фондами, які мають безпосередній зв'язок з 

людьми з інвалідністю; 

- забезпечення архітектурної доступності і фізичного комфорту в 

приміщенні бібліотеки для людей з особливими потребами; 

- розвиток асортименту послуг. 

Зрозуміло, що будь-які ідеї та починання, повинні мати не лише моральну, 

але й матеріальну підтримку. Тому частина запланованих ідей залишається 

лише на папері, проте прогрес є очевидним. Зокрема, ВДОУНБ має книги 

надруковані шрифтом Брайля, що дало можливість людям незрячим стати 

постійними читачами бібліотеки. Проблема видання книжок для незрячих у 

Луцьку стала вирішуватися завдяки створенню студії друку шрифтом 

Брайля/«ВraiLLe Studio». Цей проект – громадська ініціатива, спрямована на 

забезпечення доступу до інформації людей з порушеннями зору. 

Впроваджується він Волинським осередком Всеукраїнської громадської 

організації людей із інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» та 

безпосередньо його головою та координатором роботи студії В. Ткачуком.  

Слід відзначити, що у приміщенні бібліотеки на першому поверсі 

функціонує постійно діюча виставка «Торкаючись читаю», де люди з вадами 

зору мають можливість ознайомитися з новинками літератури. У бібліотеці є 

обладнаний комп’ютерною та мультимедійною технікою кабінет, де люди з 

особливими потребами мають змогу долучитися до книжкових видань. 

На сайті Волинської ДОУНБ функціонує віртуальна виставка «Торкаючись 

читаю (віртуальна вистава книг шрифтом Брайля)», яка пропонує людям з 

інвалідністю самостійно долучатися до ознайомлення, читання та самоосвіти 

[1]. 

Загалом у фондах Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки знаходиться 

понад 60 примірників книг для незрячих, їх перелік у фондах бібліотеки 

активно поповнюється новими виданнями, що видаються в Луцьку, Києві, 

Львові. Завдяки цим виданням різні категорії користувачів бібліотеки мають 

кращі можливості всебічного розвитку та доступу до інформації, знань. Адже, 

дуже важливо, щоб усі могли читати одні і ті ж книги, в рівних обсягах 

отримувати необхідні відомості. Цільова аудиторія користувачів бібліотеки 

поповнюється новими категоріями жителів-читачів з проблемами зору, слуху, 

які до того часу не користувалися бібліотечними послугами. 



 16 

Важливим є те, що присутність людей з інвалідністю в бібліотеці, які 

користуються її послугами на рівні з іншими читачами, допомагає формувати 

толерантне відношення та посилює соціальну функцію бібліотеки. Окрім того, 

партнерство бібліотеки з зацікавленими організаціями і закладами робить 

діяльність бібліотеки більш результативною. 

Список використаних джерел 

[Електронний ресурс] - Режим доступу : http://ounb.lutsk.ua/vustavku/1216-

torkayuchis-chitayu.html 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМ КОЛІННОГО СУГЛОБУ             

М. Ю. Віннік, С. В. Борцевич 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Колінний суглоб оточує міцний і добре розвинений зв’язковий апарат. 

Особливістю колінного суглоба є внутрішньо суглобові хрестоподібні зв’язки, 

які, перехрещуючись одна з одною. Передня хрестоподібна зв’язка йде від 

внутрішньої поверхні зовнішнього виростка стегна косо вниз і медіально до 

внутрішнього між виросткового горбка, а задня — від зовнішньої поверхні 

внутрішнього виростка стегна йде косо вниз і латерально до зовнішнього між 

виросткового горбка. Зазначені зв’язки разом з менісками, виконуючи роль 

амортизаторів, являють собою складну буферну і гальмівну систему, що має 

важливе значення у функції колінного суглоба [1]. 

Меніск - хрящова прокладка, що виконує роль амортизатора у суглобі, а 

також стабілізує колінний суглоб. При рухах у колінному суглобі меніски 

стискаються, їхня форма змінюється [1; 2]. Є два меніски колінного суглоба: 

зовнішній (латеральний) більш рухливий, чим внутрішній, тому його 

травматичні ушкодження трапляються не так часто та внутрішній 

(медіальний) менш рухливий і пов’язаний із внутрішньою бічною зв’язкою 

колінного суглоба, що часто викликає його спільне зі зв’язками пошкодження 

[1; 3]. 

Функціонально колінний суглоб відноситься до обертально-блоковидних. 

Блоковидний стегновий менісковий суглоб забезпечує згинально-розгинальні 

рухи навколо фронтальної осі, а обертальний великогомілковий менісковий- 

забезпечує ротацію гомілки по відношенню до стегна навколо поздовжньої осі. 

В блоковидному суглобі рухи носять спіральний характер, навколо 

внутрішнього виростка, а так як останній дещо більше зовнішнього, до кінця 

повного розгинання гомілка відхиляється дещо назовні. Поряд з обертальними 

рухами типу перекочування для колінного суглоба характерні і рухи типу 

http://ounb.lutsk.ua/vustavku/1216-torkayuchis-chitayu.html
http://ounb.lutsk.ua/vustavku/1216-torkayuchis-chitayu.html
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ковзання. Зазначені анатомо-фізіологічні особливості, де форма і функція 

взаємно обумовлюють одне одного, роблять колінний суглоб більш стійким до 

механічних впливів, які могли б стати безпосередньою причиною травм [2; 4]. 

До основних травм колінного суглоба можна віднести: травма менісків, 

ушкодження зв'язкового апарату, хрестоподібних зв'язок, 

внутрішньосуглобові переломи кісток до яких відносяться виростків стегна 

або великогомілкової кістки і горбистості великогомілкової кістки, перелом 

надколінка і крововилив (гемоартроз). Можуть бути і комбінації пошкоджень 

- наприклад розрив передньої хрестоподібної зв'язки може поєднуватися з 

розривом меніска. 

Великі фізичні навантаження завдають мікроскопічні пошкодження. При 

достатньому відпочинку вони загоюються, тканини відновлюються. В іншому 

випадку мікротравми, накопичуючись, ведуть до дегенерації сухожиль і 

розвитку втомлюючих травм. 

Для призначення адекватного лікування необхідно верифікувати діагноз 

причини виникнення захворювання, та стадії розвитку. 

Розвантаження пошкодженого суглоба виконується з допомогою 

бинтування еластичним бинтом. Також рекомендують травмованному 

спортсмену носіння наколінника. В першу добу після травми коліна показано 

прикладання мішочка з льодом або холодні примочки. З цілю зменшення 

вираження больових відчуттів і активності запального процесу призначаються 

нестероїдні протизапальні препарати. По мірі стихання гостроти процесу 

рекомендують виконувати спеціальний комплекс реабілітаційних вправ, які 

спрямовані на покращення еластичності і на посилення чотириголового м'язу. 

Якщо терапія не приносить потрібного результату і обмеження рухливості 

колінного суглобу зберігається, то в таких випадках показані внутрішньо 

суглобове введення кортикостероїдів, які мають сильну протизапальну дію. 

При необхідності ін’єкції стероїдів можуть проводитися декілька разів. 

Тендиніт може лікуватися різними способами окремо і в комплексі. На 

перших трьох’ стадіях можна обійтися консервативними методами. В першу 

чергу обмежується фізичний вплив на суглоб, по можливості здійснюється 

його повна іммобілізація [3]. Масаж застосовують одночасно з ЛФК для 

зменшення болю, ригідності м'язів, протидії розвитку контрактур, поліпшення 

кровопостачання і трофічних процесів, розсмоктування набряку у суглобі і 

навколишніх тканинах, підготовку м'язів до виконання спеціальних фізичних 

вправ. Проводять масаж м'язів ураженої кінцівки, використовуючи 

поглажування, розтирання і розминання невеликої інтенсивності  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ             

І. В. Гаврилюк, В. І. Гордійчук  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

На даний час з метою аналізу функції кардіореспіраторного комплексу з 

успіхом використовуються дані визначення флуктуацій номінальної ЧСС по 

відношенню до середньої ЧСС. Показано, що оцінка ВСР може 

використовуватися як простий і надійний індикатор функціонування 

симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи, а 

також як критерій стратифікації ризику потенційно фатальних серцевих 

аритмій і раптової серцевої смерті [Твердохліб О., 2004]. 

Несприятливе значення зниження ВСР було підтверджено при багатьох 

клінічних ситуаціях. Донедавна цей критерій застосовувався в двох випадках: 

як предиктор розвитку аритмій чи виникнення раптової серцевої смерті у осіб, 

що перенесли інфаркт міокарда, а також як клінічний маркер прогресуючої 

діабетичної нефропатії. Зараз оцінка ВСР впроваджена в якості цінного методу 

діагностики й моніторування ефективності лікування хворих з ХСН [Ю. М. 

Сіренко, 2000]. 

Встановлено значення ВСР для прогнозування виникнення інфаркту 

міокарда і завбачення можливих його наслідків. Низкою досліджень було 

також доведено важливе значення цієї методики для стратифікації ризику 

повторного інфаркту міокарда у хворих, які вже мали інфаркт в анамнезі [І. О. 

Іванюра, 2000]. 

Моніторування ВСР є незамінним методом оцінки модуляцій активності 

ВНС вночі і під час динамічних фізичних навантажень [Д. В. Макац, 2005]. 
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Низкою інших досліджень доведено вагому роль ВНС в процесі адаптації 

до фізичного навантаження на підставі відхилень параметрів ВСР. 

[В. З. Нетяженко, 1997]. 

На даний час вивченню ВСР присвячено велику кількість досліджень, в 

яких вивчалася реакція ВНС на зміну положення тіла, зокрема, на виконання 

ортостатичної проби. [А. В. Паненко, 2005]. 

При дослідженні особливостей ВСР з метою встановлення послідовності 

змін у балансі симпатичної й парасимпатичної систем, індукованих пасивним 

ортостатичним тестом, була підтверджена висока інформативна цінність 

реєстрації ВСР для моніторування активності ВНС, зокрема модуляції 

окремих її ланок під час виконання пасивної ортостатичної проби. Аналогічні 

дані також були отримані низкою інших дослідників. І хоч початкові 30 с 

перебування у вертикальному положенні після виконання активної 

ортостатичної проби характеризувалися різкими перепадами тривалості 

інтервалів R-R, середні їх значення впродовж перших п'яти хвилин вірогідно 

не відрізнялися від таких інтервалів протягом перших п'яти хвилин пасивного 

ортостатичного тесту. Подібні результати були отримані в дослідженнях 

інших вчених [В. С. Лобзин, 1989]. 

За результатами багатьох досліджень було показано, що існує чітка 

кореляція між змінами активності ВНС як в цілому, так і окремих її відділів. 

Незалежно від того, чи це спровоковано ортостатичним тестом, помірною 

гіпотензією, помірним фізичним навантаженням, арифметичним тестом чи 

оклюзією коронарних судин, завжди спостерігається динаміка компонентів 

спектрограм [Левандовський О., 2006].  

Широко відомо, що добра фізична тренованість і систематичні фізичні 

навантаження сприяють адаптації ВНС, що найчастіше проявляється у формі 

зниження базальної ЧСС [Д. В. Макац, 2005]. Вагусний тонус серця у 

тренованих осіб вищий в порівнянні з групою контролю. Група дослідників 

також показала, що здатність до переносимості значних фізичних 

навантажень, при яких зникають індуковані змінами вагусної активності 

перепади інтервалів R-R вища у тренованих осіб, ніж у нетренованих [Б. С. 

Мельник, 1997]. 

Аналіз ВСР традиційно використовувався для оцінки автономної регуляції 

серцевої діяльності під час фізичного навантаження, хоч у багатьох 

дослідженнях були отримані практично протилежні результати, особливо при 

дослідженні ВСР під час фізичних навантажень великої інтенсивності 

[М. М. Линець, 1993; В. Ф. Москаленко, 2003].  
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Іншою особливістю ВСР, особливо під час фізичного навантаження 

високої інтенсивності є те, що варіабельність інтервалів R-R прогресивно 

знижується залежно від того, як зростає величина фізичного навантаження. 

Виникнення в цей час синусової дихальної аритмії також може вести до 

деякого спотворення результатів і переоцінки ролі вагусної активності [О.С. 

Левандовський, 2006]. 

Плеядою вчених проводилося вивчення впливу довготривалих програм 

аеробного тренування. Встановлено, що вони сприяють збільшенню ВСР як за 

даними короткочасних записів ритму, так і за даними 24-годинного 

моніторування [Е. П. Лебедь, 2005].  

В інших дослідженнях були показані практично протилежні результати і не 

було виявлено жодного зв’язку між змінами варіабельності ЧСС й аеробними 

програмами тренування як за даними короткочасних записів, так і за даними 

добового моніторування [А. В. Паненко, 2005]. 

Отже, аналіз ВСР є інформативним методом діагностики вегетативного 

дисбалансу, а також критерієм корекції порушень останнього.  

ДЕТЕРМІНАНТИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ 

ТА СТОПИ ЛЮДИНИ            

В. І. Гордійчук  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури [Потапчук А. А., 2001] 

дає підставу виокремити низку чинників, які впливають на формування 

постави школярів.  

Як відзначають фахівці [Потапчук А. А., 2001Помилка! Джерело п

осилання не знайдено.Помилка! Джерело посилання не 

знайдено.Помилка! Джерело посилання не знайдено.], у формуванні 

правильної постави головну роль відіграє не тільки сила м’язів, а й 

узгодженість довільного й недовільного тонічних напружень різних м’язових 

груп. При цьому варто зауважити, що надто однобічно розвинені м’язи також 

досить часто є причиною різних порушень постави. 

На думку фахівців [Помилка! Джерело посилання не з

найдено.Помилка! Джерело посилання не знайдено.Белова Г. Б., 

2005Помилка! Джерело посилання не знайдено.Помилка! Джерело по

силання не знайдено.], рівень рухової активності в шкільному віці значною 

мірою обумовлений не віковою потребою в ній (кінезофілією), а організацією 
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фізичного виховання в школі, залученням дітей до організованих і самостійних 

занять у позаурочний час. 

Причина порушень постави в шкільному віці – звичні неправильні 

положення тіла при сидінні та стоянні; значне статичне навантаження на 

хребет і м’язи тулуба; тривалість занять. Одноманітні пози під час навчання 

спричиняють розвиток та закріплення порушеної постави. Саме тому потрібно 

приділяти достатню увагу дитячим меблям. Стіл, парта та стільці повинні 

відповідати зросту дитини [Бубела О. Ю., 2002Помилка! Джерело п

осилання не знайдено.Помилка! Джерело посилання не знайдено.].  

Дослідники, відзначають що потрібно постійно боротися з неправильними 

позами [Вільчковський Е. С., 2005Помилка! Джерело посилання не з

найдено.Помилка! Джерело посилання не знайдено.Помилка! Джерело 

посилання не знайдено.]. Так зване косе положення плечового пояса під час 

письма, коли ліва рука звішена зі стола, або косе положення таза, коли дитина 

сидить із ногою, підкладеною під сідницю, чи звичка стояти з опорою на ту 

саму ногу, зігнувши другу в коліні, а також інші неправильні пози призводять 

до порушень постави. Поза школяра під час занять за відсутності її суворої 

регламентації характеризується різноманітністю положень тулуба, голови й 

кінцівок. Пози з різним ступенем нахилу тулуба вперед типові для письма та 

читання. 

Як засвідчили дослідження [Помилка! Джерело посилання не з

найдено.Помилка! Джерело посилання не знайдено.Кашуба В. А., 2015], у 

процесі занять у дітей збільшується нахил тулуба й голови, що є проявом 

втомлюваності м’язів спини та шиї. Поза школярів періодично змінюється, 

причому найбільші порушення відзначаються в положенні голови й кінцівок. 

У профілактиці порушень постави велике значення має організація 

статодинамічного режиму дітей шкільного віку, що передбачає дотримання 

низки умов [Кашуба В. А., 2003]. 

Дитина повинна щодня займатись оздоровчою чи спеціальною 

гімнастикою. Мінімальна тривалість занять – 20 хв, оптимальна – 40 хв 

[Кашуба В. А., 2003]. 

На робочу позу дітей впливає тривалість занять. Старшокласникам 

потрібно робити перерви через кожні 40–45 хв, а першокласникам – через 30–

35 хв [Кашуба В. А., 2003]. 

Нормальна лінія погляду відповідає мінімальній активності м’язів шиї 

(вона розміщена приблизно під кутом 15° до горизонталі) [Кашуба В. А., 2003]. 
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Варто також зауважити, що дуже важливий елемент крісла – конструкція 

спинки, оскільки вона має найбільший вплив на тиск у міжхребетних дисках 

під час сидіння. [Кашуба В. А., 2003].  

Не менш важливим є вибір робочої пози під час письма. (В. О. Кашуба, 

2003). 

У наукових джерелах [Бубела О. Ю., 2002; Вільчковський Е. С., 

2006Помилка! Джерело посилання не знайдено.] ідеться, зокрема, про те, щ

о, прийшовши зі школи, після обіду дитина повинна лягти й відпочити 1–1,5 год для 

того, щоб нормалізувати тонус м’язів спини та розвантажити хребет. Постіль 

дитини має бути напівжорсткою, рівною, стійкою, невисокою, бажано щоб з 

ортопедичною подушкою, дитина повинна спати на спині або боці, а не 

згорнувшись «калачиком». 

Реалії сьогодення такі, що школярі багато часу проводять за комп’ютером. 

Закономірно, що в спеціальній літературі все більше уваги приділяють 

вивченню впливу комп’ютера на стан здоров’я людини.  

Сучасне суспільство характеризується швидкими глибокими перемінами, 

пов’язаними зі стрімким розвитком і розповсюдженням інформаційних 

технологій. Ні для кого не секрет, що комп’ютеризацію сьогодні прийнято 

вважати панацеєю: тільки комп’ютер може підвищити ефективність освіти й 

промисловості, банківської справи та торгівлі, об’єднати через інтернет весь 

світ [Гончарова Н. Н., 2008Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. 

За прогнозами різних економіко-соціологічних організацій, комп’ютерна 

техніка та телекомунікації залишатимуться однією з галузей, яка найбільше 

розвиватиметься у світовій індустрії ще щонайменше протягом 10–15 років. 

Так що зменшення кількості людей, які працюють за комп’ютером, чекати марно. 

А тому, допоки комп’ютерний бум не піде на спад, перед ергономікою й 

фахівцями з’являтимуться все нові та нові завдання, що стосуються організації 

безпечних і комфортних умов для людей, котрі працюють із комп’ютерами 

[Колос Н. А., 2011Помилка! Джерело посилання не знайдено.].  

У зв’язку з цим потрібен систематичний контроль за гігієнічно раціональною 

організацією робочого місця, його відповідністю морффологічним 

особливостям учнів 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМІ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ            

О. О. Горун, О. І. Рєзнік 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Переломи стегнової кістки поділяються на: переломи проксимального 

кінця, діафізу і дистального кінця стегнової кістки. Найчастіше трапляються 

переломи у проксимальному відділі стегна. Ця ділянка знаходиться в 

особливих анатомо-фізіологічних умовах і має негативну травматологічну 

характеристику. Це пов'язано з остеопорозом та втратою еластичності 

кісткової тканини. Вибір методів лікування залежить від травматологічних 

характеристик перелому, віку пацієнта та загального стану хворого. Для 

лікування захворювань і пошкоджень ОРА існують два методи: 

консервативний і оперативний [3]. Вибір оптимальної тактики лікування 

переломів кісток у кожному випадку вирішується індивідуально. Цей вибір 

залежить від: віку і загального стану хворого; травматологічної 

характеристики перелому з точки зору легкості чи складності репозиції і 

утримання кісткових уламків; терміну, необхідного для зрощення конкретного 

перелому кістки; можливих ускладнень; прогнозу і наслідків. 

На сьогодні в арсеналі травматолога залишаються три основні методи 

лікування переломів кісток: одномоментної ручної репозиції з накладанням 

гіпсової пов’язки; лікування за допомогою системи скелетного витягання; 

оперативне лікування. Перелом кістки супроводжується ушкодженням 

прилеглих м’яких тканин і зумовлює стресову ситуацію з місцевою та 

загальною реакцією організму на травму. В процесі зрощення кістки 

відбувається ряд складних загальних і місцевих біологічних та біохімічних 

змін, які залежать від кровопостачання кістки, віку хворого, загального стану 

організму, а також якості лікування. Існують два види регенерації - 

фізіологічна і репаративна. Під поняттям “фізіологічна регенерація” 

розуміють відновлення тканинних структур здорового організму в міру їх 

старіння і відмирання. Фізіологічна регенерація - це постійний і дуже 

повільний процес, який не викликає стресової ситуації в організмі. 

Репаративна регенерація - це відновлення втраченої тканини внаслідок її 

ушкодження [2]. 

Залежно від важкості ушкодження і періоду лікування можуть виникнути 

порушення і зміни в організмі, які мають загальні та місцеві прояви. Зокрема, 

порушуються обмінні процеси, знижуються загальна реактивність організму, 

нервово-рефлекторна регуляція найважливіших органів і систем, захисно-

пристосувальних реакцій, окисно-відновних процесів та основні показники 
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гемодинаміки і функції зовнішнього дихання. На місці ушкодження 

виникають повторні зміни в тканинах. До них належать м’язові атрофії, 

потовщення суглобової сумки, втрата її еластичності, зменшення кількості 

синовіальної рідини в порожнині суглоба, розволокнення, фіброзні зміни 

суглобового хряща, остеопороз. Ці зміни проявляються у зменшенні 

амплітуди рухів у суглобах, силових можливостей і тонусу м’язів, втраті 

здатності до пересування і виконання низки побутових і трудових навичок. 

Загальнорозвиваючі вправи дають загальнозміцнюючий ефект. Завдання 

спеціальних вправ - вибіркова дія з урахуванням характеру захворювання чи 

травми. За ступенем активності розрізняють активні і пасивні вправи. Активні 

і пасивні вправи необхідно виконувати в межах наявної амплітуди. Активні 

рухи, скеровані на відновлення рухів в суглобах й поєднуються з вправами, які 

сприяють як напруженню, так і розслабленню м'язів. Пасивні вправи 

виконуються з чиєюсь допомогою. Вони застосовуються при паралічах 

кінцівок, в початковий період лікування при переломах кісток. Залучені м'язи 

при пасивних рухах повинні бути розслаблені. Лікування положенням це 

піднімання кінцівки вище рівня серця, що створює сприятливі умови для 

венозного та лімфатичного відтоку [1; 4]. 

У лікарняний період реабілітації застосовують ЛФК, лікувальний масаж, 

фізіотерапію, працетерапію. Лікувальний масаж призначають для усунення 

залишкових явищ після перелому, нормалізації скорочувальної здатності та 

тонусу м’язів, ліквідації контрактур. Використовують місцевий і підводний 

душ-масаж. Фізіотерапія націлена на прискорення відновлення функцій 

ушкодженої кінцівки, завершення формування повноцінного кісткового 

мозоля, відновлення працездатності, загартування організму. Механотерапія 

використовується для ліквідації тугорухливості у суглобах, контрактур та 

зміцнення м’язів уражених кінцівок. Застосовують апарати маятникового та 

блокового типів та велотренажери при травмах нижніх кінцівок. Працетерапія 

професійна, націлена на відновлення виробничих навичок і працездатності. 

Застосовують трудові процеси, що підвищують загальну працездатність і такі, 

що наближаються за структурою та енерговитратами до виробничих.  

Отже, переломи шийки стегнової кістки зазвичай трапляються, у осіб 

похилого віку, частіше у жінок. Часто такі переломи стаються у людей при 

падінні. Методи та засоби фізичної реабілітації, мають бути спрямовані на 

відновлення сили м’язів верхніх та нижніх кінцівок, а також рухливості в 

суглобах, профілактику ускладнень, покращення функції ходьби та навичок 

самообслуговування.  
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БІОЛОГІЧНЕ ДОЗРІВАННЯ СУЧАСНИХ ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО 

ПЕРІОДУ             

І. Д. Глазирін 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Кінець ІІ та початок ІІІ тисячоліття пов’язані зі значними змінами 

соціально-економічних і екологічних умов життя в Україні, що може істотно 

вплинути на фізичний розвиток організму дітей. Зовнішні та внутрішні 

фактори негативно діють на процеси біологічного дозрівання організму 

дитини в плані прискорення чи уповільнення, або здійснення якісно інших 

впливів – приводити до певної патології фізичного, статевого і нервово-

психічного розвитку [1]. Особливо дані проблеми актуальні для формування 

жіночого організму, тому що за даними Л. П. Арабської [2] у сучасних 

дівчаток, народжених з інкорпорацією радіонуклідів у плаценті, в 

пубертатному періоді спостерігається як часткове передчасне статеве 

дозрівання, так і його затримка з причин дисгинезії гонад. Таким чином, 

дослідження фізичного розвитку та статевого дозрівання дівчат пубертатного 

періоду буде актуальним в плані встановлення сучасних його тенденцій. 

Фізичний розвиток та статеве дозрівання визначали за методиками 

соматометрії та соматоскопії. У дослідженнях брали участь 420 дівчат 8-15 

років ЗОШ І-ІІІ рівня №7 м. Черкаси, які на момент обстеження були віднесені 

до основної медичної групи. 

Встановлено, що в становленні довжини, маси тіла та околу грудної клітки 

дівчат 8-15 років відмічаються певні закономірності – істотні їх прирости в 

період від 10 до 11 і від 12 до 13 років, а в 8-9 та 11-12 років – стабілізація у 
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змінах тотальних розмірів тіла. Крім того, сучасні дівчата 8-9 років значно 

вищі, ніж їх однолітки 60-70 років минулого століття [3], а в 10-15 років вони 

фактично не відрізняються зростом та мають істотно менші показники маси і 

околу грудної клітки. Також слід відмітити більш рівномірне становлення 

тотальних розмірів тіла у останніх. 

У сучасних дівчат статеве дозрівання розпочинається в 8-9 років з початком 

формування молочних залоз, а потім продовжується рівномірною появою всіх 

інших вторинних ознак у 10 років. Подальше статеве дозрівання відрізняється 

уповільненням формування грудних залоз і швидкими темпами становлення 

menarche. В 8-15 років статеве дозрівання відбувається рівномірно з акцентом 

швидких темпів становлення menarche і уповільненого формування грудних 

залоз. 

Становлення статевої функції сучасних дівчат значно подовжується, адже 

розпочинається на 2-3 роки раніше, ніж у дівчат 70-х років минулого століття 

[3], а закінчується фактично одночасно з ними. 
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Ерготерапевти займаються розвитком, відновленням і підтримкою 

функціональних можливостей організму дитини після хвороби, травми, які їй 

необхідні для повноцінного життя. В результаті сеансів ерготерапії дитина 

повинна досягти максимальної самостійності в своїй діяльності ‒ підвищити 

навички самообслуговування і стати більш соціально активною. Ерготерапевт 

оцінює, в яких областях життєдіяльності дитини і які саме є проблеми. І 

обов’язково дивиться на ресурси пацієнта, на які зможе спиратися при 

побудові індивідуальної програми [2, с.78-80].  
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Ерготерапевт в ігровій формі формує або відновлює у дитини потрібні 

навички. Такі заняття-ігри допомагають дітям ставати більш самостійними, 

швидше закріплювати набуті вміння, а також викликають у них позитивні 

емоції. Діти непомітно для себе, в грі, не відчуваючи болю, домагаються 

хороших результатів. Для дитини це будуть нові емоції, радість від своїх 

досягнень [1, с.55-60]. 

Також ерготерапевт повинен тісно співпрацювати з батьками, надавати 

рекомендації про їхнє поводження вдома, напрямки роботи з дитиною з метою 

закріплення отриманих навичок, поступово доводячи до мінімуму виконання 

різної роботи замість неї, щоб вона відчула, що може щось робити сама для 

себе, що вона не повністю залежна від оточуючих. Відчуття впевненості та 

незалежної поведінки дитини позитивно впливає на протікання захворювання, 

допомагає швидше соціалізуватися у суспільному житті, налагодити контакти 

з іншими дітьми та спілкуватися з дорослими. Чим раніше почати ерготерапію, 

тим краще і раніше сформуються або відновляться певні необхідні для 

повноцінного життя навички дитини [3]. 

Висновки. Робота ерготерапевта повинна бути спрямована на підвищення 

активності пацієнта у трьох напрямках: у сфері самообслуговування 

(побутовий рівень), у сфері продуктивної діяльності (для дітей ‒ це гра, 

навчання в школі, виконання домашніх обов’язків, допомога старшим) і в 

сфері відпочинку (хобі, прогулянки, туризм, екскурсії, відвідування 

культурних заходів, змагань, реалізація у самостійних виступах на різних 

культурно-мистецьких, розважальних і спортивних заходах).  
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЯКОСТЕЙ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ            

В. М. Гузар, С. М. Юськів 

Херсонська державна морська академія, м. Херсон 

Анотація. Рівень розвитку спеціальних якостей визначає фахову 

майстерність та забезпечує ефективність дій морських фахівців. 

Організм людини – це складна саморегульована система, яка налаштована 

підтримувати оптимальну рівновагу відносно середовища, в якому 

знаходиться. Залежно від умов існування, ситуацій, що виникають, потреб та 

режиму навантажень, в організмі та в окремих його системах формуються і 

накопичуються різноманітні захисні реакції, тобто набувається своєрідна 

специфічна витривалість, яка й складає основу спеціальних якостей. 

Спеціальні якості – це індивідуальні властивості організму, які 

забезпечують його стійкість до впливу специфічних несприятливих чинників 

професійної діяльності. До основних спеціальних якостей морського фахівця 

належать: 

- стійкість до перевантаження; 

- стійкість до заколихування; 

- стійкість до кисневого голодування; 

- стійкість до вібрації; 

- стійкість організму до впливу різних температурних режимів. 

Набуття й удосконалення спеціальних якостей у морських фахівців 

успішно відбувається через формування адаптаційних можливостей усіх 

функціональних систем організму до впливу специфічних умов, які 

супроводжують професійну діяльність, та завдяки впливу фізичних 

навантажень і психічних напружень від спеціально організованих фізичних 

тренувань. 

Базовою основою для успішного формування спеціальних якостей у 

курсантів-моряків є високий рівень їх індивідуальної фізичної 

підготовленості. Проте загальна фізична підготовка (ЗФП) та спеціальна 

фізична підготовка (СФП) функціонують у нерозривній єдності. Високий 

рівень ЗФП є підґрунтям для розвитку спеціальних якостей, а високий рівень 

розвитку СФП сприяє вдосконаленню рухових якостей загального 

призначення. Саме рівень розвитку спеціальних якостей визначає фахову 

майстерність та забезпечує ефективність дій сучасного моряка. 

Джерелами формування і збереження високого рівня розвитку спеціальних 

якостей є: 
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- досконала організація контролю й оцінки рівня розвитку загальних 

фізичних якостей курсантів, що складають базову основу успішного 

формування спеціальних фізичних якостей (1,2,3); 

- компетентність у питаннях підбору і складання комплексів спеціальних 

фізичних вправ та забезпечення умов для їх виконання (4,5); 

- регулярне виконання та впровадження спеціальних фізичних вправ до 

всіх форм і видів фізичної підготовки (6,7); 

- свідоме і відповідальне ставлення до використання засобів покращання 

показників рівня здоров’я та загартованості організму (8,9,10); 

- використання у процесі спеціальної підготовки курсантів засобів різних 

видів спорту, які характеризуються значними фізичними навантаженнями і 

змінністю умов та ситуацій (11,12,13). 

Формування і розвиток спеціальних якостей відбувається поступово. На 

першому етапі, який прийнято називати функціональним, удосконалюється 

діяльність фізіологічних систем організму – серцево-судинної, дихальної, 

рухової та інших. Ці системи організму покращують свої функціональні 

можливості під впливом фізичних тренувань, розрахованих на час (від 5 до 20 

хвилин). Вони проводяться в режимі максимальних фізичних навантажень з 

використанням рівномірного та перемінного методів їх організації. 

На другому етапі формування спеціальних якостей, який умовно 

називається -тканинний, відбувається пристосування клітин і тканин 

організму до функціонування в умовах дефіциту кисню, що утворюється у 

внутрішньому середовищі організму. Фізичні тренування, що відбуваються в 

режимі субмаксимальної інтенсивності і тривають від 20–30 с до 3–5 хв з 

використанням повторного та інтервального методів організації фізичних 

навантажень, створюють в організмі людини нестачу кисню, а, отже, 

наближують умови функціонування органів до тих, які виникають під час 

професійної діяльності. Спеціально створені, таким чином, умови 

функціонування організму є прогнозованими та передбачуваними і тому не 

перевантажують психіку курсанта, натомість збільшують можливості для 

підготовки організму до процесу адаптації на тканинному рівні. 

Під час організації і проведення занять потрібно враховувати надзвичайно 

важливу закономірність формування спеціальних якостей – існування єдиного 

механізму пристосування організму до різноманітних несприятливих 

чинників. Це дає можливість поліпшити ефективність діяльності 

функціональних систем організму морських фахівців, використовуючи у 

тренувальному процесі не лише регламентовані бігові вправи, а й плавання, 

веслування, піші переходи та різноманітні фізично-прикладні вправи. 
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НЕСКОРЕНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ-ВЕТЕРАНИ З ВОЛИНІ В 

ІГРАХ НЕСКОРЕНИХ            

О. Й. Дем’янюк 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 

Перші Ігри Нескорених («Invictus Games») відбулися у вересні 2014 року в 

Лондоні в Олімпійському парку королеви Єлизавети з ініціативи британського 

принца Гаррі. Метою змагань було залучення до занять спортом 

військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або  

захворювань під час або внаслідок виконання службового обов’язку. 

Наразі відбулося четверо Ігор Нескорених (Орландо, США – травень 

2016 р., Торонто, Канада – вересень 2017 р., Сідней, Австралія – жовтень 

2018 р.). Наступні, п’яті, мають відбутися в травні 2020 р. у Гаазі, Нідерланди. 

У 2017 р. українська збірна ветеранів антитерористичної операції та 

миротворчих операцій вперше взяла участь в Іграх Нескорених. У квітні того 

ж року під час заключного національного відбору місце в українській збірній 

здобув волинян Сергій Торчинський, інспектор патрульної служби м. Луцька. 

До Києва учасник АТО, важкопоранений на сході України, був скерований 

Волинським регіональним центром фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт». 

Саме лучанин Сергій Торчинський здобув у Канаді першу для збірної 

України нагороду – бронзу в штовханні ядра.   

У 2018 р. на національному відборі до Ігор Нескорених було відібрано троє 

волинян – Майю Москвич, Богдана Оксентюка, Василя Омельченка. Окрім 

професійного відбору учасники збірної команди України пройшли 

http://dx.doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01.14


 32 

психологічний відбір, медичну комісію, особисту співбесіду. Усі троє воювали 

на сході України, де отримали травми й поранення під час або внаслідок 

виконання службових обов’язків в зоні бойових дій.  

Лучанка Майя Москвич, учасниця АТО (2014–2016 рр.), здобула в Сіднеї 

дві золоті медалі у стрільбі з лука – в особистій та командній першостях. 

Ковельчанин Богдан Оксентюк виступав за Львівщину, позаяк у 2018 р. 

мав контракт із ЗСУ у тамтешній військовій частині. У попередні роки він 

отримав поранення під Авдіївкою. В 2015 р. під час розвідувальної операції 

потрапив під обстріл, в результаті – осколкове поранення в ліве стегно. У 

Сіднеї Б. Оксентюк здобув бронзову медаль у плаванні на 100 м, срібну – в 

плаванні на дистанції 50 м, золоту – в бігу на дистанції 1500 м.    

Ще один ковельчанин Василь Омельченко виступав на Іграх Нескорених за 

Харківщину, як курсант Військового інституту танкових військ (м. Харків). До 

того служив за контрактом механіком-водієм танка Т-64 у 51-й окремій 

механізованій бригаді (м. Володимир-Волинський). В бою під 

Красногорівкою у 2014 р. отримав поранення. На змаганнях у Сіднеї здобув 

золоту медаль в забігу на 400 м та срібну – у стрибках у довжину. 

У 2019 р. під час національного етапу відбору на Ігри Нескорених, що 

відбудуться вже наступного 2020 р. в Гаазі (Нідерланди), високі результати 

показав волинянин, учасник АТО, ветеран ЗСУ Павло Ковальський у 

веслуванні на тренажерах і стрільбі з лука. 

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ШКОЛЯРІВ 

ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ            

О. Н. Дем’янчук 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка 

Проблема формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою 

психічного розвитку спеціально не розроблялася у корекційній педагогіці. 

Однак питання про вплив музики на дитину давно цікавило дослідників, які 

займались проблемою естетичного виховання дітей з обмеженими 

інтелектуальними можливостями (Е. Сеген, Ж. Демор І. В. Дмитрієва, В. М. 

Синьов, В. Б. Побрейн). При цьому ми виходимо з таких міркувань: щоб 

сформувати в учнів із ЗПР здатність сприймати та оцінювати прекрасне в 

мистецтві, потрібно розвинути інтерес до предметів художньо-естетичного 

циклу. Це позитивно вплине на їх емоційно-вольову сферу, сприятиме 

підвищенню їх пізнавальної активності.  
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Щодо мети, варто зазначити про те, що у педагогічній теорії та шкільній 

практиці загальний стан естетичного виховання не відповідає сучасним 

вимогам. Однак у молодшому шкільному віці воно має особливе значення, 

оскільки є не лише засобом формування ставлення до дійсності, а й одночасно 

засобом морального і розумового виховання.  

Естетичне виховання є важливою складовою всебічного гармонійного 

розвитку особистості. Спостерігаючи прекрасне, людина не може залишатись 

байдужою. Під час естетичного сприймання виникають певні емоції. Тому 

завдання естетичного виховання полягає у створенні умов, які б сприяли 

формуванню емоційної сфери учнів. Адже багатство емоційної сфери людини 

свідчить про стан її духовного світу.  

Одним із напрямів естетичного виховання є формування 

художньоестетичних інтересів. Оскільки цей процес здійснюється за 

допомогою мистецтва, він має на меті вивчення й прилучення учнів до різних 

його видів – літератури, музики, живопису. Вони мають подібні риси. 

Найголовнішою з них є та, що вони відображають у вигляді художніх образів 

навколишню дійсність, природу, суспільні явища. Навчити дітей любити і 

розуміти справжнє мистецтво, виховувати на його кращих творах їхній 

світогляд, навчити умінням і навичкам у галузі мистецтва (виховання 

емоційного відгуку на художні твори, здатність розуміти зміст на 

відповідному для їхнього віку рівні, сприймати виражальні засоби мистецтва: 

колір, тембр, мелодію) є основними його завданнями.  

Сутність естетичного виховання полягає в організації різноманітної 

художньо-естетичної діяльності учнів, спрямованої на формування у них 

здатності повноцінного сприйняття і правильного розуміння прекрасного в 

мистецтві та в житті, на вироблення естетичних уявлень, понять та смаків, а 

також на розвиток у них художньо-естетичних інтересів.  

Основи художнього виховання закладаються на уроці. Уроки з читання, 

музики та візуального мистецтва при правильній методиці дають перші знання 

дітям із затримкою психічного розвитку про твори мистецтва. Так, емоційні 

переживання, викликані виразним читанням літературного твору на уроці, 

створюють в учнів інтерес до читання; оволодіння навичками живопису, 

прищепленими на уроках образотворчого мистецтва, прилучає дітей до 

художнього оформлення класу чи школи (Н. Г. Морозова та ін.).  

Питання виховання інтересу до музики, захопленості нею є однією з 

фундаментальних проблем, піднятою В. О. Сухомлинським. Зробити 

спілкування з музикою духовною потребою учнів, навчити дітей розуміти 

музику – це означає насамперед збудити до неї інтерес.  
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Основними умовами повноцінного розвитку художньо-естетичних 

інтересів є: відповідний рівень художнього розвитку дитини та розуміння нею 

творів мистецтва; створення позитивного емоційного ставлення до предметів 

естетичного циклу. Наявність цих умов створює основу для виникнення 

художньо-естетичного інтересу, який надалі сприятиме корекції психічного 

розвитку учнів зазначеної категорії.  

Таким чином, зв'язок між видами мистецтва дозволяє повніше усвідомити 

художній образ твору, схарактеризувати саму постать його автора та краще 

зрозуміти епоху, в яку був створений цей твір. Застосування комплексної 

взаємодії мистецтв на уроці дасть змогу активізувати та інтенсифікувати 

естетичний розвиток молодших школярів із ЗПР у процесі їх навчання музики, 

літератури, образотворчого мистецтва та забезпечить створення необхідних 

дидактичних умов для нього. Перспективи комплексного підходу до уроків 

мистецьких дисциплін у розширенні масштабів його застосування, в 

організації єдиної педагогічної системи формування художньо-естетичних 

інтересів, побудованої на співпраці вчителя та учнів.  

РОЗРОБКА БАЗОВИХ ПРОГРАМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ МОЗКОВОМУ 

ІНСУЛЬТІ             

М. С. Дідур, О. В. Шипелик 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) – це комплекс оптимальних для 

інваліда реабілітаційних заходів, які включають в себе окремі види, форми, 

обсяги, терміни і порядок реалізації медичних, професійних та інших 

реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію 

порушених або втрачених функцій організму, здатності інваліда до виконання 

певних видів діяльності. ІПР – це перелік різноманітних методів медичного, 

побутового, соціального характеру, спрямованих на досягнення конкретної 

цілі реабілітації інваліда. 

Розробка програм реабілітації повинна ґрунтуватися на методичних 

підходах [В.Б.Смычек, 2002]: 

1. Дотримання основних принципів реабілітації: ранній початок, етапність, 

наступність, комплексність, індивідуалізація. 

2. Орієнтація на досягнення конкретного результату. 

3. Відповідність конкретній фазі реабілітаційного процесу. 

4 Відповідність загальній технології реабілітаційного процесу: діагностика 

вихідного рівня об’єкта реабілітації (провідного дезадаптуючого синдрому, 
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стану працездатності та інших критеріїв життєдіяльноств, проведення 

реабілітаційних заходів, оцінка ефективності реабілітації). 

5. Визначення об’єму та черговості відновного лікування, характеру і 

тривалості процедур, їх кількості, щільності реабілітаційних заходів, реальних 

можливостей виконання ІПР. 

6. Програма реабілітації повинна служити посібником для лікуючого 

лікаря та лікаря-реабілітолога з питань тактики ведення хворого. 

Метою складання ІПР є формування системи заходів, які передбачають: 

1. Зниження сили, частоти та тривалості дії надмірних факторів 

зовнішнього середовища; 

2. Підсилення або компенсацію здібностей організму і особистості 

протистояти звичайним або надмірним негативним середовищним факторам; 

3. Усунення оборотних функціональних наслідків захворювання; 

4. Фізіологічну, психологічну і технічну компенсацію неповністю 

оборотних та необоротних наслідків; 

5. Усунення або зменшення тяжкості побутових втрат за рахунок адаптації 

житла і використання допомоги сім’ї або інших людей; 

6. Психологічну і фізіологічну адаптацію до конкретної трудової діяльності 

за умовою настанови на труд. 

При складанні індивідуальних реабілітаційних програм виділяються такі 

блоки: анкетні дані, експертна діагностика, експертний висновок, медична 

реабілітація, професійна реабілітація, соціально-побутова реабілітація, 

етапний епікриз. 

Анкетні дані: вік, освіта, професія хворого. 

Експертна характеристика вміщує дані про клініко-функціональний 

діагноз: давність та локалізацію інсульту, характер та ступінь тяжкості 

неврологічних синдромів. 

Діагноз повинен обґрунтовуватись описанням об’єктивних даних та 

результатами параклінічних методів дослідження. Так як у хворих внаслідок 

мозкового інсульту наявні різні психопатологічні синдроми, які формують 

внутрішню картину хвороби та впливають на життєдіяльність, обов’язкова 

консультація психіатра та психолога. В розділі “експертна діагностика” 

визначається також освіта, професія хворого, професійний маршрут, характер 

умов праці, наявність професійних шкідливостей, режим роботи, можливості 

перекваліфікації, перенавчання, працевлаштування. 

В розділі “соціально-середовищна характеристика” відмічаються джерела 

прибутку, матеріальну забезпеченість, характер житла, відомості про сім’ю 

хворого, наявність засобів зв’язку, транспорту та ін. 
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Потреба в проведенні медичної, соціальної та професійної реабілітації 

визначається в залежності від експертної оцінки. На цьому етапі складання ІПР 

належить визначитись із обсягом необхідних реабілітаційних інтервенцій. 

СУТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПЛОСКОСТОПІСТЮ              

В. І. Довгаль, Ю. В. Трохімчук 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка 

Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» м. Луцьк 

На тлі загального погіршення дитячого здоров’я з’являється дедалі більше 

дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР). За різними джерелами, такі діти 

становлять у середньому від 12 до 18% (в залежності від регіону України) від 

загальної кількості тих, які вступають до першого класу загальноосвітньої 

школи [1; 2]. 

Поняття затримки психічного розвитку (ЗПР) багатьма педагогами і 

психологами визначається як граничний стан між нормою і патологією 

розвитку, який має тимчасовий характер відставання, відповідно до темпів 

біологічного дозрівання, і який може коригуватися при застосуванні 

адекватної системи педагогічних заходів [1; 2; 4]. 

Значна інтенсифікація навчального процесу, застосування в педагогічній 

практиці альтернативних форм навчання і більш ранній початок 

систематичного навчання привело до збільшення числа дітей, які не 

справляються зі зростаючим навчальним навантаженням, не здатні без 

особливих зусиль адаптуватись до нових шкільних умов.  

В багаточисельних роботах, які присвячені соціологічним, педагогічним, 

психологічним, соціально-гігієнічним і дефектологічним проблемам, вказані 

тормозні і прискорюючі процеси розвитку умов, які закладені основним чином 

в особистості дитини, навколишньому середовищі і в їх взаємодії. Їх можна, в 

більшій або меншій мірі, віднести до біологічних (наприклад, генетично 

обумовленні відмінності в здібностях, темпераменті і працездатності) або 

соціальних (наприклад, вплив соціально-культурного рівня сім’ї на коло 

інтересів, зацікавленість в навчанні, соціальну орієнтацію). Цей факт, що 

перинатальні фактори ризику можуть впливати на психічний розвиток, в 

дефектології давно признаний. Навпаки, характеристики індивідуального 

розвитку в процесі подальшого онтогенезу довгий час ігнорувались, що, як 

показали результати досліджень, неправильно. 
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Існує широкий спектр біосоціальних причинно-наслідкових факторів який 

сприяє порушенню нервово-психічного здоров’я: викликає аномалії розвитку, 

розлади поведінки і спричинює прояви сімейної і шкільної дезадаптації, 

викликає розвиток невропатії, неврозів і неврозоподібних станів, психопатій 

та психозів. Соціальні уявлення юнаків з інтелектуальною недостатністю 

недостатньо диференційовані. Сприйняття світу має спрощений характер. 

Уявлення підлітків з ЗПР були недостатньо адекватними та спрощеними [3]. 

Т. П. Висковатова [1] вважає, що у виникненні затримки психічного 

розвитку дітей головну роль відіграє конституційно-генетична схильність, 

хоча суть її ще недостатньо роз’яснена в спеціальній літературі. На користь 

цього висновку свідчать результати досліджень автора, які показали, що в 

аналогічних умовах життя затримка психічного розвитку у одних дітей 

розвивається, а у других – не розвивається.  

Враховуючи багатофакторну етіологію шкільних труднощів, 

перевантаження вторинними симптомами поведінки, які мають відхилення від 

норми, потрібно лікувати дитину в цілому, як самостійну особистість. Поряд з 

тренуванням когнітивних функцій у дітей з частковим порушенням розвитку 

таке ж велике значення має цілеспрямований розвиток емоційної сфери 

особистості дитини. 
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4. Самыличев А. С. О воспитании двигательных способностей учащихся 

вспомогательной школы на уроках физической культуры / А. С. Самыличев // 
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О. М. Довгань Н. О. Давибіда, В. І. Банах 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка 

Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського 

Постановка проблеми. Стопа виконує функцію опори під час стояння і 

ходьби. Збільшення навантаження на стопу при прямоходінні, її кістки 

утворили пружне склепіння, яке укріплюють зв’язки, м’язи і фасції. При їх 

ослабленні розвивається плоскостопость. [2]. Вивчення даної проблеми на 

сьогодні є актуальним і потребує подальшого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Плоскостопість — це проблема 

опорно-рухового апарату, основною причиною якої є захворювання зв'язок та 

м'язів, які підтримують ступню. [1, 3, 4].  

Метою даного дослідження було за допомогою візуального методу 

визначити ознаки плоскостопості у дітей молодшого шкільного віку. 

Завдання дослідження: 

За допомогою візуального методу дослідження визначити наявні признаки 

плоскостопості у дітей молодшого шкільного віку. 

Розробити та впровадити в практику занять комплекси спеціальних 

фізичних вправ при плоскостопості. 

Виклад основного матеріалу. Існують фізичні вправи, які допомагають 

зменшити ступінь плоскостопості або взагалі її позбутися в дитячому віці. Для 

зміцнення м’язів використовують ходіння по піску, пухкій землі, гальці, 

колоді тощо. Спеціальні види ходьби: на носках, п’ятках, зовнішній поверхні 

стоп, з паралельною поставкою стоп, використовують ребристі дошки, 

скошені поверхні тощо. Фізичні вправи поєднують з ортопедичними засобами: 

носіння спеціального взуття з ортопедичними супінаторами, на підборах не 

вище 3-4 см. Протипоказано носити взуття на платформі з твердою або надто 

м’якою підошвою, слідкувати за постановкою ніг, щоб під час ходьби носки 

не розводились в сторони. Доповненням до лікування є плавання, ходьба на 

лижах, їзда на велосипеді, спортивні ігри [ 1, 4 ]. 
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Матеріал і методи дослідження склепінь стопи. Після проведеного 

обстеження учнів, нами було встановлено, що у 19 дітей є перші ознаки 

плоскостопості. У 13 дівчаток і 6 хлопчиків було виявлено сплощення 

поперечного відділу стопи. Також нами були виявлені патологічні зміни у 

хребтовому стовпі 4-х дітей, спостерігалось викривлення хребта, початкова 

стадія лівобічного сколіозу грудного відділу хребта. Після 3-х місячного курсу 

проведення комплексу фізичних вправ стан дітей значно покращився. 

Висновки. Майже у всіх дітей з плоскою стопою формується неправильна 

постава. У 60-70% досліджуваних дітей з плоскостопістю в подальшому 

приводить викривлення хребта та інших серйозних порушень постави та 

фізичного розвитку. Основними засобами профілактики і лікування 

плоскостопості є лікувальні вправи, масаж і мануальна терапія. 
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ТРАВМАТИЧНА ХВОРОБА СПИННОГО МОЗКУ (НА РІВНІ 

ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА): МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ, 

КЛІНІКА.             

Ю. В. Дьячкова, О. В. Шипелик 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

У вітчизняній та російськомовній літературі для поєднаних пошкоджень 

хребта та спинного мозку використовують термін – хребетно-спинномозкова 

травма чи спінальна травма. Сукупність клінічних проявів, що виникають в 

момент травми і пов’язаних з нею, отримала назву “травматична хвороба 

спинного мозку” Коновалова Н.Г., 2004; Леонтьев М.А., 2002. 

В сучасній літературі пропонують наступний підхід до рівня та ступеня 

пошкодження спинного мозку Белова А.Н., 2000. Для швидкої та якісної 

оцінки проявів хребетно-спинномозкової травми використовують шкалу 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B0
http://zhyvyaktyvno.org/index.php/news/ploskostopst-strashno-chi-ne-duzhe
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Frankel, вперше запропоновану ще в 1969 році. За цією шкалою виділяють 5 

типів неврологічних спінальних розладів: тип А – клініка повного поперечного 

ураження спинного мозку; тип В – параплегія з частковими чутливими 

порушеннями; тип С – парапарез з вираженим порушенням рухових функцій; 

тип D – парапарез із незначним обмеженням рухових функцій; тип E – 

відсутність неврологічних ускладнень або наявність мінімальних 

неврологічних симптомів. Крім того, додатково виділений тип R – 

радикулярний (больовий) синдром Беляев А.В., 1984. З метою підвищення 

об’єктивності оцінки рухових розладів американською асоціацією по 

спінальній травмі ASIA введені кількісні схеми, засновані на визначенні сили 

м'язів та чутливості в дерматомах, що іннервуються певними спінальними 

сегментами.  

У клінічному аспекті визначають синдроми повної травматичної перерви 

спинного мозку, що супроводжуються на рівні поперекового відділу хребта: 

нижньою параплегією, втратою всіх видів чутливості нижче рівня травми, 

дисфункцією кишечника, сечового міхура, статевою дисфункцією. 

Гришенкова Л.Н., 1998. 

В сучасних вітчизняних та іноземних джерелах наводяться механізми 

розвитку ушкодження спинного мозку при хребетно-спинномозковій травмі, 

що пояснює невідповідність локалізації та ступеня ушкодження хребта та 

клінічних синдромів ураження спинного мозку Белова А.Н., 2004. Отже, 

травматичне пошкодження спинного мозку не обмежується локальним 

руйнуванням структур, а запускає механізми, що призводять до вторинної 

загибелі первинно неушкоджених нейронів та глії. Відомо, що додатково до 

миттєвого пошкодження спинного мозку, що є безпосереднім результатом 

травми, розвивається повільний деструктивний процес, наслідки якого ще 

більш катастрофічні. Серед механізмів вторинного пошкодження виділяють 

судинний, запальний, розвиток апоптозу нейронів та глії.  

Ведучими синдромами травматичної хвороби спинного мозку на рівні 

поперекового відділу хребта є порушення опорно-рухової функції, чутливі 

розлади та больові феномени, дисфункція тазових органів, трофічні 

порушення Дифференциальная диагностика нервных болезней, 2001; 

Подчуфарова Е.В., 2003. 

Порушення опорно-рухової функції. Рухові розлади – найважливіший 

фактор, що обумовлює інвалідизацію пацієнтів із спінальною травмою. При 

ушкодженні хребта на рівні поперекового відділу виділяють чотири синдроми 

порушення рухової функції Аль-Шукри С.Х., 2001: нижньої в’ялої параплегії 
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(60,9%), нижньої спастичної параплегії (7,2%), нижнього проксимального 

парезу та плегії стоп (19,1%), нижнього дистального парезу (12%).  

Порушення чутливої функції. Дослідження порушення чутливості 

виявляє ряд особливостей: відносно низький рівень розладів чутливості – на 

2–3 сегменти нижче рівня ушкодженого сегмента свідчить про передню 

компресію спинного мозку; високий рівень розладів – на 3–4 сегменти вище 

рівня ушкодженого сегмента свідчить про наявність дистантних вогнищ, 

відсутність регресу розладів чутливості після ліквідації деформації хребетного 

каналу в ранньому періоді автори розцінюють як прогностично несприятливу 

ознаку для відновлення функції спинного мозку Леонтьев М.А., 2002. 

Порушення функції тазових органів. Порушення функції тазових органів 

у пацієнтів зі спінальною травмою на рівні поперекового відділу хребта дуже 

різноманітні, що обумовлене анатомічним розташуванням спінальних центрів 

регуляції сечовипускання та дефекації у люмбальних та сакральних сегментах 

спинного мозку на рівні Th ХII, L I хребців.  

Цікаво, що в сучасній нейрореабілітації при обстеженні пацієнтів зі 

спінальною травмою у віддаленому періоді рекомендують застосовувати 

методики визначення якості життя пацієнта Латышева В.Я., 2002. Поняття 

“якість життя” за даними різних авторів включає задоволення людини своїм 

фізичним, психічним та соціальним благополуччям і визначається тим, 

наскільки травма не дозволяє особі функціонувати в суспільстві, відповідно її 

статусу. Це інтегральний показник, що включає дані не тільки об’єктивного, а 

й суб’єктивного характеру.  

Таким чином, не дивлячись на те, що проблема травми хребта та спинного 

мозку не є новою, розвиток сучасних методів дослідження дає можливість 

більш детально вивчити клініку та спрогнозувати подальший розвиток 

травматичної хвороби, що є необхідним для визначення відновного потенціалу 

хворого та в подальшому складання для нього програми реабілітації. 

БЕЗБАР’ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ             

О. Ю. Закусило 

Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» 

Україна – одна з країн, які підписали та ратифікували Конвенцію ООН про 

права інвалідів. Одним з ключових питань цієї угоди є організація доступного 

середовища для маломобільних груп населення. Забезпечення права людей з 

інвалідністю на максимальну участь у економічному та соціальному житті 
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суспільства створює потребу у розширенні можливості необмеженого 

пересування і діяльності цієї категорії громадян. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, інвалідність в Україні 

мають близько 10% від всього населення. 80% з цих людей є працездатними 

та активними. Проте реалізація їхніх прав неможлива, доки не буде створено 

реальної доступності в громадських закладах та житлових будівлях, на 

вулицях, у транспорті та іншій інфраструктурі. Створити безбар’єрне 

середовище в Україні покликані нові державні будівельні норми, які вступили 

в дію з квітня цього року.  

Термін безбар’єрне середовище у більшості випадків вживається при згадці 

про людей з обмеженими фізичними можливостями, що використовують 

інвалідні коляски, але воно полегшує і пересування маломобільних груп 

населення (тимчасово непрацездатні, пішоходи з дитячими колясками, вагітні 

жінки і т.п.). До цієї ж категорії належать люди похилого віку і діти, 

мобільність і координація руху яких обмежені внаслідок вікових 

особливостей. Для них наявність безбар’єрного середовища є фактором, що 

істотно впливає на якість життя. Основний принцип, який повинен 

реалізовуватися при формуванні середовища життєдіяльності з урахуванням 

мало мобільних груп населення, максимально можлива інтеграція осіб з 

інвалідністю в усі сфери життя суспільства – праця, побут, освіта і дозвілля, 

проживання, реабілітація. 

Проаналізувавши інформаційні джерела та літературу з тематики 

безбар’єрного архітектурного середовища в будівлях і на відкритих 

територіях, можемо сформулювати такі основні вимоги до його проектування: 

1. Концепція «універсального дизайну». Суть концепції: середовище 

проживання, у тому числі архітектурне, повинне бути адаптованим до 

реальних можливостей всіх категорій населення, як практично здорових, так і 

осіб з інвалідністю, які без особливих труднощів пересуваються та 

обслуговують себе в цьому середовищі. Універсальний Дизайн передбачає 

створення елементів середовища, об’єктів, речей тощо доступними та 

зручними у користуванні для максимальної кількості людей.  

2. Дотримання принципу безперервності безбар’єрного архітектурного 

середовища. Ніяких бар’єрів, тобто елементів, що роблять неможливим або 

суттєво ускладнюють пересування і самообслуговування, не повинно 

зустрічатися в усіх місцях діяльності людини і насамперед на шляхах руху. 

Особливо важливо проходження принципу безперервності в тих місцях, де 

людина перебуває найчастіше. Якщо говорити про відкриті території, то це 

тротуари, пішохідні алеї і доріжки у дворах, в парках і скверах, всі перетини 

http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832
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шляхів руху. Крім того, це входи в усі установи обслуговування, а також 

зупинки громадського транспорту, підходи до всіх банкоматів і кіосків, 

майданчики відпочинку і т.д.  

Це дві найпростіші умови, необхідні для того, щоб 30% громадян країни 

зберігали соціальну повноцінність, не обтяжували своїми повсякденними 

проблемами рідних, близьких, соціальні служби. 

Однак проблема полягає не тільки у безбар’єрній архітектурі. Наше 

суспільство залишається бар’єрним, оскільки бар’єри є різні: фізичні 

(сходинки, бордюрні камені, турнікети, вузькі проходи тощо) і людські, які 

стосуються рівня культури, обізнаності, а звідси й сприймання та ставлення до 

людей з інвалідністю.  

Наше суспільство ще й досі призначене тільки для практично здорових 

людей. Якщо людина хоч трохи обмежена у фізичних можливостях, вона 

опиняється на периферії суспільного життя. Створення безбар’єрної 

архітектури ведеться за принципом залишкового фінансування. У кращому 

випадку проблема доступності середовища проживання вирішується шляхом 

гуманізації окремих зон, але навіть ці проекти не виконуються.  

Щоб змінити ситуацію необхідно мислити більш глобально, взяти на 

озброєння ідею створення безбар’єрності середовища для маломобільних груп 

населення всюди, зробити будівлі та споруди однаково доступними для всіх 

громадян не зважаючи на їхні фізичні можливості. 

Досвід економічно розвинених країн показує, що створення безбар’єрного 

середовища – цілком реальне завдання, що, звісно, вимагає коштів, але 

водночас – сумлінності, вміння і, головне, любові до ближніх і нелицемірного 

бажання їм по-справжньому допомогти. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ              

А. Ю. Зань, С. В. Борцевич 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Протягом декількох місяців або років після інсульту багато клітин мозку, 

які постраждали, можуть відновити деякі свої функції. У той же час інші 

області мозку можуть взяти на себе інші функції, зруйнованих клітин. 

Реабілітація після інсульту складає складний процес досягнення оптимального 

рівня соціальної адаптації та незалежності людини яка перенесла інсульт, 

наступними шляхами: 

-навчання новим навичкам; 

-перенавчання навичок і здібностей; 

-адаптація до фізичних, емоційним і соціальним наслідків інсульту; 

Реабілітації після інсульту допоможе повернути людину до самостійного 

життя. Реабілітація не ліквідує наслідки інсульту. Мета реабілітації після 

інсульту мобілізація сил і можливостей, придбання впевненості, для 

продовження звичайної повсякденної діяльності, направлена на здобуття 

незалежності людині яка перенесла інсульт. 

Медична реабілітація полягає в проведенні наступних заходів [1]: 

-загальний догляд; 

-консервативна профілактика і лікування. 

В гострий період захворювання організація надання реабілітаційної 

допомоги повинна бути спрямована на вирішення наступних завдань[2; 3]:: 

-попередження і організацію лікуванню ускладнень, пов’язаних з 

імобілізацією, супутніми захворюваннями. 

-визначення функціонального дефіциту і збереження можливостей 

пацієнта. 

-покращення загального фізичного стану пацієнта. 

-покращення порушення рухових, мовних, сенсорних функцій. 

-виявлення психоемоційних порушень. 

-відновлення самообслуговування і елементарних побутових навичок. 

-попередження повторного крововиливу. 

Зменшення рухливості хворого в гострий період є причиною розвитку 

багатьох ускладнень : відлежин, тромбоз глибоких вен, пневмоній, депресія. 

Правильний догляд і рання активізація хворого в більшості випадків сприяє 

попередженню цих явищ. В гострий період часто виникають також проблеми, 

що пов’язані зі супутніми захворюваннями (цукровий діабет, ішемічна 

хвороба серця, артеріальна гіпертонія та ін.). Наявність інтеркуррентних 
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захворювання може суттєво обмежувати можливості активної реабілітації , 

тому необхідні своєчасні заходи, що до їх і лікування. 

До кінця гострого періоду, по мірі регресу набряку мозку, можна вже собі 

уявити ступінь тих чи інших функціональних порушень. Заходи що до їх 

відновлення необхідно починати як можна раніше, лише після того як мине 

загроза для життя пацієнта, при стабілізації життєво важливих функцій 

організму (в першу чергу - гемодинамічних показників) і неврологічного 

статусу. При дотриманні цих умов використовують лікування положенням, 

масаж, пасивну і дихальну гімнастку в перші дні, термін початку активних 

реабілітаційних заходів (активні вправи, перехід у вертикальне положення, 

вставання, статичні навантаження) дуже індивідуальний і залежить від 

характеру і вираженості порушення мозкового кровообігу, супутніх 

захворювань. Лікування положенням - полягає у надаванні паралізованій 

кінцівці правильного положення впродовж того часу, поки хворий 

знаходиться у ліжку. Паралізовану руку кладуть на подушку так, щоб вся рука 

і плечовий суглоб були розташовані на одному рівні в горизонтальній 

площині. Потім руку відводять в сторону до кута 90 градус і в(при болях 

починають з меншого кута, і поступово збільшують до 90 градусів), 

випрямляють і супінують. Кисть розігнута з розведеними пальцями фіксується 

лонгетою, а передпліччя мішечком з піску. Нога на стороні паралічу 

згинається в колінному суглобі під кутом 15-20 градусів (під коліно 

підкладають валик), стопа приводиться в положення тильного згинання під 

кутом 90 градусів і утримується в такому положенні шляхом опору стопи в 

дерев’яний ящик, прикріплений до спинки [4]. 

Пасивні рухи - покращують кровообіг в ураженій кінцівці, можуть сприяти 

зниженню м’язового тонусу, і стимулює появу активних рухів завдяки 

рефлекторному впливу еферентної імпульсації, виникаючи у м’язах і суглобах 

паралізованої кінцівки. Пасивні рухи виконуються як на хворій такі на 

здоровій стороні, в повільному темпі(швидкий темп може спровокувати 

збільшення тонусу м’язів) плавно без ривків. Активну гімнастику - при 

відсутності протипоказів починають при ішемічному інсульті через 7-10 днів, 

при геморагічному масивному крововиливі через 15-20 днів, від початку 

захворювання. Основна вимога - строге дозування навантаження і поступове 

її збільшення. Дозування навантажень здійснюється амплітудою, темпом і 

кількістю повторювальних рухів і ступенем фізичного навантаження [2]. 

Виділяють вправи статичного навантаження, в котрих відбувається тонічне 

напруження м’язів, і вправи динамічного характеру супроводжується 

виконанням руху. Масаж - виконується при відсутності протипоказів в ті ж 
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терміни, що лікування положенням. Масаж проводять в положенні хворого 

лежачи на спині і здоровому боці, кожен день. 

Крім кінезіотерапії і масажу при потребі реабілітолог використовує і інші 

засоби відновлювального лікування: фізіотерапія, блокади, ортезування.  
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МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ ЕУЛЬТУРОЮ             

Н. Р. Заяць, І. О. Чижик, О. М. Гурковський 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Одним із шляхів підвищення ефективності системи фізкультурної освіти й 

фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів у режимі шкільного дня 

вважається формування в них повноцінної мотивації до занять фізкультурно-

спортивної спрямованості. При цьому, вважають дослідники, необхідно 

акцентувати увагу на елементах, які сприяють ефективному формуванню 

розумного ставлення дівчат-підлітків до себе й до свого тіла та мотиваційної 

сфери; усвідомленню необхідності міцного здоров’я, дотримання здорового 

способу життя, фізичної вдосконаленості [1]. 

Загальноприйнятими серед дослідників проблеми мотивації є положення 

про те, що мотивація (в широкому розумінні) включає всі види спонукань: 

потреби, інтереси, прагнення, цілі, схильності [3; 4]. Мотивація – це сукупність 

спонукальних факторів, які спричиняють активність організму й визначають її 

спрямованість. Вона є головною складовою прагнення школярів до фізичного 

вдосконалення [2]. 

Мотив – усвідомлений активізатор діяльності людини. Її діяльність може 

здійснюватися через мету, тобто “для чого?” і через потребу, тобто “чому?” 

вона хоче проявляти свою активність. Мета конкретизує усвідомленість дій 
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людини і шляхи її досягнення, є однією із особистих її потреб, що 

характеризуються як цілеспрямованість [1].  

З гіпотези мотивації та емоцій, описаних С.С. Занюком (1997), відомо, що 

мотиви й інтереси тісно пов’язані із свідомістю, а з її підвищенням мотивація 

може змінюватися в позитивному напрямку. Інтереси й мотиви спонукають 

людину до активної діяльності, пошуку занять для задоволення своїх потреб 

[3; 4].  

Термін мотивація у широкому значенні, використовується в усіх галузях 

психології, дослідженні причин і механізмів поведінки людини. За своїми 

проявами і функцією в регуляції поведінки спонукальні фактори поділяють на 

два відносно самостійних класи: потреби й мотиви. Навчальна, фізкультурно-

спортивна й фізкультурно-оздоровча діяльність характеризується цілим 

комплексом мотивів, які визначають сенс занять. 

Підвищення ефективності системи фізкультурної освіти й фізкультурно-

оздоровчої діяльності школярів у режимі шкільного дня сприятиме 

формуванню в них повноцінної мотивації до занять фізкультурно-спортивної 

спрямованості, ефективному формуванню розумного ставлення до себе й до 

свого тіла, усвідомленню необхідності міцного здоров’я, дотримання 

здорового способу життя, фізичної вдосконаленості. Організація 

оптимального режиму життя, особливо рухового, у вигляді фізкультурно-

оздоровчих заходів, забезпечить гармонійний розвиток організму в цей 

відповідальний віковий період.  
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ  НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КУРСАНТІВ             

В. Є. Земляков 

Херсонська державна морська академія, м. Херсон. 

У період перебудови діяльності у всіх сферах нашого суспільства з'явилася 

об'єктивна необхідність одержання курсантом значного об'єму професійних 

знань і великої кількості різноманітної інформації та незмірно зріст темп життя 

(1,2). Все це обумовлено зсувом центру ваги навантажень із фізичної сфери на 

психічну, розумову та емоційну, при якій функції серцево-судинної системи 

змінюються незначно (3,4).  

Працездатність визначаєтся як спроможність курсанта до виконання 

конкретної діяльності в рамках заданих тимчасових лімітів і параметрів 

ефективності. Основу працездатності складають спеціальні знання, вміння, 

навички, а також певні психофізіологічні (пам'ять, увага, сприйняття), 

фізіологічні (особливості серцево-судинної, ендокринної систем, опорно-

рухового апарату) і психологічні якості (5,6).  

Працездатність курсанта визначається трьома групами чинників: 

фізіологічного характеру – стан здоров'я, тобто нормальний функціональний 

стан основних систем організму, харчування, сон, загальне навантаження, 

організація відпочинку; фізичні – впливають на організм через органи 

почуттів: ступінь і характер освітлення робочого місця, температура повітря, 

шум, вібрація; психічні – самопочуття, мотивація, настрій. На працездатність 

курсанта у даний момент впливає не тільки кожний із цих чинників окремо, 

але й різноманітні їхні сполучення. Висока працездатність забезпечується 

тільки в тому випадку, якщо життєвий ритм правильно узгодиться з 

індивідуальними біологічними ритмами курсанта. Показники 

функціонального стану серцево-судинної, ендокринної, м'язової та інших 

систем досягають максимальних значень у період активності, у той час як під 

час сну відбувається в основному відновлювальні процеси (7,8).    

Правильна організація розумової роботи і відпочинку – важлива умова для 

збереження здоров'я, працездатності та успішного оволодіння навчальними 

дисциплінами. Знаходити резерви для відпочинку і відновлення слід не в 

зниженні мозкових зусиль, а в дозованих фізичних навнтаженнях та активному 

відпочинку. Рух м'язів створює величезне число нервових імпульсів, що 

збагачують мозок масою відчуттів, підтримують його в нормальному 

робочому стані (9).  
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Тонус і працездатність головного мозку підтримується протягом тривалого 

часу, коли скорочення і напруга різноманітних м'язових груп ритмічно 

чергується з їхнім наступним розслабленням. Такий режим рухів 

спостерігається під час ходьби, бігу, плавання, а також багатьох інших рухів, 

що виконуються ритмічно з помірною інтенсивністю. 

Не менш важливий і стан мускулатури курсанта, що допомагає нервовій 

системі справлятися з інтелектуальними навантаженнями. Для успішної 

розумової роботи потрібний не тільки тренований мозок, але і треноване тіло 

(10,11). Стійкість і активність таких показників розумової діяльності, як 

пам'ять, увага сприйняття, швидкість прийому та передачі інформації прямо 

пропорційно рівню фізичної підготовленості курсанта. Різноманітні психічні 

функції помітно залежать від певних фізичних властивостей і таких якостей, 

як швидкість, сила, витривалість, гнучкість, і тому їх потрібно постійно 

тренувати під час занять фізичною культурою та спортом. 
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ОЦІНКА РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ.             

О. О. Імберовська, В. І. Гордійчук  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Останнім часом розвивається прогресивна ідея усвідомлення необхідності 

формування, підтримки та розвитку трьох сторін здоров’я: фізичної, психічної 

й соціальної. Ця ідея Всесвітньої організації охорони здоров’я є особливо 

актуальною для країн, у яких погіршуються демографічні показники приросту 

населення. Реалізація її в повному обсязі ускладнюється ще й недостатнім 

вивченням системи взаємозв’язків “організм-особистість-діяльність”, 

особливо на етапах формування і підтримки здоров’я людини. 

Під поняттям «здоров’я» розуміють не лише якісні, але й кількісні ознаки, 

оскільки існує поняття про рівень здоров’я. В.П. Казначеєв [Гребняк В.П., 

1999] термін “здоров’я” визначає як комплекс резервних можливостей 

організму, що забезпечують соціальну активність при максимальній 

тривалості життя. 

http://dx.doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01.14
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Здоров’я – це цілісний багатомірний стан, що визначається за п’ятьма 

основними критеріями: 

1. рівнем та гармонійністю фізичного розвитку людини; 

2. функціональним станом організму (його резервними можливостями); 

3. рівнем імунного захисту і неспецифічної резистентності; 

4. рівнем дефектів розвитку або наявністю захворювань; 

5. рівнем розвитку морально-вольових якостей і ціннісно-мотиваційних 

уявлень [Курочкіна М.В., 2000]. 

Рівень фізичного стану людини подібний за змістом до кількісної 

характеристики здоров’я, тому є ціла низка методик наближеної оцінки 

фізичного стану, які включають у себе ряд анкетних запитань, тестів та 

вимірів. 

Методика оцінки адаптивного потенціалу системи кровообігу Р.М. 

Баєвського [Єднак В., 2002] побудована на тому, що необхідний рівень 

функціонування організму може бути досягнутий за рахунок мобілізації 

функціональних резервів системи кровообігу шляхом відповідного 

напруження регуляторних механізмів. Було розроблено низку формул, що 

дозволяють обчислити адаптаційний потенціал системи кровообігу за заданим 

набором показників за допомогою рівнянь множинної регресії. 

Анкетні способи оцінки фізичного стану прогнозують його рівень за 

результатами опитування та деякими функціональними показниками. Це 

системи КОНТРЕКС-1, КОНТРЕКС-2 і КОНТРЕКС-3 [Щербина В.А., 1998], 

що враховують наявність факторів ризику серцево-судинних захворювань, 

характер рухової активності й окремі морфофункціональні показники, 

перераховані потім у бали, сума яких визначає комплексну оцінку.  

Між тим, у всіх системах оцінки аналіз базується на якісній основі, де 

кількісна міра здоров’я визначається шляхом перерахунку в ”бали” чи “рівні” 

сумарного числа очок, отриманих при різних вимірах. Р.С. Паффенбаргер і Е. 

Ольсен [Петров Н.Л., 1998] зробили спробу поєднати в одне ціле стан здоров’я, 

під яким мається на увазі ризик захворювання на ішемічну хворобу серця – 

основної причини втрати працездатності й смертності населення, – з рядом 

чинників, що впливають на нього. Показано, що всі ці чинники пов’язані з 

рівнем і характером впливу дозованого фізичного навантаження. 

На думку Г.Л. Апанасенка, Р.Г. Науменка [Бутенко М.В., 2004] для 

збереження та зміцнення здоров’я здорових людей необхідна інформація як 

про умови формування здоров’я (характер і фактори реалізації генофонду, 

стан екології, спосіб життя тощо), так і про кінцевий результат їх реалізації – 

конкретні показники, що характеризують стан здоров’я індивіда чи популяції. 
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А.Г. Щедріна [Щедрина А.Г., 1989] вважає, що елементи здоров’я можуть 

бути кількісно охарактеризовані наступними п’ятьма ознаками: рівень і 

гармонійність фізичного розвитку, функціональний стан організму (його 

резервні можливості й серцево-судинна система), рівень імунного захисту та 

неспецифічної резистентності, наявність якогось недугу чи дефекту розвитку 

тощо. Основа структури здоров’я, за А.Г. Щедріною, – стабільність 

гомеостазу, а її ступінь залежить від рівня адаптивності та саморегуляції 

організму. 

Кількісна оцінка індивідуального здоров’я є одним із найактуальніших 

завдань сучасної медицини. З цією метою розроблено й апробовано велику 

кількість різних методик. 

Дослідження, проведені з метою визначення інформативності 

найпоширеніших методів, що використовуються для кількісної оцінки 

здоров’я, показали, що найбільш значущий кореляційний зв’язок та достатній 

ступінь надійності мають методи Г.Л. Апанасенка (рівень фізичного здоров’я), 

Р.М. Баєвського [Єднак В., 2002] (рівень адаптаційного потенціалу), К. Купера 

(максимальна потреба кисню). Більшість сучасних методів кількісної оцінки 

здоров’я характеризуються високою залежністю величини інтегрального 

показника від стану серцево-судинної системи та малочутливі до змін 

функціонального стану інших систем. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ З 

ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ ЗА ГІПЕРТОНІЧНИМ ТИПОМ. .             

Ю. М. Йовбак, О. В. Шипелик 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Реабілітація вегето-судинної дистонії за гіпертонічним типом у підлітків 

має бути комплексною, з урахуванням основного або супутнього 

захворювання, етіологічних і патогенетичних особливостей, провідного 

клінічного синдромокомлексу, типу реактивності, вираженості та забезпечення 

функціонування вегетативної нервової системи, що виявляється результатами 

інструментальних досліджень. 

Основні принципи реабілітації дітей та підлітків з ВСД, вперше 

запропоновані Н. Бєлоконь і М. Кубергером (1987), не втратили своєї 

значущості й дотепер [Дорошенко В.В., 2008]. Водночас результати останніх 

наукових досліджень і клінічні спостереження дали змогу істотно доповнити 

й розширити ці принципи, сформулювавши їх у такий спосіб: 
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1. Місцем здійснення реабілітаційних заходів є всі заклади охорони 

здоров'я (стаціонар, поліклініка, реабілітаційні центри, санаторії, оздоровчі 

табори тощо) й освіти (школа, гімназія, ліцей, інтернат тощо), а також сім'я 

хворого. 

2. Слід прагнути максимального усунення причин, покладених в основу 

патологічного процесу конкретного пацієнта, а також якомога повніше 

виключити вплив чинників, що спричинюють прогресування захворювання і 

погіршують його прогноз. 

3. Відомий принцип — «лікувати не хворобу, а хворого» має особливу 

важливість для хворих з ВСД.  

4. Реабілітація має бути вчасною, оскільки, що раніше вона розпочата, то 

вища її ефективність. 

5. Основним завданням реабілітації дітей з ВСД є стимуляція процесів 

саморегуляції дитячого організму, підвищення рівня його компенсаторних 

можливостей і адаптаційних механізмів. 

6. Реабілітація хворих з ВСД має бути комплексною, етапною і тривалою із 

застосуванням максимальних фізіологічних методів впливу, насамперед 

немедикаментозного характеру. 

7. Реабілітація дітей та підлітків з ВСД завжди має стосуватися не тільки 

дитини, а й його мікросоціального оточення [Бурлай В.Г., 2000]. 

На кожному етапі реабілітації, незважаючи на різні клініко-патогенетичні 

форми і тяжкість перебігу ВСД, для всіх хворих потрібно застосовувати 

ступінчасту (крокову) тактику ведення. 

Всі заходи фізичної реабілітації ефективно застосовувати, як вважають 

П.С. Мотич, Ю.В. Морошко, С.О. Бабко та ін.. (2006), Л.В. Козлова (2008), на фоні 

нормалізації режиму дня, ритму праці та відпочинку.  

Не менш важливу лікувально-профілактичну роль у процесі реабілітації 

хворих з ВСД відіграє раціонально призначене харчування. [Буряк В.Н., 2006]. 

Важливе місце в реабілітації дітей шкільного віку з вегето-судинною 

дистонією, як психовегетативного синдрому, повинно відводитись 

психотерапії, що направлена на корекцію внутрішньої картини хвороби з 

переорієнтацією на немедикаментозні прийоми саморегуляції 

(Окороков О.М., 2004; Козлова Л.В., 2008).  

До методів опосередкованого психотерапевтичного впливу належить 

музикотерапія. [Бережний В.В., 2006]. 

Значну роль у реабілітації хворих з ВСД відіграє і гідротерапія. 

[Москаленко Н., 2004]. 
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Останнім часом у лікуванні дітей та підлітків з симпатикотонією і 

кардіалгіями застосовують низькоінтенсивне лазерне випромінювання 

інфрачервоного і червоного діапазонів середніх потужностей (від 4 до 30 

мВт/см2) для впливу на зони печінки, серця, а також судини і паравертебральні 

ділянки [Мєєрсон Ф.З., 1989]. 

З успіхом упродовж багатьох років для лікування хворих з ВСД 

використовується ентеральна оксигенотерапія введенням у шлунок кисневої 

піни, у вигляді так званого кисневого коктейлю. Це сприяє загальному 

поліпшенню обмінних процесів, кисневому насиченню тканин, у тому числі 

підвищенню оксигенації ЦНС і серцево-судинної системи [Буряк В.Н., 2006]. 

Високоефективним методом реабілітації при ВСД за гіпертонічним типом 

є масаж [Москаленко Н., 2004].  

Останнім часом до програм із фізичної реабілітації включають 

нетрадиційні її засоби. Так, використовують метод біологічного зворотного 

зв'язку (БЗЗ), який передбачає активне підключення самого хворого до процесу 

лікування (Г. Кушнір, 1995).  

Е.Е. Гогін (2002), С.М. Кушнір (2003) та Н.Н. Нєжкіна (2003) у своїх 

працях наголошують на необхідності усунення гіподинамії.  

Лікувальна фізична культура (ЛФК) займає значне місце в фізичній 

реабілітації дітей із ВСД. В основі лікувальної дії ЛФК лежать фізіологічні й 

біологічні процеси, що обумовлюють багатобічний вплив на серцево-судинну 

систему [Бережний В.В., 2002]. 

Аналіз спеціальної літератури доводить, що на сьогодні існує достатньо 

методичних підходів щодо комплексного застосування засобів фізичної 

реабілітації серед дітей шкільного віку з вегето-судинною дистонією за 

гіпертонічним типом, але, як правило, вони пристосовані для умов стаціонару, 

поліклініки чи санаторію. Проте у зв’язку з віддаленістю поліклінік від місця 

проживання дітей та великим учбовим навантаженням в школі, виникає 

необхідність впровадження адаптованих до умов навчального закладу програм 

фізичної реабілітації, що відповідають сучасним потребам молоді та водночас 

підвищують адаптивні можливості їх організму. 
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ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ З ВІДХИЛЕННЯМИ У ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ.             

В. В. Кирилюк 

Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк  

Проблема стану здоров’я студентської молоді набула сьогодні особливої 

актуальності. У результатах більшості досліджень простежено тенденцію 

постійного збільшення кількості студентів із відхиленнями в стані здоров’я. 

Аналіз світового досвіду та результатів низки наукових досліджень 

переконують, що ефективним напрямом підвищення рівня рухової активності 

студентів в Україні є вдосконалення системи оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності. При цьому під системою оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності розуміють окремий напрям фізичної реабілітації та її засобів. 

Збереження й зміцнення здоров’я студентів – один із пріоритетних 

напрямів навчально-ви-ховного процесу у вищому навчальному закладі, 

оскільки лише здорова молодь спроможна належно засвоювати отримані 

знання й у майбутньому стати фахівцем з обраної професії. 

Вищесказане підкреслює доцільність і необхідність проведення 

досліджень у сфері вдосконалення методик диференційованого навчання 

студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп, 

доповнення навчальних програм із фізичного виховання доступними засобами 

фізичної реабілітації, що дасть можливість зупинити прогресування 

захворювання, займатися фізичною культурою в оптимальному для цієї 

категорії студентів режимі й водночас отримувати оздоровчо-реабілітаційний 

ефект.  

Застосовано вивчення й системний аналіз сучасної спеціальної науково-

методичної літератури із досліджувальної проблеми. Для окреслення кола 

рекреаційно-реабілітаційних засобів, які будуть покладені в основу програми 

фізичної реабілітації для студентів із відхиленнями у фізичному розвитку, 

котрі займаються в спеціальних медичних групах. 

Як відомо, одним із найефективніших і доступних функціональних методів 

є лікувальна фізична культура (ЛФК), яка й має бути основним засобом 

рекреаційно - реабілітаційної програми для студентів із проявами у відхиленні 

фізичному розвитку хвороби в умовах навчального процесу. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У 

ФУТБОЛІСТІВ 18-23 РОКІВ             

C. О. Коваленко 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 

Черкаси 

Багатьма авторами показано, що регулярні заняття фізичними вправами 

суттєво впливають на серцево-судинну систему людини. Тому визначення 

гемодинамічних показників у спортсменів різних спеціалізацій здійснюється 

для діагностики функціональних можливостей організму спортсмена і є 

прогностичними для допуску до занять фізичними вправами, визначення 

можливих їх об’ємів та інтенсивності. Втім, рівень гемодинамічних показників 

футболістів масових розрядів, динаміка їх змін при стандартних 

функціональних пробах вивчено недостатньо.  

Вимірювання були проведені на 10 футболістах масових розрядах та 12 

неспортсменах 18-23 років. Артеріальний тиск вимірювали аускультативним 

способом Короткова. Показники частоти серцевих скорочень, серцевого 

викиду та фаз серцевого циклу розраховували за сигналами 

електрокардіограми та реограми грудної клітки. В групах спортсменів та 

неспортсменів за різних умов розраховували середнє значення та похибку 

показників центральної гемодинаміки. Достовірність відмінностей між 

групами визначали за Т-критерієм Ст'юдента. 

З’ясовано, що в стані спокою лежачи серцево-судинна система футболістів 

масових розрядів характеризується економізацією у порівнянні з 

неспортсменами. При дозованому фізичному навантаженні футболісти також 

мають вищу економізацію функціонування серцево-судинної системи ніж 

неспортсмени. Найбільш прогностичним показником за цих умов є тривалість 

фази напруження.  

Отримані в ході вимірювань та аналізу їх результатів узагальнення можуть 

бути корисними для оцінки норм функціонування серцево-судинної системи у 

спортсменів з метою забезпечення нормування тренувальних навантажень та 

попередження захворювань. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ.             

М. М. Ковальчук, О. О. Бережанський 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка 

Проблеми спортивного відбору в легкій атлетиці є надзвичайно широкими 

та різноплановими. Кожна з цих проблем має свою специфіку в залежності від 

завдань щодо певних етапів підготовки юних спортсменів [2]. 

Природний відбір не дозволяє вирішити проблему підготовки 

кваліфікованого резерву, оскільки, згідно статистичних даних, відомо, що в 

ДЮСШ, СДЮШОР відбувається значне “відсіювання” дітей. Близько 70% 

юних легкоатлетів припиняють заняття через невідповідність програм відбору 

і підготовки [1, 3]. 

Недостатньо вдосконалена система спортивного відбору у легкій атлетиці 

обумовлена багатьма причинами, в тому числі тим, що немає обґрунтованої 

інформації про значущість певних факторів для становлення майстерності 

атлетів. До того ж, недостатньо вивчені надійність та інформативність методів 

відбору дітей для навчання і вдосконалення в секціях, групах, класах, 

практично відсутні наукові дані про граничні тренувальні навантаження для 

юних легкоатлетів різного віку [3]. 

Метою нашої роботи було встановлення взаємозв’язку між показниками 

фізичного розвитку та фізичними якостями юних легкоатлетів на етапі 

початкової підготовки.  

Дослідження включало серію тестів для діагностування рівня загальної 

фізичної підготовленості юних легкоатлетів, встановлено рівень їх фізичної 

працездатності та проведено кореляційний аналіз взаємозв’язків. 

Проведений нами кореляційний аналіз дозволяє стверджувати, що 

показники зросту юних легкоатлетів на етапі початкової підготовки мають 

тісний зв’язок з показниками прояву швидкісних якостей (біг 30 м - 0,588; біг 

60 м - 0,663) як у хлопчиків, так і у дівчаток. 

Нами встановлено тісні взаємозв’язки показників маси тіла з показниками 

стрибка у довжину з місця (0,805) та згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи (0,550). Тобто, на етапі початкової підготовки маса тіла може 

виступати одним із критеріїв орієнтації на силові та швидкісно-силові 

дисципліни легкої атлетики. 
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Аналіз кореляційних взаємозв’язків показав що показники окружності 

грудної клітки мають тісний кореляційний взаємозв’язок з показником 

стрибка у довжину з місця та з показником стрибка у висоту з місця. 

Висновки. Отже, на етапі початкової підготовки показники зросту юних 

легкоатлетів та паспортний вік, а саме показник кількості прожитих днів, 

можуть виступати критерієм орієнтації на спринтерські дисципліни як у 

хлопчиків, так і у дівчаток. Маса тіла може виступати одним із критеріїв 

орієнтації на силові та швидкісно-силові дисципліни легкої атлетики.  
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ПОНЯТТЯ ПРО ДИНАМІЧНИЙ СТЕРЕОТИП. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

У ДІТЕЙ             

Ю. В. Ковальчук, О. В. Шипелик 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Динамічний стереотип – це зафіксована система в організмі, яка 

складається з умовних і безумовних рефлексів, об’єднаних в єдиний 

функціональний комплекс, який лежить в основі звичок, навичок даного 

індивідуума і утворюється під впливом стереотипних змін і впливів 

зовнішнього і внутрішнього середовища [Шейнкман О. Г., 2000]. Як відомо, із 

зовнішнього середовища постійно діють не тільки хаотичні подразники, але й 

послідовні, періодичні. Це так звані зовнішні стереотипні подразники, 

наприклад, зміна дня світла на вечір, ніч, темряву; є періодичні подразнення і 

з внутрішнього середовища організму. Кожний з цих подразників викликає 

певну реакцію організму (умовнорефлекторну або безумовнорефлекторну) в 

залежності з відповідним розподілом процесів збудження і гальмування в 

ЦНС. І при багаторазових повтореннях системи подразників у певній чіткій 

послідовності, така систематична зміна функціональних станів фіксується, 

синтезується в єдине ціле, в єдиний і послідовний ланцюг рефлексів. Ткак 

вироблена на протязі тривалого часу система послідовних рефлексів (а звідси 

і послідовність процесів збудження і гальмування) і є динамічний стереотип., 

який лежить в основі звичок, навиків індивідуума. Він є практичним 
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результатом складної синтезуючої діяльності головного мозку. Вважається, 

що вироблення організмом того чи іншого стереотипу не тільки складна 

синтезуюча робота великих півкуль головного мозку, але і дуже важкий 

процес для всієї нервової системи і для організму в цілому. Витрачається 

багато енергії особливо нервової. Але, коли динамічний стереотип виробився, 

закріпився, то він легко підтримується організмом. Організм, особливо 

нервова система, мало витрачає енергії на нього. Ось чому стереотипи такі 

живучі, і люди з дуже важкою напругою з ними розлучаються, і то, не так 

зразу, а через тривалий час. Тобто, переробка динамічного стереотипу – дуже 

важке завдання, важка робота для нервової системи, і переробка стереотипу 

нерідко навіть призводить до розладнання деяких функцій нервової системи 

(неврози, психози) [Шейнкман О. Г., 2000; Єдинак Г. А., 2004]. Згадаємо 

адаптивний невроз у «домашніх» дітей, які приходять до дитсадка, особливо 

до школи. В дитини вдома, в сім’ї, в основі способу життя, режиму дня, 

поведінки, звичок були одні стереотипи, до яких вона добре пристосувалася. 

В дитсадку, або в школі, в перші дні, тижні проходить різке ламання цих 

стереотипів, тобто звичок, оточення, навантаження – все це дуже болісно 

сприймається дитиною, тим більше, що вона ще не зовсім критично 

відноситься до себе, до оточуючого середовища. Це викликає значні нервові 

порушення, нервово-психічні переживання, стреси, що у дітей зі слабкою чи з 

неврівноваженою системою викликає неврози. Тому педагог повинен розуміти 

цю ломку стереотипів, стан нервової системи дітей. Тому в перші місяці 

необхідно оточувати дітей ласкою, м’яким режимом, невеликим 

навантаженням, про це ж саме треба говорити і батькам [Страковская В. Л. 

1994]. 

Так як людина соціальна істота, то умовно у неї стереотипи можна 

розділити на біологічні і соціальні. Біологічні стереотипи – спадкові, 

генетично запрограмовані і є вже після народження дитини або частіше 

розвиваються з розвитком дитячого організму. Їх розвиток, якість, особливості 

залежать не тільки від генетичної програми, але і від особливостей 

навколишнього середовища, в якому розвивається дитина. Прикладом 

біологічного стереотипу є розвиток у дитини цілеспрямованих рухів, ходіння 

ногами і т.д. 

З перших років життя у дитини (за допомогою рефлексу копіювання, 

орієнтовно-дослідницького) розвиваються й соціальні стереотипи, а звідси 

звички, навички, соціальна поведінка [Моісенко Р. О., 2003]. Вироблення цих 

стереотипів цілком залежить від оточення, в якому росте і розвивається 

дитина, від методів і особливостей її виховання і навчання. Це такі стереотипи 
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як: побутові, гігієнічні, естетичні і т.д. І від того, як вони у дитинстві 

закріпилися, утворилися – вони можуть бути позитивними і негативними. А 

звідси і позитивні і негативні звички, дії тощо. Наприклад, акуратність, 

пунктуальність, правильне користування ложкою, миття рук перед 

прийняттям їжі, правильна поза за партою, правильне тримання ручки під час 

письма і т.д. Педагог повинен пам’ятати, що якщо учень вимушений 

виконувати ті чи інші дії, то в нього обов’язково з’явиться стереотип, а який 

він буде позитивний чи негативний багато в чому залежить і від педагога. 

ДУХОВНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК 

ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ЧИННИК ЇЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ            

О. П. Колісник 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Великі, відкриті, складні та нелінійні системи в певну мить часу та в 

певному місці можуть розвиватися непередбачувано, спонтанно, творчо. 

Життя людини як складної, відкритої та нелінійної системи, яка має 

підсистемами сому й психіку, є спонтанним обміном речовин, енергії та 

інформації між нею та оточуючим середовищем; цей обмін має неусвідомлену 

інстинктивно-спадкову підоснову, яка забезпечує двохсторонній 

взаємозв’язок тіла і психіки. Народжується людський індивід, якому буття 

особистістю не дане, а задане. Людська дитина, в якої нормально розвинені 

органи відчуття, спочатку взаємодіє із світом на основі чуттєвого образу світу 

та безпосередньої емоційно-спонтанної саморегуляції. В ході онтогенезу та 

соціалізації у людського індивіда на оперті засвоєної конвенційно-знакової 

мови розвивається лівопівкульна символічно-знакова перервно-логічна 

свідомість як вища форма психіки у вигляді відносно рефлексивної картини 

світу, на оперті якої людина уже в якості особистості усвідомлено й 

відповідально взаємодіє з обставинами свого життя. 

В процесі онтогенезу, соціалізації, акультурації та персоналізації 

референтні (авторитетні) для цього індивіда дорослі особистості своїми 

вчинками показують йому цінності як важливості, які стали для них 

переживаними й мотивуючими смислами їх діяльностей. Стаючи носієм 

свідомості як суб’єктивної картини світу та вибірково привласнюючи 

пропоновані референтними особистостями цінності, трансформуючи їх у 

переживані й мотивуючі смисли, ієрархізуючи ці смисли за ознакою 

суб’єктивної важливості людський індивід стає особистістю як ієрархією 

смислів та суб’єктом породження вольових дій, за наслідки яких бере на себе 
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відповідальність. Людина у якості особистості на оперті лівопівкульного 

усвідомленого перервно-логічного міркування приймає рішення про 

породження діяльностей, за результати яких бере на себе відповідальність, але 

провідною часто лишається правопівкульна психіка у вигляді підсвідомо-

чуттєвого образу світу, стійкої глибинно-підсвідомої мотивації та спотанно-

емоційної саморегуляції породження діяльностей.  

Проблемна суперечність між свідомістю і підсвідомістю проявляє себе 

конфліктом у психіці людини. Будь-які соматичні розлади здоров’я людини 

мають свої психічні причини, а всякі психічні проблеми приносять свої тілесні 

наслідки. Для вирішення психосоматичних розладів потрібний діалог 

свідомості особистості з її підсвідомістю на мові її ж тіла. Спілкування 

свідомості із підсвідомістю має відбуватися через сенсорне усвідомлення 

невербальних тілесних сигналів підсвідомості, відтворення необхідного 

порядку відчуттів та поворотного підсвідомо-інтуїтивного зв’язку у вигляді 

натякаючих тілесних сигналів. Успіх психотерапевтичної допомоги в більшій 

мірі залежить від властивостей особистостей клієнта й психотерапевта ніж від 

застосованих психотерапевтичних технік. Заснованим на довірливому й 

плідному контакті психотерапевта з клієнтом ядром тілесної психотерапії є 

робота з елементарними тілесними відчуттями та із складними 

кінестетичними образами. В тілесній психотерапії варто виділити дві групи 

технік: неспецифічні релаксаційні і дихальні знімають неадекватну 

надлишкову стресову напруженість; специфічні короткочасні, які спрямовані 

на усунення окремих проблем, та довгочасні й працемісткі, які спрямовані на 

радикальну перебудову особистості клієнта. 

Під натиском переломних переживань (стресів, фрустрацій, 

внутріособистісних конфліктів та особистісних криз) перебудовуючи себе як 

особистість людина творить своє друге й нове «Я», яке уже уміє підтримувати 

плідний контакт із власною підсвідомістю і тому стає вільною від своїх 

колишніх проблем. Техніки тілесної психотерапії працюють з кінестетичними 

відчуттями, які, будучи тілесними складниками емоцій, відкривають для 

особистості можливості відбутися й пережити себе перебудованою. 

Кінестетичні відчуття, як і цілісні емоції, виконують дві провідних роботи: 

сигнальну у вигляді підсвідомих тілесних повідомлень усвідомлення та 

осмислення яких творить основу для діагностики та вирішення внутрішніх 

конфліктів, та регулятивну, яка відкриває перед особистістю можливості 

керування власними функціональними станами та використання власних 

психофізіологічних ресурсів, що досягається запам’ятовуванням та вмінням 

викликати комплекти відчуттів, які асоціюються з потрібними станами 
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психіки. Розвинений навик відтворення потрібних відчуттів за правилом 

поворотного зв’язку стає самоконтролем особистості, який відтворює бажані 

функціональні стани. На оперті гармонійної взаємодії свідомості особистості 

з її підсвідомостю стає можливим саморозвиток особистості. 

Висновки. Тілесна психотерапія має завданням навчити людину вести 

усвідомлений діалог з власною підсвідомістю заради досягнення узгодженої 

взаємодії між нею і свідомістю, тобто тілесна психотерапія має допомогти 

особистості віднайти своє друге «Я», яке вміє підтримувати контакт із власною 

підсвідомістю, а така узгоджена взаємодія свідомості із підсвідомістю 

відкриває доступ особистості до власних глибинних внутрішніх ресурсів у 

вигляді творчих здібностей, інтуїтивної мудрості й переживання смислу 

життя. Саморозвиток особистості полягає у виявленні нею своїх можливостей 

та в їх подальшому розвитку. Природною психофізіологічною підосновою 

автономії особистості як її незалежності від суспільної культури та 

соціального оточення; центрованості на проблемі, а не на власному «Я»; 

прийняття природи, інших людей і себе як задоволення своїм життям; свіжості 

сприймань і оцінок; спонтанності як природної простоти, безпосередності і 

творчості стає наростання частоти межових (пікових) переживань, які 

супроводжують природні, спонтанні, пристосувально-творчі змінені стани 

психіки, котрі переживаються як творче осяяння чи миттєвості щастя. 

Здоровий дух творить здорове тіло, тому успішна реабілітація має духовну 

підоснову.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

З РІЗНИМ РІВНЕМ ТА ХАРАКТЕРОМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ            

Т. Є. Комісова, В. Ф. Слюсарев, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради, м. Харків  

Найбільш інформативним показником функціональних можливостей 

організму людини і рівня її здоров’я є загальна фізична працездатність. Це 

комплексне поняття. Воно визначається значним числом чинників: морфо-

функціональним станом органів і систем людини, психічним станом та 

мотивацією. Висновки про фізичну працездатність можна зробити лише на 

основі комплексного оцінювання Оскільки фізична працездатність є 

інтегративним вираженням можливостей людини і входить у поняття його 

здоров’я, вона характеризується низкою об’єктивних факторів. До цих 

факторів, окрім вище зазначених, також належать антропометричні показники, 

сила і витривалість м’язів.  

Навчання у закладах вищої освіти вимагає від студентів значних нервово-

емоційних та інтелектуальних навантажень, які разом із соціальними, 

екологічними, побутовими та іншими факторами можуть призводити до 

функціональних та психічних порушень. Така проблемна ситуація вказує на 

актуальність вивчення особливостей фізичної працездатності та її моніторинг 

у сучасної молоді.  

Мета дослідження ‒ визначення фізичної працездатності здобувачів вищої 

освіти з різною руховою активністю. 

Об'єкт дослідження – фізичне виховання і спорт у вищих навчальних 

закладах. 

Предмет дослідження ‒ функціональна підготовленість здобувачів вищої 

освіти. 

Організація дослідження. Дослідження проводилось серед студентів 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди з березня до травня 2019 року на кафедрі анатомії 

і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я. Р. Синельникова. У дослідженні взяли 

участь студенти факультету фізичного виховання і спорту, студенти 

факультету психології та соціології, а також студенти природничого 

факультету (всього 100 осіб віком 18-19 років).  

Досліджувані були розподілені на дві основні групи: І група – студенти 

факультету фізичного виховання та спорту які систематично займаються 

спортом, ІІ група – студенти, які у повсякденному житті переважно ведуть 
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«сидячий» спосіб життя. І група студентів-спортсменів розподілена на три 

підгрупи: Іa – студенти швидкісних видів спорту (легка атлетика, футбол, 

волейбол, баскетбол, гандбол); Іb – студенти, що займаються силовими видами 

спорту (єдиноборства, дзюдо, бокс, бойові мистецтва); Іc – студенти, у яких 

види спорту пов’язані з витривалістю (спортивне орієнтування). 

Загальну фізичну працездатність оцінювали за абсолютними та відносними 

величинами PWC170 та МСК. 

Основні результати дослідження. Встановлено, що для студентів що 

систематично займаються спортом, характерний статистично значимо вищий 

рівень фізичної працездатності, у порівнянні зі студентами, які ведуть 

малорухомий спосіб життя.  

Виявлено, що фізична працездатність досліджуваних, які не займаються 

спортом, за показниками абсолютних значень максимального поглинання 

кисню статистично значимо менша на 37,5%, за відносними – на 36,2%, у 

порівнянні зі студентами-спортсменами.  

У здобувачів вищої освіти, які ведуть малорухомий спосіб життя, виявлено 

статистично значимо нижчий рівень фізичної працездатності на 49,5% за 

показниками абсолютних значень PWC170 та на 52,7% ‒ за показниками 

відносних значень PWC170, у порівнянні зі студентами ІІ групи. 

З’ясовано, що студенти, які займаються спортивним орієнтуванням, мають 

найбільші абсолютні та відносні значення величин PWC170 та МПК серед 

студентів-спортсменів і, як наслідок, найбільші функціональні резерви 

кардіореспіраторної системи і найвищу фізичну працездатність.  

Висновки 

Повсякденна рухова активність здобувачів вищої освіти факультетів 

психології та соціології, а також природничого не забезпечує високий рівень 

загальної фізичної працездатності організму. 

Заняття зазначеними видами спорту, різною мірою впливають на рівень 

загальної фізичної працездатності. 

Найбільші значення показників загальної фізичної працездатності виявлені 

у спортсменів що займаються спортивним орієнтуванням. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ            

В. П. Констанкевич 

Луцький педагогічний коледж, м. Луцьк 

Травматизм на заняттях фізичною культурою і спортом серед студентів 

різних закладів освіти в багатьох країнах стає предметом особливої 

заклопотаності широкого кола працівників різних спеціальностей, пов'язаних 

з галуззю фізичної культури. У виникненні пошкоджень при занятті 

фізичними вправами істотне значення мають анатомо-фізіологічні і 

психологічні особливості студентів, їх фізичний і розумовий розвиток, 

недостатність практичних навиків, підвищена допитливість і бажання 

самореалізуватись. Аналіз травматизму на заняттях показав, що на його рівень 

впливає: недотримання навчально-тренувальної дисципліни; невідповідність 

спортивного обладнання умовам експлуатації; незадовільний стан спортивних 

споруд; порушення техніки виконання фізичної вправи; невміння тренера 

(викладача) застосовувати прийоми страховки та його нездатність навчити 

своїх вихованців прийомам самостраховки. Там де профілактика спортивного 

травматизму організована незадовільно, відсоток травм, одержаних на 

заняттях, значно вищий. Загальну кількість спортивних ушкоджень складають 

удари та розтягнення (до 80%). Характерним для спортивного травматизму є 

залежність виду травми від спортивної спеціалізації. 

При порушенні встановлених правил під час навчально-тренувального 

процесу і змагань із волейболу можливі ушкодження: пальців кисті, 

розтягання зв'язкового апарату суглобів верхніх і нижніх кінцівок; вивихи та 

переломи фаланг пальців кисті (невдалий прийом м'яча), забиті місця (при 

зіткненнях і падіннях). 

У волейболістів можливі ушкодження зап'ястних кісток, забиті місця рук і 

тулуба, забиті місця і розтягання зв'язок пальців кисті, розтягнення бічних, 

хрестоподібних зв'язок, ушкодження менісків колінного суглоба, нерідкий 

шоковий стан при ударі м'ячем у голову або сонячне сплетіння або ударі 

м'ячем нижче поясу при прийомі м'яча на живіт. 

Ці проблеми можливо ефективно вирішити за допомогою застосування 

класичного тейпування, яке застосовується провідними спортивними 

державами світу впродовж 20 років. Використання цього методу у спортивній 

медицині зменшує вірогідність виникнення травм та підвищує функціональні 

можливості відносно слабких ланок опорно-рухового апарату спортсменів. 

Тейпування – це накладання пов'язок зі спеціальних лейкопластирів з метою 
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лікування, профілактики травм та зменшення навантаження на суглоби, м'язи 

і зв'язки. Тейпування активно використовується в ігрових видах спорту, 

контактних єдиноборствах, які постійно супроводжуються розтягненнями, 

вивихами, забоями, гаматомами та травмами суглобів. В спорті розрізняють 

лікувальне, функціональне та реабілітаційне тейпування. 

Отож, для попередження травмування на заняттях студенти мають 

виконувати вказівки викладача, тренера, дотримуватися послідовності 

проведення занять, поступово давати навантаження на м'язи для запобігання 

травматизму. Бути на заняттях у спортивній формі. Користуватися захисними 

пристосуваннями – наколінниками й налокітниками. Бути дисциплінованими 

та коректними до суперників, не допускати брутальності. 

Для зменшення травматизму на заняттях з волейболу необхідно: 

1. Стежити за станом і поверхнею спортивних майданчиків, не допускати 

слизької дерев'яної підлоги у спортивному залі. 

2. Застосовувати індивідуальні засоби захисту: наколінники, 

гомілковостопне та спеціальне взуття з гумовою підошвою і високим рантом. 

3 Не носити на собі будь-які предмети, небезпечні для себе та інших 

гравців (ланцюжки, сережки, браслети, амулети тощо). 

4 Застосовувати класичне тейпування. 

ВІДБІР І ОРІЄНТАЦІЯ У БІГОВИХ ВИДАХ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ            

Т. В. Кучер, Г. З. Лаврін, І. О. Середа 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка, м. Кременець 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 

м. Тернопіль 

Проблема спортивної орієнтації і відбору вже давно не знаходиться у стадії 

становлення, а перетворилася на самостійну науку. Інтерес до цієї проблеми 

можна пояснити високим та різким зростанням спортивних результатів. Звідси 

виникає потреба пошуку обдарованих, талановитих дітей і юнаків, здатних до 

демонстрації високих спортивних результатів [2, 3]. 

Науково-обгрунтовані методи відбору «спортивних» дітей в дитячо-

юнацькі спортивні школи, а також прогнозування їх майбутніх результатів 

стають важливими етапами і невід'ємною частиною сучасної системи 

підготовки спортсменів від новачків до майстрів міжнародного класу [1]. 

Мета роботи – розглянути особливості відбору дітей на початковому етапі 

підготовки в бігових видах легкої атлетики. 



 67 

Виклад основного матеріалу. При порівняні показників 11–річних і 18–

річних спортсменів із стажем тренування не менш 6 років, основна маса 

порівнюваних показників має достовірні відмінності: жирова маса, маса тіла, 

довжина гомілки, довжина ноги, розміри стегна обхватів і гомілки. Маса і 

довжина тіла в спринтерів і стаєрів у всіх вікових групах мають уніфікований 

кореляційний зв'язок із спортивним результатом (–0,536 і –0,594). Цей зв'язок 

практично не міняється з віком. 

Порівняння результатів оцінки спринтерів чоловічої і жіночої статті 

показало [1], що нічого загального за основними показниках між ними немає. 

В чоловіків показники індексу Кетле – 0,418 г/см, жінок – 0,343 г/см. Ці дані 

свідчать не тільки про статевий диморфізм спортсменів, але і про 

неможливість підходу з одними мірками до відбору і орієнтації в бігу на 

короткі дистанцій в суб'єктів чоловічої і жіночої статі. 

М'язова маса в спринтерів жіночої статі – 0,621 ум. од., чоловічої статі – 

0,630 ум. од. Якщо по габаритних показниках були виявлені істотні 

відмінності, то за вираженісттю м'язової маси їх не знайдено. Очевидно, оцінка 

вираженості м'язової маси повинна бути встановлена в якості складової в 

процесі спортивної орієнтації в спринтерських дисциплінах. 

Поза сумнівом, виявлені морфологічна схожість і відмінності будуть 

робити істотний вплив і на спортивний результат, і на засвоєння техніки бігу 

на короткі дистанції. Ці данні є дозволяють підійти до відбору і орієнтації в 

бігу з позиції біомеханіки, тобто пошуку осіб з розташуванням мас стегна і 

гомілки на найбільш ефективній відстані від центру обертання тазостегнового 

і колінного суглобів.  

Висновок. Для досягнення в сучасній легкій атлетиці високих результатів 

потрібно володіти необхідними морфологічними даними.  

Величезне значення при відборі дітей в ДЮСШ має оцінка стану їх 

здоров'я. З фізіологічних показників головні - це параметри, які 

характеризують стан здоров'я, вік і стать, характер обміну речовин, ступінь 

психоемоційного напруження, стану внутрішньої та зовнішнього середовища.  

Отже, особливо важливе значення має відбір не тільки тих майбутніх 

спортсменів в яких підходять антропометричні та фізіологічні чи якісь інші 

показники, а й спортсменів здібних легкоатлетів із задатками. 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПОРНО-

РУХОВОГО АПАРАТУ ДІТЕЙ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

ДІТЕЙ             

А. В. Кушнір, В. І. Гордійчук 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Тісний зв’язок між станом ОРА й станом здоров’я доведено численними 

дослідженнями [Альошина А. І., 2015; Кашуба В. А., 2015], у яких зауважено, 

що відсутність відхилень у стані ОРА – обов’язкова умова нормального 

функціонування органів і систем, розвитку організму в цілому, підвищення 

фізичної працездатності дітей та зміцнення їхнього здоров’я.  

Аналіз наукової літератури [Нарскин Г. И., 2003] засвідчує, що вади 

постави можна визначати візуально та за допомогою різних вимірів. У своїх 

дослідженнях О. Ю. Бубела [Нарскин Г. И., 2003] пропонує таку класифікацію 

методів визначення порушень постави: 

Візуальний метод передбачає огляд постави людини в певній 

послідовності (спереду, ззаду, збоку). При нормальній поставі осі тулуба й 

голови розташовані на одній вертикалі, перпендикулярній до площі опори, 

тазостегновий та колінні суглоби розігнуті, вигини хребта помірно виражені, 

плечі відведені назад і ледь опущені, лопатки розташовані симетрично та 

притиснуті до ребер, живіт плоский або помірно випуклий. Якщо такі ознаки 

відсутні, то існує порушення постави.  

Пальпаторний метод. Із вихідного положення «основна стійка» 

обстежуваний виконує незначний нахил уперед. Дослідник м’якоттю 

дистальної фаланги середнього пальця проводить по остистих відростках 

хребців, орієнтуючись на середню лінію; оцінювання – при наявності 

порушення постави палець відхиляється вбік [Нарскин Г. И., 2003]. 

Метод функціональних проб зазвичай використовують за підозри 

порушення постави. При цьому потрібно встановити, функціональне це 

порушення чи фіксоване. Обстежуваний виконує вис або нахил уперед із 

положення основної стійки, руки вгору. Якщо відхилення в поставі не 

змінюється, то воно фіксоване, відповідно, якщо змінюється – порушення 

функціональне [Нарскин Г. И., 2003]. 



 69 

Визначення ромба Мошкова. Для визначення ромба Мошкова вимірюють 

відстань від шийного хребця (С7) до нижнього кута лівої лопатки й від 

шийного хребця (С7) до нижнього кута правої лопатки, а також відстань від 

поперекового хребця (С5) до нижніх кутів лопаток. Оцінювання – при 

нормальній поставі відстань між шийним хребцем (С7) і нижніми кутами 

лопаток має бути однакова. Те саме стосується відстані між поперековим 

хребцем (С5) і нижніми кутами лопаток. Якщо ці відстані неоднакові, а більші на 

0,5 см одна від одної, то це свідчить про сколіотичне порушення постави 

[Нарскин Г. И., 2003]. 

Рентгенографія – це своєрідний негатив зображення тіней, отриманий 

за допомогою опромінення організму променями. Оцінювання – там, де 

випромінювання спокійно проходить через тканини, утвориться темна пляма, 

а там, де частина променів затримується через підвищену щільність тканин, 

пляма на плівці стає більш світлою. [Нарскин Г. И., 2003]. 

Кісткове сканування. Для діагностики вводять у кров нешкідливу 

радіоактивну речовину. Через кілька годин ця речовина проникає у кісткову 

систему, її випромінювання сприймається пристроєм, що нагадує лічильник 

Гейгера, а результат відбивається на екрані, або записується у вигляді 

картинки. [Нарскин Г. И., 2003].  

Термографія дає змогу виявити патологічні зміни кровообігу. 

Запальний процес супроводжується його локальним посиленням, під час якого 

на шкірі утворюється теплова пляма. Особливий датчик сприймає теплове 

випромінювання та малює на екрані комп’ютера картинку, на якій яскравим 

кольором будуть виділені ділянки хребта з найбільш напруженими м’язами. 

[Нарскин Г. И., 2003]. 

Ультразвукове дослідження. Методика цього дослідження дає 

можливість зібрати максимум інформації про хребет без травмування організму й 

використання іонізуючих випромінювань. [Нарскин Г. И., 2003]. 

Томографія. Методика томографії хребта передбачає виконання серії 

рентгенограм за рахунок спеціальних методів зйомки, що дає змогу одержати 

знімки на різній глибині тіла обстежуваного. [Нарскин Г. И., 2003]. 

Комп’ютерна томографія. Інтенсивність випромінювання знижена до 

мінімуму; сприйняття сигналів, які засвічують плівку, забезпечується 

спеціальними датчиками, з’єднаними з обчислювальною машиною. За допомогою 

складних обчислень машина вибудовує «картину» тіла із середини. [Нарскин 

Г. И., 2003].  

Метод ядерного магнітного резонансу полягає в тому, що тіло 

розміщене в магнітному полі визначеної інтенсивності. Якщо ж поле різко 



 70 

змінить свою спрямованість, то кожна молекула води повернеться й при цьому 

виділить деякий енергетичний заряд. Його фіксує томограф. [Нарскин Г. И., 

2003].  

Комп’ютерно-оптична діагностика – найбільш сучасний метод. 

Перетворення інформації про форму поверхні спини в зображення 

інтерферограми з фазовим кодуванням вимірювальної інформації в топографії 

здійснюється методом проекції смуг із перехресними оптичними осями 

камери й проектора, який є графічним описом рельєфу поверхні спини 

пацієнта у вигляді ізоліній. Одна з головних переваг цієї методики – 

можливість охопити не лише спину, а й весь ОРА одночасно, одним знімком. 

[Нарскин Г. И., 2003].  

Для оцінки фізичного стану постави школярів доцільно 

використовувати технологію комп’ютерної діагностики постави «Torso», 

розроблену В. О. Кашубою [Кашуба В. А., 2003].  

Аналіз літературних джерел [Носова Н. Л., 2008] свідчить, що 

поглиблене обстеження дітей для виявлення порушень постави, зазвичай, 

проводять поетапно: соматоскопія; антропометрія; візуалізація та формування 

діагнозу; інтегральне оцінювання; розробка індивідуальної програми 

реабілітації. 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМИ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ НА 

ГРУДНОМУ ТА ПОПЕРЕКОВОМУ РІВНІ             

І. Т. Кушнір, О. В. Шипелик 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Вивчення стану відновлення працездатності осіб, які отримали травму 

хребта і спинного мозку, засвідчує що, незважаючи на невеликий відсоток 

(4,3%) у загальній структурі інвалідності внаслідок захворювань і травм 

нервової системи, люди з інвалідністю І, ІІ групи серед них складають 90% 

[Кузнецов В.Ф.,2004]. 70% з них живуть після травми 10-15 років і потребують 

сторонньої допомоги та догляду [Крук Б.Р.,2004]. 

Прояв неврологічних розладів залежить від характеру і рівня ураження 

спинного мозку та стабільності хребта. Слід зазначити, що важкість 

порушення функцій пов’язана з важкістю ураження спинного мозку, а не 

хребта [Крук Б.Р.,2004]. 

Для практичних цілей важливе значення має поділ переломів хребта на 

стабільні та нестабільні. Нестабільними вважаються переломи хребта, при 

яких можливе зміщення одного хребця по відношенню до іншого, що може 
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викликати ушкодження або подразнення спинного мозку та нервових корінців 

і судин [Карепов Г.В.,1992]. При стабільних переломах такі зміщення 

неможливі. 

При переломах хребта важливу роль у виникненні уражень спинного мозку 

відіграє порушення кровопостачання спинного мозку при ураженні або 

компресії радикуло-медулярних артерій. Найчастіше ураження артерій 

спинного мозку виникають при травмі хребта у зоні критичного 

кровопостачання, тобто там, де з корінцем спинного мозку проходить велика 

радикуло-медулярна артерія, яка автономно постачає значну ділянку спинного 

мозку.  

Усі травми спинного мозку поділяються на струс, забій стиснення та 

ураження корінців спинного мозку. Крім того, залежно від наявності ураження 

шкірних покривів та мозкових оболонок вони можуть бути закритими (без 

видимих пошкоджень шкіри) і відкритими (наявність пошкодження шкіри у 

місці перелому хребта). Відкриті переломи хребта з травмою спинного мозку 

можуть бути проникні і непроникні. До проникних уражень хребта та 

спинного мозку відносять такі ураження, при яких має місце ушкодження 

твердої мозкової оболонки. При непроникних ураженнях тверда мозкова 

оболонка залишається неушкодженою [Джегер Л., 2000; Кузнецов В.Ф.,2004]. 

Виділяють такі періоди перебігу ХСМТ [Бадалян Л.О.,2003; Герцик А.М., 

2004]: 

1. Гострий період (перші 2-3 доби після травми), який характеризується 

некротичними змінами у спинному мозку, як за рахунок безпосереднього 

ушкодження і набряку спинного мозку, так і внаслідок розладів крово- і 

лімфообігу.  

2. Підгострий період триває наступні 2-3 тижні. Морфологічно він 

характеризується очищенням вогнищ первинного некрозу, розмноженням 

фагоцитів, появою нових судин.  

3. Проміжний період триває до 3-4 місяців. Морфологічно у цей час 

спостерігається початкове формування рубців та кіст, ознаки регенерації 

нервових волокон.  

4. Хронічний період починається з 3-4 місяця і продовжується 

невизначений період часу. Морфологічно він характеризується заключною 

фазою рубцювання і формування кіст.  

Для зручності діагностики визначили два рівні ураження хребта та 

спинного мозку: Кістковий рівень ураження – це рівень де, як показують 

рентген-знімки, знаходиться найбільше ушкодження хребта. Неврологічний 

рівень ураження – це той найнижчий (найбільш каудальний) сегмент 
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спинного мозку, де повністю збережені усі види чутливості, а м’язова сила з 

обох сторін тіла тестується на оцінку 3 та вище по мануальному м’язовому 

тестуванню (далі ММТ) за Ловеттом [Дубогай О.Д., 1998]. 

Зручним у користуванні при діагностиці та визначенні рівня і ступеня 

ураження є стандарт неврологічної класифікації уражень спинного мозку, який 

впровадила Американська Асоціація Спинальної Травми (ASIA) [Джегер Л., 

2000]. Тестування рухових та чутливих функцій з відповідним їх записом дає 

повну картину неврологічного дефіциту і дозволяє здійснити оптимальний 

контроль перебігу захворювання. Зручно і доступно у цій шкалі подається 

оцінка стану соціально-побутової незалежності (Functional Independence 

Measure), яка визначає 7 рівнів володіння пацієнтом соціально-побутовими 

навичками. 

ХСМТ слід розглядати, як комплексне порушення усіх систем організму, 

при якому наявні розлади не тільки з боку нервової системи [Крук Б.Р., 2004]. 

Як стверджують більшість дослідників [Вовканич А.С., 2000; 

Дубровский В.И. , 1991 та інші], особливістю ХСМТ є той факт, що внаслідок 

ураження певного сегменту спинного мозку різноманітні морфологічні і 

функціональні розлади виникають у частинах тіла та органах, які не були 

ушкоджені безпосередньо самою травмою, але інервація яких здійснюється із 

вогнища ураження.  

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ПАТОБІОМЕХАНІКА ХРЕБТА ДИСКОПАТІЇ 

ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА             

С. І. Луковенко, В. І. Гордійчук 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Про причини виникнення дископатії досі не існує однозначної думки. У 

всіх існуючих теоріях розвитку дископатії фігурують два фактори: 

декомпенсація в трофічних системах і локальні перевантаження ХРС 

[Епифанов В.А., 2006]. 

Більшість досліджень визначають травматичну теорію виникнення цього 

захворювання, але зустрічаються також інші: спадковість, прямоходіння, 

порушення обміну речовин, інфекції, недостатнє кровопостачання хребетного 

стовпа, різноманітні аномалії будови хребта та інші [Дюбенко К.А.,2004]. 

Однак кожна з вказаних теорій не є вичерпною. Поширеною є 

мультифакторна теорія, згідно з якою для виникнення дископатії необхідна 

генетична схильність, а для прояву клінічних симптомів вплив екзо - та 

ендогенних факторів [Рой І.В., 2004; Ціж Л.М., 206]. 
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Розглядаючи механізм розвитку захворювання з позиції існуючих теорій її 

виникнення, очевидно, що незалежно від причин, головним ланцюгом 

патогенеза є типовий патологічний процес − запалення, та саногенетичний − 

комплекс захисно-пристосувальних реакцій організму. Так, згідно загальної 

патології, травма чи мікротравма, якій сприяє дисплазія сполучно-тканинних 

структур хребта, супроводжується розвитком реактивного запалення 

[Губенко В.П., 2003; Коляденко Г.І., 2001]. 

Дегенеративні зміни хребта − це ефект природного вікового зношення 

тканин внаслідок травм, постійного фізичного навантаження, особливо під час 

перевищення індивідуальних фізіологічних можливостей, на фоні 

гормональних та обмінних порушень, а також за наявності інфекційних та 

алергічних процесів, які здатні ушкоджувати сполучну тканину [Ціж Л.М., 

2006]. 

Визначено, що внутрішньодисковий тиск у людини, яка виконує роботу в 

сидячому положенні, направлений в сторону хребетного каналу, а саме: на 

задню дугу фіброзного кільця та задню повздовжню зв’язки. Тому 

дегенеративно-дистрофічний процес розвивається перш за все в цій частині, а 

можливість утворення гриж в сторону хребетного каналу є високою 

[Коляденко Г.І., 2001].  

Внаслідок змін міжхребцевого диску, які можна поділити на тріщини 

фіброзного кільця, протрузії (вип’ячування) та грижі дисків, змінюється 

кривизна хребта, а також збільшується навантаження на поверхню 

міжхребцевих суглобів [Грунтовский Г.Х., 2004]. 

Клінічні прояви дископатії обумовлені структурними та функціональними 

змінами. Найчастіше в клінічній практиці зустрічаються [Кашуба В. А., 2003]:  

1. Дископатія проста, яка характеризується дегенеративними змінами, 

зневодненням пульпозного ядра. Наслідком цього є зменшення маси диска, 

втрата його еластичності, вторинно виникають ушкодження зв’язкового 

апарату, дестабілізація рухової одиниці. 

2. Грижа диска у розвинутій формі. При існуванні щілини фіброзного 

кільця відбувається переміщення пульпозного ядра до каналу внаслідок 

невеликої травми чи перевантаження хребта. 

Спондильоз є кінцевою фазою захворювання диска, а дегенеративно-

дистрофічні зміни повністю охоплюють рухову одиницю. 

Клінічна картина характеризується хронічним перебігом з 

різноманітною тривалістю періодів загострення та ремісії, визначається 

наявністю вертебрального та екстравертебрального синдромів [Рой И. В., 

2001]. 
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М’язи хребта деякий час утримують ослаблену фіксацію, але під дією 

несприятливих факторів вони з часом розслаблюються і, в зв’язку з 

горизонтальним зміщенням одного по відношенню до другого, відбувається 

натягнення волокон фіброзного кільця, суглобових капсул та зв'язок, які багаті 

на нервові закінчення. Внаслідок цього виникає біль, особливо при 

навантаженні на хребет [Коляденко Г.І., 2001]. 

Особливості проявів больового синдрому залежать від механізму 

подразнення нервових рецепторів. Стійка компресія викликає “гризучий”, 

постійний біль, що посилюється при пасивному нахилі в хвору сторону, кашлі, 

чханні. Для нестійкої компресії характерний гострий „стріляючий” 

пронизливий біль, що виникає в момент початку дії навантаження на уражений 

руховий сегмент хребта [Дюбенко К.А., 2004; Епифанов В.А., 2006]. 

Необхідно пам’ятати, що біль не завжди виникає при патології. Його поява 

пов’язана з індивідуальною больовою реакцією та емоційною стабільністю 

пацієнтів, а також має тісний зв'язок з їх соціальним середовищем [Егорова 

С.А., 2005]. 

Значення корінцевої компресії в ґенезі вертеброгенних болей часто 

переоцінюють. Типовий гострий корінцевий біль, пов'язаний з компресією, 

має „стріляючий”, короткочасний характер, але можливим є розвиток 

постійного болю, який обумовлений ішемією чи набряком [Дюбенко К.А., 

2004]. 

Дослідження низки авторів визначають, що при дископатії шийного відділу 

хребта спостерігається порушення постави у вигляді згладження шийного 

лордозу та збільшеного грудного кіфозу. Такі компенсаторні механізми 

характеризуються тривалим тонічним напруженням м’язів, які можуть 

перетворитись у патологічну контрактуру [Романенко И.В., 2003]. 

АНАЛІЗ СТАБІЛОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ВИКОНАННІ 

ІНВЕРСІЙНО-ДЕКОМПРЕСІЙНИХ ВПРАВ            

Ю. Є. Лях, Н. Я. Ульяницька, О. О. Якобсон, М. В. Лях, В. О. Мельничук 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

кафедра здоров’я людини та фізичної терапії, м. Луцьк 

Для оцінки чутливих параметрів, які відображають стан регуляторних 

систем задіяних у підтримці вертикальної пози, таких як амплітуда, частота, 

напрямок коливань, використовують метод комп’ютерної стабілометрії, як 

метод інтегральної оцінки функціонального стану пацієнта при активному 

лікуванні або тренуванні. Саме показники стабілометрії є важливими в 
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оцінюванні реакції фізіологічних функцій до різного роду фізичних 

навантажень. 

Мета дослідження. Проаналізувати основні показники стабілометричної 

діагностики пацієнта при виконанні інверсійно-декомпресійних вправ (ІДВ).  
Дослідження проводилось в Реабілітаційній клініці Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, учасниками якого були 21 

особа віком 21 – 35 років. Як пробу з фізичним навантаженням ми 

використовували комплекс інверсійно-декомпресійних вправ, які 

виконувались на універсальному фізіотерапевтичному комплексі [Лях Ю., 

2018]. З кожним учасником було проведено 10 сеансів ІДВ. До та після 

кожного заняття поряд із іншими методами контролю стану пацієнта, 

проводився запис стабілометрії. Запис стабілограм проводили, 

використовуючи стабілометричну платформу і дисплей візуального контролю 

з допомогою якого досліджуваний одержує інформацію про положення свого 

центру маси на платформі  

Запис здійснювався на частоті 50 Гц протягом 2 хвилин, при цьому 

реєструвалися короткі хвилі по 60 с. та довгі по 120 с. Комп’ютерна реєстрація 

стабілограм здійснювалась при проведенні тесту зі штучним зворотним 

зв’язком (ШЗЗ). Статистичну обробку даних здійснювали застосовуючи 

статистичний пакет MedStat [Лях, 2014]. 

Для оцінки функціонального стану рухової системи людини при виконанні 

ІДВ нами були проаналізовані найбільш інформативні показники 

стабілометрії: площа коливань S, довжина кривої стабілограми L, відношення 

довжини стабілограми до її площі LFS, середнє квадратичне відхилення 

проекції положення центру мас у антеріопостеріорній (Qx) та 

медіолатеральній (Qу) площинах. 

Результати досліджень наведені в таблиці  

Змінна 
 

 

Період вимірювання 

Від 0 до 60 сек Від 60 до 120 сек 

L 
1 1626,07 (1303,82; 2349,12) 1507,84 (1307,95; 2389,26) 

2 1506,96 (1300,3; 2275,13) 1418,14 (1207,15; 2959,06) 

S 
1 108,28 (74,09; 253,85) 85,27 (60,96; 237,39) 

2 145,88 (73,41; 248,56) 87,75 (60,28; 255,87) 

LFS 
1 19,1 (12,67; 23,12) 21,74 (12,49; 25,24) 

2 18,18 (10,87; 22,47) 20,94 (13; 24,79) 

QX 
1 2,77 (2,17; 3,2) 2,59 (2,12; 3,02) 

2 2,74 (2,34; 3,59) 2,51 (2,21; 2,81) 

QY 1 3,16 (2,47; 3,47) 2,69 (2,42; 3,4) 



 76 

1 – до виконання ІДВ; 2 – після виконання ІДВ (Ме 25% 75%.) n = 21 

Значення показників в обох групах на довгих хвилях були меншими в 

порівнянні із значеннями коротких хвиль як до занять так і після в усіх 

обстежуваних. Різниця між показниками як на коротких хвилях так і на довгих 

була статистично значимою (р<0,05). 

Отже, проведення даного тесту спрямоване на регуляцію пози, 

забезпечується взаємодією вищих відділів ЦНС, вестибулярного та зорового 

аналізаторів, суглобово-м’язової пропріорецепції та інших функціональних 

систем.  

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ПРИ 

КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДАХ            

А. М. Маїло, С. В. Борцевич 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Деменція - це синдром, який викликаний захворюванням головного мозку, 

зазвичай хронічного або прогресивного характеру, при якому на фоні ясної 

свідомості порушуються вищі коркові функції: пам'ять, мислення, орієнтація, 

вміння рахувати, здатність до навчання, мовлення та судження. 

Дослідження показують, що структуроване фізичне тренування веде до 

підвищення фізичної працездатності та функціональної активності в 

повсякденному житті у людей з деменцією [5]. Фізична активність позитивно 

впливає, як на загальний психічний стан людей з деменцією, так і на 

інтелектуальні функції, а особливо на увагу, пам'ять, здатність спілкуватись та 

виконувати практичні завдання [3, 4]. 

Фізична реабілітація осіб похилого віку з деменцією спрямована на 

підвищення фізичної активності та попередження розвитку супутніх 

захворювань. У процесі складання програми фізичної реабілітації особливу 

увагу потрібно звернути на формування незалежності хворого від допомоги 

інших людей. Фізична реабілітація осіб похилого віку з деменцією спрямована 

на підвищення фізичної активності та попередження розвитку супутніх 

захворювань. У процесі складання програми фізичної реабілітації особливу 

увагу потрібно звернути на формування незалежності хворого від допомоги 

інших людей. Важливо навчити хворого безпечному пересуванню у межах 

власного дому, що включає навчання користуванням допоміжними засобами 

пересування та пересування в та межах ліжка [1; 2]. 

2 3,24 (2,66; 3,95) 2,78 (2,37; 3,22) 
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У похилому віці знижується щільність кісткової тканини та щільність 

розташування кісткових пластин, що у поєднанні з погіршенням просторової 

орієнтації, рівноваги та м’язової сили веде до підвищеного ризику падінь та 

виникнення переломів. Тому одним з найважливіших завдань реабілітації є 

попередження падінь за допомогою тренування рівноваги, координації, 

м’язової сили та адаптації помешкання хворого до його потреб. Також у 

вирішенні цього завдання є важливим робота фахівця з фізичної реабілітації з 

сім’єю хворого, навчання їх основним елементам страхування при ходьбі, 

переміщення у та з ліжка, надання порад щодо адаптування помешкання [2]. 

Суттєво впливає на виконання повсякденних справ апраксія, а особливо 

ідеомоторна апраксія, хворим стає важко вдягатись, розчісуватись, їсти та 

інше. Для покращення дрібної моторики використовують працетерапію. 

З метою запобігання втрати функцій у пацієнтів з багатофункціональними 

розладами рекомендують застосовувати як вправи, які впливають на декілька 

компонентів фізичної працездатності, наприклад, сила, витривалість, 

рівновага та рухливість, так і тренування окремих навичок необхідних для 

виконання повсякденних справ [2]. 

Фізична реабілітація має бути спрямована на підвищення рівня 

самостійності людини та зменшення соціальної ізоляції. В цьому велику роль 

відіграє проведення занять у групах. 

Для вирішення основних завдань фізичної реабілітації осіб похилого віку 

потрібно використовувати активні та пасивні вправи по всій амплітуді руху, 

вправи для тренування рівноваги, силові вправи, ходьбу на задану дистанцію 

та ходьбу по сходах та вправи на розслаблення. 

Фізична реабілітація має бути невід’ємною складовою життя людей 

страждаючих на деменцію. Сприяти покращенню рівня життя хворого, можна 

за допомогою командної роботи фахівця з фізичної реабілітації з медичним 

персоналом та сім’єю пацієнта. Аналіз літературних джерел показав, що у світі 

проводиться багато досліджень щодо впливу фізичної активності на стан 

пацієнтів із деменцією, проте в Україні ця тема висвітлена недостатньо. 
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АМПУТАЦІЯ, ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ            

В. В. Матіюк, С. В. Борцевич 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Ампутація в широкому сенсі означає відсікання периферичного відділу 

будь-якого органу. Стосовно до кінцівок під ампутацією, як правило, 

розуміють видалення периферичного відділу кінцівки в проміжку між 

суглобами. 

Відомий французький хірург Клавелен, аналізуючи результати ампутацій 

під час Першої світової війни, сформулював афоризм, який став крилатим: 

“Краще нехай поранений втратить одну кінцівку, ніж помре з п’ятьма”, маючи 

на увазі і голову потерпілого. 

Ампутація відноситься до найбільш древніх операцій. Вчення про такі 

операції пройшло декілька етапів і було пов’язане як із вирішенням 

загальномедичних проблем (знеболювання, боротьба з інфекцією), так і 

вирішенням спеціальних питань: показання до операції, рівень ампутації, 

способи формування клаптів і т. д. В період становлення ампутації досить 

часто закінчувались смертельними кровотечами. Для зупинки кровотеч 

використовували розпечене залізо, що часто вело до розвитку шоку. Найбільш 

важким питанням в операціях ампутації є визначення показань до виконання 

цієї операції. М. І. Пирогов писав, що “ні одна операція не вимагає стільки 

роздумів, стільки здорового глузду і уваги лікаря, як раціональне і чітке 

уявлення про показання до операцій”. Якщо проаналізувати в історичному 

аспекті ампутації кінцівок, як операцію, то побачимо, що таке оперативне 

втручання відоме з глибокої давнини. Його виконували ще до нашої ери 

грецькі і римські хірурги. В 1820 році Жан Луї Пті запропонував проводити 

операції ампутації кінцівок з таким розрахунком, щоб цією операцією не 

тільки зняти загрозу смерті хворому, але й передбачити функціональну 

здатність ампутованої кінцівки.  

Погані наслідки ампутації були пов’язані з відсутністю методів боротьби з 

шоком і рановою інфекцією. Ларей під час Бородинської битви (1812 р.) 
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проводив до 200 ампутацій на добу. Однак 85 % прооперованих хворих гинули 

в різні терміни від шоку, кровотечі або газової гангрени. За даними Бодена, 

головного хірурга англійського окупаційного корпусу в Севастополі (1855), 

після операції гинуло 45 % поранених, у французькій армії ці втрати склали 

72,8 %. Отже, процес вдосконалення таких оперативних втручань йшов досить 

повільно. Навіть в період Першої світової війни (1914-1918 р.) летальність 

після великих ампутацій і екзартикуляцій залишалась високою - 25-30 % від 

загальної кількості проведених ампутацій. За даними М.Н. Бурденка, в 

англійській армії під час Першої світової війни було проведено 150 тис. 

ампутацій, 55 тисяч з яких закінчились летально [2; 3; 5]. 

Втрата кінцівки супроводжується великою психічною травмою і значними 

змінами в життєдіяльності організму. В результаті ампутації змінюється 

умовно-рефлекторна діяльність, відбувається перебудова рухового стереотипу 

і стереотипу в широкому сенсі слова. Частина, що залишилася кінцівки - кукса 

- стає свого роду «кінцевим органом», звідки починаються і йдуть в 

центральну нервову систему різного роду імпульси.  

Внаслідок ампутації навичка ходьби різко порушується. У зв'язку з 

протезуванням виробляється новий руховий стереотип, правильне 

формування якого багато в чому залежить від навчання. Освоєння ходьби без 

спеціального навчання часто рідшати до вироблення неправильних навичок, 

значно знижують результат протезування. У процесі навчання ходьбі слід 

враховувати взаємодію всіх аналізаторів - зорового, слухового, рухового та ін. 

[1; 4]. 

Протез кінцівки повинен дозволяти інваліду, як і на здоровій нозі, без болю, 

психічного і фізичного напруження стояти і ходити навіть по місцевості яка є 

зовсім нерівною, з різною швидкістю, в темний час доби, а також в 

несприятливих кліматичних умовах [2; 3]. 

Поряд з хірургією і протезуванням реабілітація являє собою третій 

наріжний камінь у програмі реабілітації інвалідів після ампутації нижньої 

кінцівки. Основну частку реабілітаційного лікування становить лікувальна 

фізкультура.  
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ЯКІ НЕ 

ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ ТА СПОРТСМЕНІВ            

О. С. Москатов, В. В. Чижик 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

За визначенням Міжнародного комітету зі стандартизації тестів „фізичний 

стан – це характеристика особистості людини, стан її здоров’я, статури і 

конституції, функціональних можливостей організму, фізичної працездатності 

та підготовленості”. 

Спеціалісти різних країн вважають, що для оцінки фізичного стану 

школярів необхідно виміряти рівень розвитку у них спритності, загальної 

витривалості, гнучкості, бистроти, рівноваги. Цього набору рухових якостей 

достатньо щоб судити про фізичну підготовленість дітей. 

Фізична підготовленість індивіда - це комплекс навиків і умінь, фізичних 

якостей, якими володіє індивідуум в даний момент. Таким чином, рухові 

здібності людини характеризуються різноманітними руховими навиками і 

фізичними якостями. 

В зв’язку з тим, що кожна фізична здібність має свій сенситивний період, 

кожна фізична якість виражається сукупністю відповідних фізичних 

здібностей, сенситивний період для кожної фізичної якості визначається по 

його ведучій здібності (групі ведучих здібностей).  

Під фізичною якістю сили розуміють взаємодію психофізіологічних 

процесів організму людини, які дозволяють активно переборювати зовнішній 

опір і протистояти йому за допомогою м’язового зусилля. М’язова сила 

залежить від фізіологічного поперечника і еластичності м’язів біохімічних 

процесів, які проходять в них, енергетичного потенціалу і рівня техніки 

спортсмена. Ведучу роль в проявленні м’язової сили відіграє діяльність ЦНС, 

концентрація вольових зусиль спортсмена. [Я. М. Коц, і співавт., 1986]. 
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Виділяють такі силові здібності: власне силові, швидкісно-силовіі силову 

витривалість. Власне силові здібності проявляються переважно в умовах 

ізометричного напруження м’язів, і забезпечують утримання тіла і його ланок 

в просторі збереження заданих поз при впливові на людину зовнішніх сил. 

Сила може бути проявлена в динамічному, або статичному режимі. При цьому 

динамічна робота м’язів проходить або в долаючому режимі, або в 

уступаючому. В першому випадку працюючі м’язи скорочуються, в другому - 

знаходячись в напруженому стані, вони розтягуються. 

Перспективним напрямом удосконалення системи спортивного тренування 

в боротьбі дзюдо є наукове обґрунтування ефективних методів підвищення й 

оцінювання фізичної підготовленості спортсмена. Успішне розв’язання цього 

питання можливе за умови вдосконалення наявних та розробки нових 

тренувальних програм для дзюдоїстів, а також створення системи 

комплексного контролю розвитку фізичної підготовленості.   

Спортивна боротьба на сучасному етапі розвитку відрізняється високими 

вимогами до різних сторін підготовленості спортсменів, зокрема фізичної 

підготовки. Від її рівня залежить успішність технічної і тактичної 

підготовленості, реалізація особистісних властивостей у процесі тренувань і 

змагань. Чільне місце в процесі спортивного тренування борців посідає 

вдосконалення якісних параметрів рухової діяльності.  

Сила – це здатність людини долати зовнішній опір або протидіяти йому за 

рахунок м'язових зусиль. З фізіологічної точки зору – сила м'язів 

характеризується їхньою здатністю до максимального напруження в 

ізометричному режимі.  Розрізняють абсолютну і відносну силу. Абсолютна 

сила – здатність людини долати якнайбільший опір або протидіяти йому в 

довільному м'язовому напруженні.  Відносна сила – це сила, яку проявляє 

людина з розрахунку на 1 кг власної ваги.  

У процесі онтогенезу розвиток сили носить дискретний і не лінійний 

характер, має свої спади і підйоми: швидше розвиваються м'язи відповідальні 

за моторику і поставу, повільніше – дрібні групи м'язів.   Розрізняють 

динамічну і статичну силу. Різновидністю динамічної сили є швидкісна сила – 

це здатність нервовом'язової системи до мобілізації функціонального 

потенціалу для досягнення високих показників сили в максимально короткий 

проміжок часу.  

Збільшення сили пов'язано переважно з адаптаційними перебудовами на 

корковому рівні. Ці перебудови виражаються в здатності ЦНС активувати 

більшу кількість мотонейронів, і відповідно більшу кількість рухових 

одиниць. У м'язовому апараті покращуються кровопостачання і процеси 
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обміну та збільшуються запаси енергетичних речовин. У результаті цих 

перебудов у м'язовому волокні збільшується кількість білкових структур 

міофібрилярного типу.   

Отже, м'язи володіють здатністю до швидких скорочень (швидкісна сила), 

прояву граничних зусиль (максимальна сила) і відносно тривалої (2–4 хв) 

роботи в умовах наростаючої гіпоксії прихованої втоми (динамічна силова 

витривалість).  

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕОБУЧЕНИЯ НА ПОДДЕРЖАНИЕ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА            

А. А. Поляков 

ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева АМН Украины», 

г. Киев 

Актуальность работы обусловлена постарением трудоспособного 

населения Украины; отсутствием стабильного восстановления трудового 

потенциала в Украине; увеличения спроса на работников массовых 

профессий; необходимостью обучения и переобучения работников старшего 

возраста при внедрении новой техники и передовых технологий, медико-

биологической целесообразностью посильной трудовой активностью 

пожилых людей. 

Цель – физиологическое обоснование роли обучения и переобучения для 

поддержания профессиональной трудоспособности работников старшего 

возраста 

Материал и методы. Изучены физиолого-эргометрические показатели 

работоспособности, а также когнитивные функции, в частности способность к 

обучению и переобучению в условиях компьютерного моделирования у 320 

работников умственного труда, 190 рабочих физического труда, 412 

работников сельского хозяйства возрасте 45 - 80 лет. Изучены 

функциональный возраст и темп старения у лиц разного возраста. Результаты 

обработаны статистически с помощью пакетов прикладных программ Statistica 

и Excel.  

Результаты. Установлено, что после 45 лет темп физической и умственной 

работоспособности составляет от 0,5 до 2% в год. Снижение интегральных 

показателей профессиональной трудоспособности носит нелинейный 

характер и составляет 0,1-0,4% в год. Выявлены возрастные аспекты обучения 

и переобучения лиц физического и умственного труда. Показано, что дефицит 

времени и неадекватный отдых являются ведущими факторами 
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лимитирующих труд РСВ как в условиях производства, так и в условиях 

эксперимента. У работников старшего возраста (РСВ) наблюдается изменение 

психологического профиля личности в сторону пессимистичности, 

ипохондрии, тревожности, эмоциональной лабильности и сокрытия проблем 

социально-психологического характера, что тесно коррелирует с 

показателями биологического возраста (R = 0,67, p <0, 01) , умственной (R = 

0,63, p <0,01) и физической работоспособности (R = 0,69, p <0,01). 

Обнаружено, что ранее выполняемая профессиональная деятельность является 

ведущим фактором, влияющим на успешность обучения и переобучения РСВ. 

Показано, что профессиональная переподготовка является вариантом 

трудовой реабилитации РСВ.  

Выводы. При организации труда работников старшего возраста следует 

учитывать возрастное снижение работоспособности человека и 

ориентироваться не на интенсивность труда, но на повышение его 

эффективности. Наиболее перспективным резервом производительности 

труда являются постоянное профессиональное обучение и переобучение 

работников старшего возраста в сочетании с применением геронтотехнологии 

на производстве. 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕДЖУ            

О. Ю. Раковець 

Луцький педагогічний коледж, Україна 

Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, що забезпечують 

гармонійний розвиток, зміцнення здоров'я, підвищують продуктивність праці. 

Це такі форми і способи щодення, відмови від шкідливих звичок, 

загартування, оптимальний руховий режим. За таких умов стан здоров'я 

студентів змінюється і однозначно покращується. Стан здоров'я визначають 

впливом багатьох факторів. Але до умов, що дозволяють зберегти здоров'я, без 

сумніву, необхідно віднести і фізичну культуру. Не слід вважати, що заняття 

фізичною культурою і спортом автономно гарантують відмінне здоров'я. 

Обов'язковою умовою здорового способу життя студента є відмова від 

вживання алкоголю, паління, наркотиків. 

Фізичне виховання, без сумніву, є основою формування 

здоров’язбережувальної компетентності студента. В Луцькому педагогічному 

коледжі реалізації даної компетентності сприяє фізкультурно-спортивна база, 
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яка складається із закритих та відкритих приміщень, до яких відносять: залу 

спортивних ігор, гімнастичну залу, тренажерну залу, спортивний манеж, залу 

хореографії та ритміки, плавальний басейн та стадіон. 

У студентів коледжу, які активно й систематично відвідають заняття з 

фізичного виховання, виробляється певний стереотип режиму дня, 

підвищується впевненість у поведінці та рівень дотримання норм здорового 

способу життя, а заняття фізичними вправами зміцнюють здоров'я, 

підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують 

фізичну і розумову працездатність. 

Література 
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Москва: Альфа-М, 2003. – 417 с. 

2. Ніколайчук І.Ю. Формування духовно-фізичних якостей студентів у 

системі фізичного виховання медичного університету: автореф. дис... канд. 

пед. наук: 13.00.07 / І.Ю. Ніколайчук; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — 

Луганськ, 2008. — 20 с. 

3. Заплатина О.А. Роль физического воспитания в подготовке студентов 

вуза к будущей профессиональной деятельности: автореф. дис. на соискание 

уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования» /О.А. Заплатина. – Кемерово, 2007. – 24 с. 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ.            

О. І. Резнік 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Опинившись в ситуації, коли необхідно надати екстрену медичну допомогу 

необхідно зберігати спокій і виконувати дії в певній послідовності.  

Виділяють [В. В. Ляхов та ін., 2014] чотири принципи дій з надання 

екстреної долікарської медичної допомоги: 

1. Огляд місця пригоди; 

2. Проведення первинного огляду постраждалого; 

3. Виклик екстреної медичної допомоги; 

4. Проведення вторинного огляду постраждалого. 

Цих правил слід дотримуватись крок за кроком в будь-якій невідкладній 

ситуації. Така послідовність забезпечить безпеку тим, що надають допомогу, 

постраждалому та оточуючим, а також буде сприяти ефективності при наданні 

допомоги, чим збільшить шанси постраждалого на виживання. 
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Правила та порядок проведення долікарської допомоги 

Правило №1. 

Забезпечити безпечність потерпілого та себе. Підійти до пацієнта. 

Визначити ознаки життя. При наявності кровотечі-зупинити кровотечу “S” 

(“А” прохідність дихальних шляхів, “В” дихання, “С” серцебиття, пульс). 

Якщо потерпілий відповідає на запитання та рухається необхідно запитати 

як він почувається та чи потребує медичної допомоги. 

Якщо пацієнт не потребує медичної допомоги і почувається задовільно, 

орієнтується в просторі і часі, відмовляється від медичної допомоги, 

самостійно пересуваючись – його можна залишити на місці. 

Правило №2 

Забезпечити безпечність потерпілого та себе. Підійти до пацієнта. 

Визначте ознаки життя. При наявності кровотечі-зупинити кровотечу “S” 

(“А” прохідність дихальних шляхів, “В” дихання, “С” серцебиття, пульс). 

Якщо потерпілий не відповідає: є дихання, пульс, серцебиття, то необхідно 

забезпечити підтримку вільної прохідності дихальних шляхів. 

Укрити і зігріти його. Забезпечити постійний контроль за його станом. 

Створити стабільне положення. 

Викликати ЕМД -103, або доправити потерпілого до лікарні. 

Правило №3. 

Забезпечити безпечність потерпілого та себе. Підійти до пацієнта. 

Визначити ознаки життя. При наявності кровотечі-зупинити кровотечу 

“S”(“А” прохідність дихальних шляхів, “В” дихання, “С” серцебиття, пульс). 

Якщо потерпілий не відповідає: відсутнє дихання, пульс, серцебиття: “А” 

Провести ревізію та очистити ротову порожнини видалити сторонні предмети. 

Забезпечити прохідність дихальних шляхів. При відсутності дихання “В” і 

серцебиття “С” проводити ШВЛ (штучна вентиляція легень) “В” і ЗМС 

(закритий масаж серця) “С” – СЛР (серцево-легенева реанімація) 

Правильні та кваліфіковані дії – це надія на життя і здоров’я людини. 

ЛОГАРИФМІЧНА АПРОКСИМАЦІЯ У ПРОГНОЗУВАННІ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ФУТБОЛІСТІВ           

В. П. Романюк, А. П. Романюк 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк 

Спеціальна витривалість – одна з найважливіших якостей гравця, 

необхідних у спортивній діяльності. Це важливий компонент виконавчої 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/xlmain11.chm::/html/xldecAddModifyAndDeleteTrendlinesInAChart3.htm##
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майстерності та спортивних результатів за умов безперервного змінного темпу 

гри. Спеціальна витривалість має велике значення під час підготовки гравця. 

Низький рівень її розвитку проявляється у грі, де циклічні й ациклічні дії та їх 

комбінації повторюються поперемінно. 

Логарифмічна апроксимація підходить для опису величини, яка спочатку 

швидко росте або убуває, а потім поступово стабілізується. Логарифмічна 

апроксимація використовує й негативні, й позитивні величини. У прикладі 

(рис. 1) логарифмічні криві описують прогнозоване зростання спеціальної 

витривалості юних футболістів із віком. Спеціальна витривалість 

стабілізується з віком через обмеженість індивідуальних можливостей. Криві 

добре описують дані, оскільки значення R-квадрів перебувають у межах від 

0,808 до 0,986 і близькі до одиниці. 

 
Рис. 1. Прогнозування розвитку спеціальної витривалості в юних 

футболістів за показниками човникового бігу 7×50 м 

Прогноз здійснено на основі фактичних даних юних футболістів 13–17 

років, що були отримані в процесі експериментальних досліджень. 

Прогнозований період передбачає один рік і припадає на вік 18 років. П’ять 

кривих відображають динаміку п’яти рівнів розвитку спеціальної витривалості 

футболістів. 1 бал відповідає низькому рівню розвитку спеціальної 
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витривалості, 2 бали характеризують розвиток спеціальної витривалості як 

таку, що відповідає нижче середньому рівню, 3 бали відповідають середньому 

рівню, 4 – вище середнього і 5 балів оцінюють рівень розвитку спеціальної 

витривалості як відмінний. 

За допомогою графіка тренери можуть оцінювати реальні можливості своїх 

підопічних, планувати та прогнозувати необхідний рівень розвитку 

спеціальної витривалості в майбутньому. За допомогою Microsoft Excel та 

математичних методів фахівці можуть самостійно прогнозувати будь-які 

складники тренувального процесу, розробляти нормативи оцінювання 

підготовленості футболістів різного віку й амплуа. Прогнозування із 

додаванням ліній тренду на графік дає змогу звести до мінімуму негативні 

явища в динаміці розвитку показника, оскільки Microsoft Excel автоматично 

згладжує нерівності. 

Лінію тренду три бали, за допомогою якої прогнозується спеціальна 

витривалість футболістів, розраховують функцією: 

y = -38,65ln(x) + 173,73.(1) 

За допомогою цієї функції спрогнозуємо час пробігання 7-ми відрізків по 

50 м для 16-річного футболіста. Підставивши у рівняння значення x, що 

дорівнює 16, отримуємо: y = -38,65ln(16) + 173,73 =-38,65 × 2,77 + 173,73= 

66,5 (табл. 1).  

Таблиця 1 

Передбачувані показники розвитку спеціальної витривалості в 

юних футболістів за результатами човникового бігу 7×50 м (с) 

 
Таким чином, прогнозованим часом пробігання 7×50 м для 16-річних 

футболістів буде 66,56 с. У рівнянні ln – це натуральний логарифм числа. 

Натуральний логарифм – це логарифм за основою e. В Microsoft Excel 

натуральний логарифм числа можна розрахувати за допомогою функції LN.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ 

У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ            

Д. В. Самолюк, В. В. Кирилюк 

 Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Термін "реабілітація" має широке змістове розуміння і вживається в усіх 

сферах діяльності людини — політичній, юридичній, розумовій, спортивній та 

інших. У медицині вона визначається як процес відновлення здоров'я і 

працездатності хворих та інвалідів. Таким чином, реабілітація — це суспільно 

необхідне функціональне і соціально-трудове відновлення хворих та інвалідів, 

що здійснюється комплексним проведенням медичних, психологічних, 

педагогічних, професійних, юридичних, державних, суспільних та інших 

заходів, за допомогою яких можна повернути потерпілих до звичайного життя 

і праці, відповідно до їх стану. Пріоритет медичного аспекту реабілітації 

незаперечний з огляду на те, що органи соціального забезпечення, народної 

освіти, громадські організації, зважаючи на стан здоров'я певної особи у 

подальшому проводять свої реабілітаційні заходи. 

Головними завданнями реабілітації є: 

а) функціональне відновлення (повне або компенсація при недостатньому 

чи відсутності відновлення);  

б) пристосування до повсякденного життя і праці;  

в) залучення до трудового процесу; 

г) диспансерний нагляд за реабілітованими.  

Основна мета реабілітації — адаптація до праці на попередньому робочому 

місці або реадаптація, тобто праця з меншими нервово-психічними і 

фізичними навантаженнями на новому робочому місці, але на тому самому 

підприємстві. В інших випадках метою реабілітації буде перекваліфікація і 

праця на тому самому підприємстві, а у разі неможливості — перекваліфікація 

у реабілітаційному центрі і працевлаштування відповідно до нової професії і 

стану людини.  

Фізична реабілітація — це застосування фізичних вправ і природних 

чинників з профілактичною і лікувальною метою у комплексному процесі 

відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів. 

Вона є невід'ємною складовою частиною медичної реабілітації і 

застосовується в усіх її періодах і етапах. Лікувальна фізична культура — 

метод лікування, що використовує засоби і принципи фізичної культури для 

лікування захворювань і ушкоджень, попередження їх загострень і ускладнень, 

відновлення здоров'я і працездатності хворих і інвалідів. Також дуже важливу 
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та не від’ємну складову у реабілітації має масаж механічна дія масажу полягає 

у зміщенні та розтягненні тканин, видаленні злущених поверхневих клітин 

шкіри, підвищенні температури ділянки тіла, що масажують; надходження 

біологічно активних продуктів, розкритті і розширенні просвіту капілярів; 

видавлюванні, проштовхуванні і подальшому просуванні міжтканинної 

рідини, крові та лімфи; підсиленні крово- і лімфообігу. Все це сприяє ліквідації 

застійних явищ і набряків, збільшенню рухливості тканин і суглобів, 

відновленню їхніх функцій. 

Лікувальний масаж проводиться у формі загального і місцевого масажу 

ручним (мануальним) чи апаратним методом або комбінованим, тобто з 

використанням першого та другого методу. Виконується він масажистом, а 

також самостійно хворим (самомасаж). Ручний масаж є основним методом, 

тому що його можна застосовувати у простих умовах, в лікарні і вдома, на 

ранніх етапах лікування. Завдяки додатковому відчуттю і візуальному 

контролю масажиста за реакцією пацієнта на різноманітні прийоми дає змогу 

витончено диференціювати методику лікувального масажу, підвищуючи його 

ефективність. Різновидом ручного лікувального масажу є сегментарно-

рефлекторний і точковий. 

М'ЯЗОВА РЕЛАКСАЦІЇ В ПСИХОФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

КУРСАНТІВ             

О. В. Саратовський, П. М. Годлевський 

Херсонська державна морська академія, м. Херсон 

Постановка проблеми. Постійний зв’язок між станом центральної 

нервової системи і тонусом кістякової мускулатури дозволяє за допомогою 

свідомої зміни тонусу м’язів впливати на рівень психічної активності людини 

[2, 6]. Бадьорий стан завжди пов’язаний з підтримкою високого м’язового 

тонусу. Чим напруженішою є діяльність, тим вищий тонус, тим інтенсивніше 

потік, що активує імпульсацію від м’язів у нервову систему. І навпаки, повне 

розслаблення всіх м’язів знижує рівень активності до мінімуму, сприяє 

розвиткові сонливості [6, 5]. Навчання та фізична діяльність майбутніх 

моряків пов’язана переважно із процесом розумового перевантаження, 

комп’ютеризації, невисокої культури харчування, низького рівня рухової 

активності, що провокує зниження психофізичного здоров’я [1, 5]. Вміння 

керувати своїм психічним станом під час навчання і в подальшій професійної 

діяльності має надзвичайно важливе значення і є основою (базою) для 
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спеціальної психофізичної професійної підготовки відповідно до умов 

професійної діяльності [4, 7].  

Основні результати роботи. Специфічна діяльність фахівців транспортної 

галузі передбачає різноманітні екстремальні умови діяльності, та потребу в 

швидкому самовідновленні організму. При аналізі наукових досліджень було 

виявлено, що вивчення можливостей діагностики людських емоцій по 

характеру розподілу напружених груп м’язів у здорових і хворих людей 

завжди відрізняються напругою кістякової мускулатури з різною, строго 

визначеною для кожної емоції локалізацією. Так, депресивні стани 

супроводжуються напругою дихальної мускулатури, при емоціях страху 

напружуються м’язи мовного апарату і потиличні м’язи. У хворих неврозами 

постійно зберігається підвищена напруга кістякових м’язів, що приводить до 

слабкості [1, 2, 6]. При використанні технік саморегуляції за короткий 

проміжок часу відбувається самовідновлення організму. Резерви людського 

організму дійсно великі, але для самовідновлення потрібно запуск спеціальних 

програм, які автоматично не завжди можуть бути задіяні. Такі методи 

психічної саморегуляції як самонавіювання і аутотренінг дозволяють довільно 

формувати і запускати ці програми. Окрім того вони можуть служити діючим 

засобом психогігієни і психопрофілактики, керувати станом людини в 

екстремальних умовах. За допомогою самонавіювання майбутній фахівець 

може цілеспрямовано впливати на м’язовий і судинний тонус, настрій, 

нервово-емоційне напруження, серцевий ритм, рівень цукру в крові, больову 

чутливість і на багато інші фізіологічні і психічні процеси, тим самим, 

налаштовуючи себе на результативну роботу під час професійної діяльності. 

Існують різні методи навчання прийомам саморегуляції, в основі яких 

лежать вправи психом’язового розслаблення й мобілізації. Прийоми впливу на 

психофізіологічний стан людини шляхом впливу на її м’язовий потенціал 

досить різноманітні. До них можна віднести, наприклад, спеціальні фізичні дії 

або вправи (зарядка, розминка, тренування), масаж і самомасаж, потягування 

після сну і позіхання. Добре відомі довільні шляхи профілактики надлишкової 

напруженості: керування особливостями подиху, керування увагою 

(відключення, переключення, розосередження) і т.п. 

Готуючи курсантів до професійної діяльності за допомогою прийомів 

м’язового впливу на психічний стан, виховуються важливі для моряків 

психофізичні якості: сміливість, психоемоційна стійкість, рішучість, 

спритність, сенсомоторна реакція; вміння при потребі швидко самовідновити 

свій організм. Особливо ефективний для самовідновлення самовнушений сон 

– відпочинок на певний час. При цьому його тривалість може широко 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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змінюватись в залежності від обставин. Більшість курсантів поєднують спорт 

і навчання, що буває дуже не просто. Особливо, якщо намагатися добитися 

успіхів і в тій і в іншій справі.  

Висновки. Здатність до самовідновлення методами мязової релаксації та 

керування психологічним станом, який виробляється в процесі освоєння 

технік саморегуляції, переводить це завдання з розряду бажаних, в розряд 

реально досяжних. Активне використання прийомів мязової релаксації та 

психічної саморегуляції дозволяють курсанту, майбутньому фахівцю 

транспортної галузі, підвищувати свої психофізичні можливості без 

додаткового збільшення фізичних навантажень. Курсантам і викладачам 

фізичного виховання важливо зрозуміти, що здібності керувати психічними 

процесами і цілеспрямовано тренувати ці здатності, також потрібно приділяти 

не меншу увагу, ніж іншим видам фізичної підготовки.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З 

ДИСКОПАТІЄЮ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА           

М. Л. Семак, В. І. Гордійчук 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

При комплексному лікуванні пацієнтів з дископатією шийного відділу 

хребта використовують вертеброневрологічні, рефлекторні, медикаментозні 

та фізичні методи, які направлені на досягнення в найкоротший термін 

максимального ефекту. Однак, не завжди їх кількість сприяє найшвидшому 

одужанню, нерідко вони можуть перевантажувати пацієнтів, протидіяти один 

одному або бути зовсім несумісними [Савченко В.Г., 2005]. 

Лікування дископатії повинно бути етіологічним, патогенетичним та 

саногенетичним, враховувати локалізацію ураження, стадію, форму та етап 

захворювання, функціональний стан організму та окремих його систем 

[Савченко В.Г., 2005]. 

Фізична реабілітація є важливою складовою комплексного процесу 

відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності пацієнтів, що 

дозволяє доповнити та розширити відновне лікування [Берн П., 2002]. 

За даними багатьох авторів [Бичук О. І., 2005; Дюбенко К.А., 2004], фізична 

реабілітація має спрямовуватись на два основні ланцюги в патогенезі 

захворювання: патологічні зміни в ушкодженому диску та реактивно - 

спастичні процеси в нервових корінцях та прилеглих тканинах. Для цього 

необхідно забезпечити спокій ушкодженого диска та створити умови, які 

зменшують тиск випуклого диска на нервовий корінець.  

Залежно від стадії захворювання, важливе значення має певна 

послідовність застосування окремих засобів фізичної реабілітації [Бичук О. І., 

2005]. 

Загальноприйняті програми лікувальної фізичної культури передбачають 

обмеження рухів в гострий період захворювання, частина авторів 

[Кашуба В. А., 2003; Циж Л.М., 2006] наголошує на тому, що в гострому 

періоді лікувальна фізична культура протипоказана. Але інша [Красна Н.,2004; 

Савченко В.Г., 2005] − схильна застосовувати лікувальну гімнастику з перших 

днів поступлення пацієнтів на стаціонарне чи поліклінічне лікування. Вони 

рекомендують проводити дихальні вправи, вправи на розслаблення м’язів шиї, 

плечового поясу, верхніх кінцівок, які виконуються з вихідного положення 

лежачи чи сидячи. Весь курс терапії гострого періоду складає в середньому 10-

15 днів. 
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Щодо програм реабілітації в амбулаторних умовах, то застосування ЛФК, 

масажу, самомасажу, східної гімнастики показують значно кращі результати у 

збільшенні амплітуди рухів шиї, ніж при застосуванні лише ЛФК та масажу.  

Останнім часом значного поширення набула мануальна терапія хребта з 

послідовним застосуванням прийомів для розслаблення м’язів та мобілізації 

опорно-рухового апарату [Золотухин С.Е., 2001]. 

Одним з методів мануальної терапії є постізометрична релаксація, яка 

сприяє розслабленню м’язової тканини після попереднього статичного 

напруження в розтягнутому стані [Горяная Г.А., 1994]. 

Перевагою цього метода є не лише повна безпека, але й можливість 

виконання процедури самим хворим.  

Ефективним засобом функціональної терапії на всіх етапах фізичної 

реабілітації є масаж. 

Масаж вважають патогенетично обумовленим методом рефлекторної 

терапії, враховуючи патогенетичні механізми больових м’язово-тонічних та 

нейроміодистрофічних синдромів.  

Широкого застосування крім засобів лікувальної фізичної культури має 

фармакологічне лікування. Воно полягає у підборі медикаментів, які 

зменшують больові синдроми.  

Фізичні лікувальні чинники, як і інші засоби фізичної реабілітації 

викликають в організмі полісистемну реакцію: вони впливають на крово- та 

лімфообіг, тонус судин, процеси мікроциркуляції, обмін речовин [Егорова 

С.А., 2005]. 

До них належать: лікування теплом (прогрівання лампою Sollux), 

електролікування (діадинамік та електрофорез), пришкірна електрична 

стимуляція нервів (TENS), магнітотерапія [Ціж Л.М., 2006].  

До найефективніших засобів фізичної реабілітації, а саме фізіотерапії 

відносять кріотерапію. Під поняттям кріотерапія розуміють поверхневу 

стимуляцію із застосуванням кріогенних температур (нижчу -100°С) впродовж 

короткого часу (120-180с), з метою прояву фізіологічних реакцій на холод. В 

основі механізму дії кріотерапії лежить знеболюючий, протизапальний, 

протинабряковий та спазмолітичний ефекти [Епифанов В.А., 2004].  

Якщо больовий синдром не піддається консервативній терапії протягом 

кількох місяців, а також при випадінні функції одного чи кількох корінців 

спинного мозку, потрібне хірургічне лікування.  

Сьогодні завданням фізичної реабілітації дегенеративно-дистрофічних 

змін у хребті є пошук та розробка нових програм фізичної реабілітації, які 

будуть враховувати усі особливості перебігу захворювання, ефективно 
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усувати клінічні прояви, розробка нового рухового стереотипу, зміцнення 

ураженого відділу хребта та опорно-рухового апарату в цілому та повернення 

пацієнта до попередньої соціально-трудової діяльності [Рой І.В., 2004]. 

ВПЛИВ ЗМІН ПРАВИЛ ЗМАГАНЬ НА ЗМІСТ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ            

В. Ф. Слюсарев, Р. Г. Парасочка, В. Л. Голоха  

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, м. Харків;  

Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків 

Актуальність теми. У спортивній боротьбі зміни правил змагань, поява 

нового спортивного інвентарю впливають на зміст техніко-тактичної 

підготовки спортсменів. Для підняття видовищності греко-римської боротьби 

міжнародною федерацією підвищуються вимоги суддівства змагань, які 

спонукають борців до активного ведення поєдинку, що суттєво відображається 

на характері та співвідношенні рухових дій борців високої кваліфікації.  

Мета дослідження ‒ визначення рівня техніко-тактичної підготовленості 

борців греко-римського стилю при змінах у правилах змагань. 
Об'єкт дослідження – навчально-тренувальний процес підготовки 

кваліфікованих борців. 

Предмет дослідження – техніко-тактична підготовка борців греко-

римського стилю з урахуванням змін у правилах змагань. 

Організація дослідження. Дослідження проводилось у 3 етапи. 

На першому етапі був здійснений теоретичний аналіз техніко-тактичної 

підготовки та практичний аналіз технічного арсеналу борців засобом 

педагогічного тестування, визначені основні напрямки дослідження. Обрана 

методологія дослідження та визначено основний склад використовуваних у 

ній методів. Проаналізовано найпоширеніші техніко-тактичні сполучення 

висококваліфікованих спортсменів за допомогою відеозаписів. Були проведені 

педагогічні спостереження змагальної діяльності висококваліфікованих 

спортсменів-борців. 

На другому етапі об'єктом спостереження були відеозаписи фінальних 

сутичок чемпіонів Європи та Світу різних років. Взагалі було проаналізовано 

60 сутичок у змаганнях за правилами 1999 року, 48 сутичок ‒ у змаганнях 

за правилами 2005 року і 70 сутичок ‒ у змаганнях за правилами 2013 р. 

На третьому етапі підбивались підсумки дослідження, проводились 

математичні обчислення та формулювалися висновки.  
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Основні результати дослідження. У ході аналізу змагальної діяльності 

борців греко-римського стилю учасників фінальних та півфінальних поєдинків 

чемпіонатів Європи та світу за правилами 2013, 2005 і 1999 років були 

отримані результати, які свідчать, що час боротьби у стійці й у партері у 

змаганнях, суддівство на яких здійснювалось за різними правилами, не 

однаковий. Так, за чинними правилами 53% боротьби проходить у стійці і 47% 

‒ у партері, в той час, як за правилами 2005 року у сутичках 63 % боротьби 

проходило у стійці, а 47% ‒ у партері, а за правилами 1999 року в стійці 

спортсмени знаходились 68 % часу та 32 % ‒ у партері. 

Аналіз активності атакуючих дій борців у стійці виявив, що скорочення 

часу боротьби в періоді до 1 хвилини у стійці змушує борців вести боротьбу 

більш активно і щільно. 

Дослідження ж активності за кількістю спроб виконання техніко-тактичних 

дій у стійці виявило, що нині борці роблять менше спроб виконання прийомів. 

Визначаючи активність у партері можна спостерігати також зменшення 

кількості спроб проведення технічних дій за одиницю часу але не таке явне, 

як у стійці. 

Дослідження обсягу технічних дій у стійці показало, що на змаганнях 

в останні роки значно знизилась кількість виконання прийомів у стійці. 

За результатами аналізу змагальної діяльності спортсменів високої 

кваліфікації встановлено, що недооцінка боротьби у стійці негативно впливає, 

передусім, на видовищність змагань вищого рівня, де не повинно бути 

недоліків у підготовці спортсменів, а реалізаційна ефективність у партері, 

навпаки, краща на змаганнях за правилами 2013 року. 

Останні зміни правил змагань призвели не тільки до збільшення кількості 

технічних дій, які борці виконують з положення партер та покращення якісної 

сторони проведення цих прийомів, а ц зміни пріоритетів у співвідношенні 

техніко-тактичних дій. 

Висновки 

Встановлено, що зміни правил змагань значно впливають на техніко-

тактичну підготовку борців греко-римського стилю як складову навчально-

тренувального процесу, так і на компоненти техніко-тактичної майстерності, 

які спортсмени демонструють на змаганнях. 

Визначено, що розподілення сутички на окремі періоди, рахунок 

у кожному з яких не впливає на підсумок наступних стимулює спортсменів до 

активного ведення боротьби на протязі усієї сутички, але у деяких випадках 

втрачена справедливість підсумкової оцінки.  
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Постійна обопільна активність борців під час ведення сутички, занадто 

підвищена щільність боротьби і скорочення часу боротьби у стійці призвели 

до зниження результативності боротьби у стійці. В арсеналі борців домінують 

переважно прості технічні дії, які виключають елемент ризику під час їх 

виконання. 

Виявлено, що збільшення часу боротьби в партері та обов’язкове 

стандартне положення, в якому спортсмени ведуть боротьбу в партері, 

зробили її більш результативною і видовищною. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОМОТОРНОГО РЕАГУВАННЯ ТА 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ ЗОРОВОЇ 

ДЕПРИВАЦІЇ            

О. Є. Стамат, О. Б. Спринь, Ю. В. Загайкан 

Херсонський державний університет, м. Херсон 

Зоровий аналізатор надає можливість людині бачити, відчувати і 

сприймати навколишній світ. Роль зору у життєдіяльності людини є дуже 

великою, адже встановлює просторові відносини між предметами, оцінює 

відстань, напрямок, сприймає перспективу [1]. 

Глибина і характер уражень зорового аналізатора позначаються на 

розвитку усієї сенсорної системи, визначають провідний шлях пізнання 

навколишнього середовища, точність і повноту сприймання образів 

зовнішнього світу. Вивчення стану моторики сліпих та слабозорих дітей 

свідчить про зниження рухових здібностей в порівнянні зі здоровими 

однолітками, хоча ці дослідження нечисленні. 

Метою нашого дослідження було дослідити сенсомоторне реагування та 

працездатність головного мозку дітей з порушеннями зору. Згідно мети було 

поставлено завдання: провести обстеження сенсомоторного реагування та 

працездатності головного мозку учнів з вадами зору та дітей контрольної 

групи. 

Контингентом дослідження були учні 10 класу віком 15-16 років фізико-

технічного ліцею м. Херсона при Херсонському національному технічному 

університеті та Дніпропетровському національному університеті у кількості 

45 осіб, які мають порушення зору, а контрольна група була створена з учнів 

у кількості 40 осіб. 

Порядок досліджень здійснювався за схемою: спершу вивчали 

сенсомоторне реагування на подразники різної складності (фігури та звуки), а 

потім працездатність головного мозку за допомогою комп’ютерної методики 
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«Діагност-1М», яка була розроблена професорами М. В. Макаренком та 

В. С. Лизогубом [4]. Загальний обсяг експериментального дослідження на 

кожного обстежуваного становив близько 20–25 хвилин. 

В ході роботи дійшли таких висновків: 

1. При вивченні сенсомоторного реагування на фігури та звуки виявлено: 

2. достовірно кращі показники латентних періодів різних за складністю 

реакцій на фігури у дітей контрольної групи, що пояснюється порушенням 

зорового аналізатора та погіршенням гостроти зору дітей експериментальної 

групи; 

3. достовірно кращі показники латентних періодів різних за складністю 

реакцій на звуки у групі дітей із зоровою сенсорною депривацією в порівнянні 

з контрольною. Це пояснюється тим, що у слабкозрячих краще розвинена 

слухова пам`ять, вони швидше визначають джерело звуку. Спостерігається 

процес декомпенсації [2, 3]. 

4. Встановлено, що рівень працездатності головного мозку за загальною 

кількістю опрацьованих сигналів за певний час та мінімальної експозиції у 

групі дітей з вадами зору значно гірший, при виконанні завдань на будь-які 

подразники, у порівняні з дітьми контрольної групи, що підтвердило раніше 

отримані нами дані при обстеження іншого контингенту.  
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ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ            

С. І. Степанюк, Ж. М. Ломака, В. П. Ткачук 

Херсонський державний університет, м. Херсон 

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А.С.Лучанського», м. Херсон 

Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, м. Івано-Франківськ 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві життя й здоров’я людини 

визначаються як найвищі людські цінності. Вони є показником 

цивілізованості, що відображає загальний рівень соціально-економічного 

розвитку суспільства, головним критерієм доцільності й ефективності всіх без 

винятку сфер державної діяльності (резолюція ООН №38/54 від 1997 року).  

Наразі в Україні тенденція погіршення здоров’я населення набула 

загрозливого рівня.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема здоров’я осіб 

молодого віку, названа одним із пріоритетних напрямів діяльності ВООЗ у ХХІ 

ст., і є вкрай актуальною і для України [3]. Значну роль у вивченні проблем 

збереження здоров’я людини відіграла інтегральна наука валеологія 

(Г. Апанасенко, Вайнер, В. Горащук, М. Гриньова та ін.).  

Мета полягала у вивченні сучасних проблем здоров’я сучасної людини. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних 

джерел. 

Результати дослідження та їх обговорення. Сучасні умови розвитку 

українського суспільства висувають нові вимоги до системи освіти та 

виховання підростаючого покоління. Діти й молодь значно раніше інших 

категорій населення відчувають наслiдки деформації суспільства, гостро 

переживають свою соціальну незахищеність, прискорене падіння духовності, 

зростання психічної нестабільності та фізичної слабкості 1.  

Успішне формування здоров'я можливе за умови широкого використання 

різних взаємодоповнюючих підходів до спільних заходів і координації 

діяльності державних і громадських організацій 4. 

Як відзначає В.Межуєв, "освіта й культура в сучасному світі далеко 

розійшлися між собою, що саме собою свідчить про глобальні зміни в 

суспільстві" [2, 10]. Поняття "освіта людини" ставало синонімом 

"поінформованої людини" й розійшлося з поняттям "культурна людина". 

Виник феномен "освітянщини", функціонально-фахові знання розійшлися з 

гуманістичними цінностями, і людина стала небезпечна для самої себе [2, 12]. 

Тісна взаємодія культури й освіти в процесі розвитку людини є однією з 
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найважливіших умов її цілісності, здатності адаптуватися до суперечливих 

умов буття й протистояти негативним впливам середовища, спираючись на 

духовну культуру особистості [2, 18]. 

Висновки. Сьогодні в країні формується активний інтерес до культури 

здоров'я, здорового способу життя. Можна стверджувати про те, що в Україні 

виникає новий соціальний феномен, що виражається в гострій економічній 

зацікавленості дітей, учнівської молоді, громадян у збереженні здоров'я як 

основи матеріального й духовного благополуччя.  
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО 

СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ           

Н. В. Табак 

Педагогічний коледж, м. Луцьк 

Орієнтація на здоровий спосіб життя, систематичні заняття фізичною 

культурою і спортом, формуються значною мірою в дитячому та підлітковому 

віці. Можливість вибору спортивної спеціалізації на основі особистої 

зацікавленості підлітків, конкуренція і змагання на заняттях можуть бути тими 

чинниками, які підвищують інтерес до фізичної культури, а також сприяють 

формуванню цілеспрямованості до занять фізичною культурою і спортом [2, 

с. 35].  
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Спрямованість – одна з найістотніших сторін особистості школяра, які 

характеризують його мотиваційну сферу. Під спрямованістю розуміють 

систему домінуючих мотивів.  

За домінуючою в діяльності та поведінці учнів мотивацією розрізняють 

три основні види спрямованості: спрямованість на взаємодію, спрямованість 

на завдання (ділова спрямованість) і спрямованість на себе (особиста спрямо-

ваність). 

Спрямованість на взаємодію спостерігається у тих випадках, коли вчинки 

учня визначаються потребою у спілкуванні, прагненням підтримувати добрі 

стосунки з однолітками. Такий школяр виявляє стійкий інтерес до спільної 

діяльності, хоча його фактичний внесок у виконання завдання може бути 

мінімальним. Наприклад, займатимусь волейболом, аби бути в команді. 

Спрямованість на завдання, або ділова спрямованість, відображає перевагу 

мотивів, які породжуються діяльністю: інтерес до процесу навчання, 

безкорисливе прагнення до опанування нових навичок та умінь. Дитина з 

такою спрямованістю орієнтується на співпрацю з колективом, домагається 

найбільшої продуктивності праці – своєї та інших дітей, намагається 

обґрунтовано довести свою точку зору, яку вважає корисною для виконання 

завдання. Сказане можна проілюструвати на прикладі, коли учень, 

відвідуючи секцію футболу, не лише вдосконалює власні навички гри, але 

й активно цікавиться проблемою тактичної організації гри всією командою.  

Спрямованість на себе, або особиста спрямованість, характеризується 

перевагою мотивів досягнення особистого добробуту, прагненням 

підтвердити особисту першість та престиж. У цьому випадку учень частіше 

зайнятий собою, своїми почуттями, переживаннями, мало реагує на потреби 

оточуючих, байдужий до однокласників, своїх обов'язків. У праці він 

бачить передусім можливість задовольнити свої прагнення незалежно від 

інтересів товаришів.  

Мотивація молоді до занять фізичною культурою багато в чому залежить 

від педагогічної кваліфікації наставників, уміння ними застосовувати 

відповідно до особистісних рис характеру молодої людину ті чи інші важелі 

впливу на свідомість учнів.  

Формуванню мотивації у школярів до систематичних занять фізичною 

культурою сприяє дотримання таких педагогічних умов:  

1. формування позитивного, ціннісного ставлення до занять фізичними 

вправами;  

2. цілеспрямоване мотивування та стимулювання до активної 

фізкультурної діяльності;  
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3. прищеплення інтересу до активної фізкультурної діяльності;  

4. озброєння знаннями з фізичної культури та формування вміння 

самостійно займатися фізичними вправами.  

Таким чином у навчально-виховному процесі проблему формування 

потреб і мотивів до занять фізичною культурою покликані вирішувати бесіди, 

лекції з фізичної культури, практичні заняття, масові оздоровчо-спортивні 

заходи, особистий приклад вчителів, нові (інноваційні) методи, форми і засоби 

організації позакласної виховної роботи тощо.  
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ТУРИСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ И КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ            

А. Ю. Титлов, М. В. Баканов, Я. И. Крестенкова  

Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна; 

Государственный гуманитарно-технологический университет, г. 

Орехово-Зуево; Государственный гуманитарно-технологический 

университет, г. Орехово-Зуево 

Учебно-воспитательное направление туристско-краеведческой 

деятельности (ТКД) во всех общеобразовательных школах, сейчас считается 

важнейшей задачей на современном этапе. Существует около тридцати 

основных видов работы этого направления, куда включены: экскурсии, 

походы, многодневные путешествия и экспедиции, кружки, секции, 

викторины, конкурсы, различные туристские слеты, соревнования, музеи и 

даже просто уроки с использованием краеведческих материалов по предметам 

школьной программы. Надо дополнить еще и такими видами ТКД, как 

туристский лагерь (стационарный или передвижной), семинарские занятия и 

консультации для школьников, молодежные туристские фестивали. Даже с 
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таким перечнем мероприятий его нельзя считать полным и окончательным, 

потому что возможны еще какие-то формы, пока не придуманные и 

неосуществимые в практике, но которые обязательно воплотятся в ближайшем 

будущем и будут востребованы учениками общеобразовательных школах. 

 Интегральный характер ТКД в обучении, воспитании и оздоровлении 

обеспечивает детей разнообразными формами деятельности, в которых 

заложены огромные возможности для разнообразной творческой детской 

самодеятельности - спортивной, художественной, технической, научной и д.р.. 

В школе в отделениях ТКД есть составляющие части, равнозначные между 

собой, но есть еще более важные, основные (специфические), а есть и менее 

важные (вторичные или неспецифические). Мы выделяем в группу более 

важных пять основных видов этой деятельности, такие как: прогулки, походы, 

слеты, соревнования и экскурсии. Этот ряд элементов составляет основу 

содержания ТКД в различных общеобразовательных учреждениях. 

 В ТКД, основой всего, без которого нет туризма и краеведения, является 

конечно туристский поход с активными средствами передвижения. 

Туристские походы во всем их разнообразии делятся на походы выходного 

дня, однодневные, многодневные, категорийные и д.р.. Без выходов на 

природу в виде походов как такового туризма нет и не может быть. Есть 

некоторые мнение, что вместо туристских походов можно проводить 

экскурсии, которые заменят походы и дадут тот же положительный результат, 

ошибочно. Только туристский поход может являться интегральной формой 

ТКД, которая обязательно включает в себя краеведение и обязательно 

экскурсии, потому что без экскурсий и познавательных выходов туристский 

поход будет не полноценным. Это в полном объеме позволит достичь всех 

целей, которые вообще ставятся перед ТКД.  

В некоторых учебных учреждениях ведется большое количество 

экскурсий, ознакомительных поездок, презентуются разнообразные выставки 

или даже открыт собственный школьный музей, - все это не делает 

направление ТКД в школе фактом, а школу, положительно работающей в 

туристском направлении. Все это является производным от туристских 

походов и музей, и подготовка разрядников, и подготовка инструкторов по 

туризму, и проведение туристских слетов, соревнований, конкурсов, 

фестивалей и т.д. 

Если проводить туристские походы и соревнования по туризму, но не 

проводить работу по краеведению (экскурсии, экспедиции, выставки и д.р.) 

или наоборот вести работу в краеведческом направлении, но не проводя 

туристских походов или они идут вне связи с краеведением, с поисковой 
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тематикой, то к сожалению, отрыв краеведения от туризма приведет к 

однобокости ТКД. 

Единое число проделанных за учебный год туристских походов еще не 

определяет полностью уровень развития школьного туризма или направления 

в ТКД. Например, в школе много походов, но все они одно-двухдневные, нет 

категорийных походов, то говорить о высоком уровне туризма в этой школе 

не приходится, это точный признак отсутствия в школе кружковой или 

секционной формы туристской работы. Школьники лишены перспективы, они 

из года в год ходят только в небольшие походы, их мастерство, их туристский 

опыт не растет, их краеведческий горизонт не расширяется, их туристские 

интересы искусственно урезаны. Очень часто наблюдается и обратная 

картина, когда в школе проводятся разные по сложности походы и их довольно 

много, но и эта картина не раскрывает полностью уровень развития ТКД в 

школе. В таких показателях "замаскирована" обычная ситуация: один-два 

молодых учителя интенсивно ходят в походы со своими классами ( кружки 

или секции) чуть ли не каждое воскресенье, а больше в походы никто не ходит. 

Фактически в такой школе в ТКД вовлечены лишь 20-25 учащихся. Тут 

понятно, что в школе развита кружковая форма туристской работы и 

отсутствует работа по туризму для всех учеников школы. 

Туризм нужен и дожжен быть доступен каждому школьнику, но в разной 

степени сложности и по разной нагрузке. В этом проявляется смысл деления 

школьного туризма на две ветви, которые одинаково нужны школе: " 

массовый туризм" – для учащихся всей школы и "кружковой или секционный 

туризм" - для небольшого числа учащихся, которые желают заниматься в этом 

направлении. Эти направления взаимосвязаны между собой и дополняют друг 

друга.  

С повышением уровня ТКД у детей возрастает заинтересованность и 

потребность в туристском направлении. Если решать вопрос о количестве 

занятости туризмом в школе, надо понаблюдать за интересами ребят, узнать 

их, а уже потом планировать. Интересы детей не стоят на месте, они бурно 

развиваются: кому-то все еще мало, а кому-то уже достаточно. Предел 

насыщения потребностей в ТКД надо уметь определять на ходу и планировать 

работу адекватно уровню сегодняшних интересов детей, но оставалось, что то 

для нового, чтобы школьнику еще что-то хотелось узнать или освоить. 

Выводы. Сделать обязательное разделение на общий массовый туризм (для 

всех школьников) и туризм любительский секционный (для школьников 

интересующихся непосредственно ТКД). Надо заинтересовать школьников 

туристскими походами и экскурсиями в каждом классе, но с обязательным 
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прохождением двух- трех туристских походов, к которым они должны 

подготовиться в школьной секции и сделать это надо для ребят, проявивших 

повышенный интерес к туризму.  

При развитии и совершенствовании ТКД в общеобразовательной школе 

необходимо решить множество задач, в том числе основные, которые можно 

изложить в четырех направлениях: 

1. Следует регулярно также активно беспокоиться о технической и 

физической подготовке будущих преподавателей. Преподаватель является 

основной функционирующей личностью и основой инициативы в ТКД.  

2. В общеобразовательном учебном заведении дисциплину туризм нельзя 

внедрять принудительными или командными методами. Нет необходимости 

навязывать участникам туристских походов больших физических нагрузок. 

Постоянно необходимо отталкиваться от современного уровня способностей 

учеников. Если же они хотят невозможного, надо показать им варианты, как 

сделать исполнение желаний возможным в будущем и с соответствующей 

подготовкой. Но надо не только учитывать интересы детей, а и формировать 

их. Нельзя насильно навязывать такие цели похода, до которых дети еще не 

доросли, так как такой туризм они не примут и отвергнут. 

3. Надо обязательно совершенствовать внешние взаимосвязи 

образовательного туризма с различными учреждениями и организациями: с 

домом детского творчества, станцией юных туристов, с музеями, туристскими 

клубами, с опытными краеведами, с различными обществами, редакциями 

газет, секциями туризма предприятий и учебных заведений, лесхозом и 

лесничествами, отделом культуры, с методическими кабинетами 

здравоохранения с соседними школами, и т.д. 

4. В некоторых кругах считается, что туризм это мероприятие связанное с 

отдыхом и ничего не деланием, но для общеобразовательной школы он должен 

являться частью учебно-воспитательного процесса. Есть профессии, которые 

обеспечивают отдых другим людям, их обучение и воспитание на туристской 

тропе. Сами школьники, уже получившие серьезную, почти 

профессиональную инструкторскую подготовку по туризму всегда могут 

принять в этом участие. Увлечение школьников туризмом постепенно 

перерастает в их разнообразную деятельность, но не только для личной 

пользы, а для своей туристской группы на общее благо всей своей родной 

школы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ, МОТИВОВ И 

МОТИВАЦИЙ К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФК С ЭЛЕМЕНТАМИ 
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А. Ю. Титлов, М. В. Баканов, А. И. Сафронов 

Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 

г. Орехово-Зуево  

ннотация: В нашей работе определено место учебной дисциплины 

физической культуры (ФК) с использованием элементов мини-футбола и пути 

формирования общекультурных компетенций (ОК) молодого специалиста в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. 
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Обозначены базовые векторы методического формирования и выполнения 

учебной программы дисциплины ФК, учитывающие современные требования 

к профессиональной подготовке молодых специалистов, общее состояние 

здоровья студентов и инновационные здоровьесберегающие технологии и 

методы, реализуемые в государственном социально-гуманитарном 

университете (ГСГУ) города Коломны Московской области на 

общеинститутской кафедре «Физической культуры».  

В нашей статье мы попробовали обосновать эффективность реализации 

программы «Мини-футбол — в вузы» в рамках учебно-воспитательного 

процесса в ВУЗе. Проводя исследования, мы получили данные, которые 

показали положительную динамику уровня сформированности мотивации на 

основе использования средств мини-футбола в учебном процессе. 

Введение. Студенческая молодежь в настоящее время ведет очень 

пассивный образ жизни и последствиями данной проблемы является 

наблюдение низкого уровня развития их двигательных качеств и высокая 

вероятность развития заболеваний сердечнососудистой, дыхательной и 

нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата. 

Интересы студенческой молодежи к занятиям ФК бывают разными. Это и 

стремление укрепить здоровье, сохранить сформированную осанку и желание 

развить двигательные и волевые качества или просто улучшить конституцию 

своего тела.  

Футбол и его разновидности как виды спорта пользуется огромной 

популярностью в нашей стране, значит заинтересовать студентов к занятиям 

ФК с элементами футбола и дополнительным занятиям в ВУЗах является 

легче, чем к плановым занятиям менее популярным и менее доступным 

видами физкультурной деятельности. 

Футбол в нашей стране всегда был, есть и будет видом спорта номер один, 

который охватывает миллионы занимающихся и миллионы болельщиков. 

Также футбол является основным видом физкультурно-оздоровительной 

деятельности во всех образовательных заведениях. Этот вид спорта 

привлекает своей доступностью, ведь играть можно практически на любом 

ровном месте и в любом возрасте. Оздоровительный эффект в игре 

обеспечивается разнообразной нагрузкой на все группы мышц и 

динамической работой. При игре в футбол развиваются все качественные 

стороны двигательной деятельности и совершенствуются все вегетативные 

функции организма студента. Эта игра характеризуется работой, от низкой до 

максимальной мощности, что способствует совершенствованию деятельности 

дыхательной и сердечно-сосудистой системорганизма. Физкультурно-



 107 

оздоровительный эффект в игре мини-футбол обеспечивается динамичной 

работой, разнообразной мышечной нагрузкой и развитием всех двигательных 

качеств. Также большое разнообразие двигательных действий способствует 

творческому воспроизведению новых условно-рефлекторных связей и, 

следовательно, студенты овладевают новыми формами движений, что 

обогащает двигательный опыт занимающихся в ВУЗе. 

В связи с этим тема нашего исследования является актуальной, а данная 

проблема имеет очень важное теоретическое и практическое значение для 

повышения двигательной активности среди студенчества. 

Цель исследования. Определить средства и методы, факторы и 

эффективные условия которые способствуют повышению мотивации к 

занятиям ФК с элементами футбола в системе физкультурно-оздоровительных 

занятий у студентов ГСГУ путем агитации и реализации программы «Мини-

футбол — в вузы». 

Для решения этой цели мы поставили следующие задачи 

1.  Проанализировать и описать приоритетные мотивы отношения к ФК у 

студентов первого курса. 

2.  Исследовать начальный уровень мотивации к занятиям ФК у студентов 

первого курса ГСГУ.  

3. Проанализировать содержание развития программы ФК с 

использованием элементов игры футбол и ее возможность в формировании 

спортивной мотивации у студентов ГСГУ.  

4. Оценить влияние этой программы на формирование мотивации 

студентов к занятиям ФК в конце учебного года.  

В процессе деятельности нами была выдвинута гипотеза исследования: 

участие в соревнованиях различного ранга по программе «Мини-футбол — в 

вузы», которая успешно реализуется в учебно-воспитательном процессе 

ГСГУ: а) сформирует адекватную мотивацию у студентов к занятиям ФК; б) 

сформирует понимание ценностей здоровья, средствами ФК; в) повысит 

уровень физической подготовленности и здоровья обучающихся.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы нами 

был использован комплекс методов исследования, применяемых в области 

ФКиС:  

Методы исследований: 

• анализ научно-методической литературы;  

• педагогическое наблюдение; 

• метод социологического опроса (анкетирование);  

• математико-статистический метод. 
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Исследование проводилось с сентября 2016 года по май 2017 года на базе 

ГСГУ г. Коломна Московской области. В нем приняли участие 40 студентов 

1–5 курсов различных факультетов ВУЗа, участвовавших в различных 

соревнованиях и мероприятиях по реализации программы «Мини-футбол — в 

вузы» (25 юношей и 20 девушек). Данные, полученных результатов 

исследования, были обработаны методом математической статистики. 

Результаты исследования Активная двигательная деятельность в возрасте 

17-19 лет должна удовлетворять физиологические, личностные, и социальные 

потребности занимающихся, но за время обучения в ВУЗе, по нашим данным, 

недостаток двигательной активности приводит к появлению избыточной 

массы тела за счет отложения жира, повышению уровня холестерина в крови, 

снижению жизненной емкости легких (ЖЕЛ), ухудшению адаптации 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы учащихся Заболеваемость 

студентов в условиях гипокинезии в два раза выше, хотя гипокинезия в этом 

возрасте является основным показательным фактором здоровья в будущем. 

По итогам проведённого социологического исследования, большинство 

студентов отметили, что занятия спортивными играми является основным 

средством хорошего самочувствия, укрепления своего здоровья, улучшения и 

совершенствования соей конституции тела. (За это высказалось 64% 

респондентов). 21% студентов своим средством развлечения, нервной 

разрядки и отдыха признали игровой мотив и только 15% респондентов 

ответили, что их целью является добиться наибольших успехов в большом 

спорте. Мотивы посещения студентами занятий спортивных секций очень 

влияют на их воспитательную и учебную активность в ВУЗе. 

А при выборе вида спортивной деятельности студентами в ВУЗе 

преобладают популярные виды спортивной направленности. Первым по 

популярности выбора среди занимающихся оказался футбол – 53 % студентов, 

затем по количеству и значимости ответов идёт волейбол – 22 %, следующие 

по значимости среди студентов идут аэробика, баскетбол, силовой атлетизм и 

различные виды танцев по 12%, 9%, 6% и 5%. Остальные 5% выбрали 

единичные направления в своей спортивной деятельности или где они 

занимались раньше. Предпочтительно этими видами спортивно - 

рекреационной деятельности хотели бы заниматься опрошенные студенты- 

первокурсники ГСГУ. 

Для выявления склонности к педагогической деятельности в области ФКиС 

мы выбрали опросник Бабушкина Г. Д., который хорошо зарекомендовал себя 

и получил признание у многих исследователей и преподавателей. По 

опроснику рефлексивности Г. Д. Бабушкина и Р. Э. Салахова от 2010 года мы 
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попробывали объяснить некоторые явления в предсоревновательной и 

соревновательной деятельности студентов - футболистов. Опросник состоит 

из 80 вопросов, касающихся отношения респондентов к проблемам 

спортивной подготовки, результативности тренировочного и 

соревновательного процессов.  

Анкетирование проводилось в учебной аудитории, где каждому 

респонденту раздали анкеты, и они письменно выбирали соответствующий 

ответ. Проанализировав результаты анкетирования мы выявили исходный 

уровень мотивации студентов ВУЗа к секционным занятиям и занятиям ФК с 

элементами футбола. Полученные результаты показали ниже среднего уровня 

сформированности мотивации у занимающихся по пятибалльной шкале. Так 

ниже среднего уровня показатели по отдельных блокам не превышают 3 

баллов, а отдельные составляющие мотивации студентов также колеблются 

около показателей 4 балла. В целом, можно утверждать, что показатели 

мотивации испытуемых находятся на среднем уровне, что свидетельствует об 

имеющихся резервах ее повышения. Мы считаем, что для студентов, 

занимающихся спортом, и в частности футболом, таким механизмом 

повышения мотивации служит участие в массовых спортивно-

оздоровительных мероприятиях, совершенствующих их спортивную 

подготовленность. Нами были спланированы несколько мероприятий в рамках 

программы «Мини-футбол — в вузы», в который вошли: первенство 

университета среди факультетов, первенство города Коломны по мини — 

футболу, областная спартакиада по мини — футболу среди ВУЗов, кубок 

города по мини — футболу, турнир «Открытие сезона». Этот ряд мероприятий 

в конечном итоге повлиял на формирование спортивной мотивации студентов; 

развития спортивно-массовой работы в ВУЗах города; привлечения 

студенческой молодежи к регулярным занятиям ФКиС; пропаганды и 

популяризации занятий ФКиС; определения сильнейших спортсменов и 

студенческих команд по видам спорта.  

В мае 2017 г. нами было проведено итоговое анкетирование студентов по 

сформированности мотивации. Показатели первичного (сентябрьского) 

тестирования и промежуточного (в конце декабря) существенно не 

изменились, можно сказать, что остались на то же уровне. Хотя наблюдается 

в целом положительный прирост показателей сформированности спортивной 

мотивации — от 0,1 до 0,4 по отдельным параметрам. Отсутствие достоверных 

различий можно объяснить слишком маленьким сроком проведения 

эксперимента, т. к. для формирования устойчивого мотива необходимо 
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большее время, тем более в студенческом возрасте. А по итоговым (майского) 

уже существенно изменились от 0,5-0,7 до 1,4 – 1,7 

Проведенное нами исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы:  

1. У студентов первого курса есть ряд препятствий для положительного 

формирования мотивации и их привлечения к спортивным занятиям – это 

новые возможности отдыха в различных центрах досуга в новом студенческом 

коллективе, компьютерные игры и социальные сети в общежитии и банальное 

– нехватка времени. Все это приводит к снижению интереса к занятиям ФКиС 

в студенческой среде, но одним из положительных направлений 

формирования мотивации – это желание попасть в основной состав сборной 

ГСГУ и участия в турнирах «Мини-футбол — в вузы» в разных рангов за свой 

университет. По результатам анкетирования основной причиной, 

препятствующей студентам активно заниматься оздоровительной 

деятельностью и физическими упражнениями, является обычная нехватка 

времени на все это (45% респондентов). На втором месте стало отсутствие 

нормального коллектива или просто нет единомышленников (28% 

респондентов); На третьем месте (23% респондентов) когда отсутствуют 

знания о пользе занятий ФК и остальные 4% предложили свои варианты 

ответов, в которых указали, что не считают для себя необходимыми занятия 

ФКиС. 

2. По итогам анкетирования студентов- первокурсников мы выявили 

начальный уровень их спортивной мотивации к занятиям ФКиС. Результаты 

показали средний уровень сформированности мотивации (средний балл по 

разным блокам составляет около 4 баллов). Из трех компонентов спортивной 

мотивации (1. побудительные основания, 2. базисные основания и 3. 

процессуальные основания) мы увидели преобладание базисных оснований 

мотивации, которые отражают степень заинтересованности спортсмена в 

благоприятных социальных условиях спортивной деятельности; степень 

заинтересованности спортсмена в накоплении знаний и навыков в области 

ФКиС.  

3. Желание попасть в основной состав команды и участие их команды в 

турнирах «Мини-футбол — в вузы» позволило усилить побудительные 

основания мотивации студентов - спортсменов, однако, достоверных различий 

мы не обнаружили. Считаем, что при продолжении эксперимента возможны 

существенные изменения в структуре и силе спортивной мотивации студентов 

нашего ВУЗа, что в дальнейшем может существенно повлиять на спортивный 

результат и эффективность спортивной подготовки. 
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4. Выявление интересов и мотивов к ФК и физкультурно-оздоровительным 

занятиям показало, что 39% респондентов выбирают занятия футболом. 33% 

студентов посещают занятия с целью ведения здорового образа жизни и 

укрепления своего здоровья, 28% студентов обосновали отсутствием 

свободного времени у них. Из способов организации досуга 31% респондентов 

выбрали общение с друзьями и лишь 19% выбрали занятия физическими 

упражнениями в любой форме, а 53% респондентов отдали предпочтение 

занятиям физическими упражнениями, как фактором здорового образа жизни.  
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АДАПТИВНИЙ СПОРТ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО             

Томащук О.Г., Деделюк Н.А. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк 

Світова статистика сумно свідчить, що кожний десятий мешканець Землі є 

інвалідом. Війни, інфекційні і спадкові захворювання, екологічні катастрофи, 

злочинність, алкоголізм і наркоманія, нещасні випадки, вроджені дефекти, 

травми – все це спричинятиме збільшення числа інвалідів до 23 тис. на день, 

що становить понад 8 млн на рік. Нині у світі понад 600 млн інвалідів, в Україні 

ж сьогодні нараховується їх понад 2 млн. На сучасному етапі розвитку 

цивілізації особливого значення набуває проблема інтеграції людей з 

особливостями розумового і фізичного розвитку в соціум. Всесвітня 

декларація прав людини гарантує інвалідам право на повноцінну й 

рівноправну участь у всіх сферах суспільного життя. Тому проблема 

соціальної інтеграції та адаптації цього контингенту населення залишається 

досить актуальною.  

Світовий досвід і діяльність фізкультурно-спортивних організацій 

інвалідів засвідчують, що адаптивна фізична культура і спорт є найбільш 

дієвим засобом фізичної, соціальної і психологічної реабілітації інвалідів, їх 

інтеграції в сучасне суспільство. Сьогодні практично в цілому світі 

спрямовуються активні зусилля з організації і розвитку спорту серед інвалідів 

– від проведення невеликих спортивних змагань до масштабних спортивних 

форумів, як Паралімпійські, Дефлімпійські та  Всесвітні ігри Спеціальної 

Олімпіади. 

Фізична культура і спорт серед інвалідів, будучи складовою частиною 

фізкультурного руху України, що об’єднує соціально-демографічні групи 

населення з різними формами вад, є одним з важливих напрямів соціальної 

політики держави і забезпечує реалізацію прав громадян України, які мають 

певний ступінь втрати здоров’я, на заняття фізичною культурою і спортом, 

досягнення вищих спортивних результатів та їх відповідну оцінку 

суспільством і державою. 

Формування спортивного руху інвалідів в Україні веде початок з 1989 року. 

Саме в цей час почали створюватись фізкультурно-спортивні та оздоровчі 

клуби інвалідів. В подальшому ці громадські об’єднання стали основою для 

створення національних федерацій спорту інвалідів з різними видами уражень. 

Громадськість інвалідів активно боролась за визнання соціальної значимості 
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фізкультурно-спортивного руху та необхідності відповідної державної 

підтримки. Стрімкий розвиток масового спорту інвалідів в Україні відбувся, 

коли в Україні була започаткована діяльність унікальної, і поки що єдиної в 

світі державної системи управління фізичною культурою і спортом інвалідів. 

У 1993 році рішенням Уряду України були створені Український центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” та 27 регіональних центрів 

„Інваспорт”.  

Традиційною для роботи Українського та регіональних центрів 

„Інваспорт” залишається, як один з основних напрямків роботи, реабілітація 

та соціалізація осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами 

фізичної культури і спорту.  

Спортивний рух інвалідів, або адаптивний спорт – складова частина 

сучасного олімпійського руху, який об’єднує організації, спортсменів і інших 

осіб, в тому числі людей з особливими потребами. Міжнародним олімпійським 

комітетом визнано такі Всесвітні комплексні змагання інвалідів, як 

Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри та Ігри Спеціальних Олімпіад. 

У міжнародному паралімпійському русі Україну представляє 

Національний комітет спорту інвалідів України, що виконує функції 

Національного паралімпійського комітету. Національний комітет спорту 

інвалідів України – вищий державний орган, який координує діяльність 

громадського спортивного руху інвалідів та об’єднує чотири національні 

спортивні федерації; з ураженнями зору, слуху, опорно-рухового апарату, 

вадами розумового розвитку. За оцінками Міжнародного паралімпійського 

комітету, міжнародних спортивних федерацій в Україні спорт інвалідів 

розвивається надзвичайно швидкими темпами. 

Спортивні заняття інвалідів передбачають вирішення загальних завдань, 

спільних для більшості нозологій – зміцнення здоров’я; поліпшення емоційної 

стійкості до стресових умов життя й опірності організму до факторів 

зовнішнього середовища; виявлення і стимулювання резервних можливостей 

організму; підвищення комунікативної активності; компенсація фізичних, 

психічних, соціальних змін особистості інваліда; підготовка до професійної 

реабілітації, нормалізація соціального статусу; формування мотивів і 

усвідомленого ставлення до виконання фізичних вправ; формування 

розуміння права вибору, бажань і соціальних умов життя. 

Міжнародний спортивний рух інвалідів – це нове та, з історичної точки 

зору, молоде утворення культури людства, яке перебуває у стані розвитку та 

вдосконалення. Цей спортивний рух інвалідів є частиною спортивного 
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світового руху і він успадкував від світового спортивного руху основні 

принципи олімпізму. 

Разом з тим, як показує практика, окрім позитивного впливу олімпійських 

традицій і принципів на спортивний рух інвалідів, на жаль, спостерігається 

зміщення акцентів з адаптивної спрямованості на досягнення рекордів і 

завоювання медалей. Підтвердженням цьому є процентне співвідношення 

числа інвалідів, що займаються фізичною культурою і спортом до загальної 

кількості офіційно віднесених до цієї категорії. За даними „Інваспорт”, менше 

2% інвалідів нашої країни залучені до фізкультурно-оздоровчої діяльності, в 

той час як більше ніж 98% такої можливості не мають. 

Поєднання діяльності Національного комітету спорту інвалідів України і 

державної системи „Інваспорт” стало могутнім фактором розвитку фізичної 

культури і спорту інвалідів у нашій державі і представлення її на міжнародній 

арені. Проблемою залишається те, що фактично існуюча галузь діяльності досі 

не має державного статусу і не має відповідного кадрового забезпечення. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ВИХОВАННІ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ 

КУРСАНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ            

В. В. Топал 

Херсонська державна морська академія, м. Херсон. 

Заняття з фізичного виховання – чудова школа для виховання вольових 

якостей: рішучості, сміливості, цілеспрямованості, витримки і самовладання, 

ініціативи і самостійності, а також дисциплінованості. Вольові якості 

виховуються під час спортивних занять, тобто курсант долає свої недоліки, 

вчиться не боятись труднощів, добиватися поставленої мети. Перераховані 

якості перевіряються в ході навчальних занять, спортивних змагань та 

правильно організованих тренувань (1,2,3).  

Кожен курсант відрізняється різними вольовими якостями. Необхідним 

фактором розвитку волі є переборювання перешкод на шляху. І кому, як не 

морякам слід розвивати волю, щоб забезпечити поступове зростання кількості 

і ступеню труднощів та перешкод, які виникають в процесі підготовки до 

практичної діяльності, а також під час роботи на морі (4,5,6).  

Воля в значному ступені виховується на заняттях з фізичного виховання, і 

у змаганнях, де спортивна боротьба викликає емоційний підйом, сприяє 

виявленню всіх сил і здібностей. Уміння володіти своєю поведінкою – важлива 

якість зрілої, дорослої людини. «Ми тільки тоді можемо говорити про 

формування особистості, - писав Л. Виготський, - коли є очевидним 
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оволодіння власною поведінкою». П. Рудик відзначає, що «вивчення 

структурних особливостей вольових якостей особистості має своїм наслідком 

наукове психологічне обгрунтування засобів і методів виховання цих якостей. 

Поза такого психологічного вивчення методика вольового виховання набуває 

грубо емпіричний характер і чисто призводить до результатів, протилежних 

тим цілям, які ставить перед собою вихователь». Серед спортивних психологів 

прийнято розділяти вольові якості за ступенем їх значущості. Найчастіше їх 

поділяють на загальні і основні. Перші мають відношення до всіх видів 

спортивної діяльності, другі визначають результативність у конкретному виді 

спорту. До загальних вольових якостей П. Рудик та В. Калін віднесли 

цілеспрямованість, дисциплінованість і впевненість. До основних П. Рудик та 

В. Калін відносять наполегливість, завзятість, витримку і самовладання, 

сміливість і рішучість, ініціативність і самостійність (7,8,9). Також, з 

вольовими якостями моряки повинні мати і високі моральні якості: почуття 

обов’язку і відповідальності перед командою, почуття товариства, дружби, 

честі та справедливості (10,11,12).  

Висновки 

1. Проблема виховання вольових якостей за допомогою фізичної 

підготовки є недостатньо розкритою та потребує подальшого наукового 

дослідження, адже ті педагогічні умови та методи, що використовуються у 

професійній освіті, потребують суттєвих змін.  

2. Для підвищенню ефективності навчального процесу за компонентами 

підготовки ( фізичної та вольової) для курсантів, варто використовувати 

більше ігрових занять, тренувань, контрольних та рухливих ігор, які 

спрямовані на розвиток швидкості рухів, швидкості рухової реакції, 

спритності, товариства, дружби, честі та справедливості.  

3. Виховання вольових якостей є досить важливим в педагогічній теорії та 

практиці, оскільки раціональне його використання надає змогу сформувати 

особистість курсанта як вольової, мужньої, стійкої, дисциплінованої та 

самостійної людини. Що, в свою чергу, надасть суспільству повноцінну 

розвинену особистість з психологічною та вольовою готовністю.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО СЛУХОВОГО 

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ            

О. А. Тучак, М. О. Коць, А. М. Тучак 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк 

В аналізі окремих характеристик руху (темпу, тривалості окремих фаз) 

важливе місце належить слуховій сенсорній системі [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Оцінка 

діяльності окремих фаз руху базується на різниці мікроінтервалів часу між 

звуковими сигналами, які надходять до рецепторів слухової сенсорної 

системи. Це розрізнювання здійснюється звукосприймаючим апаратом 

загальним шляхом, а також унаслідок кісткової провідності.  

Функція слухової сенсорної системи надає можливість для оцінки 

тривалості і частоти окремих рухів [Ровний, 2015]. Важливу роль слухова 

система відіграє в оперативному запам’ятовуванні. Зважаючи на зазначене, 

актуальними є дослідження динаміки показників оперативного слухового 

запам’ятовування у дітей із ЗПР в умовах розвиваючих координаційних 

методик.  

Формувальними дослідженнями виявлено позитивний вплив 

експериментальної методики навчання координаційним вправам на 

оперативне слухове запам’ятовування молодших школярів із ЗПР (табл. 1). 

Обсяг безпосереднього запам’ятовування словесного матеріалу здійснювали 

за методикою запам’ятовування 10 слів. На початку навчального року 

другокласники експериментальної групи мали гіршу слухову пам'ять 

порівняно з контрольною. На кінець року статистично значима різниця між 

групами відсутня. Слід зазначати, що відсоток покращення слухової пам’яті за 

досліджуваний період був більшим в експериментальній групі при 

статистичній значимості р<0,05. У контрольній групі другокласників 

достовірних змін за цей період не виявлено.  

Подібна динаміка покращення оперативного слухового запам’ятовування 

спостерігалась у третьокласників та четвертокласників. У третьокласників 

слухова пам'ять достовірно збільшилась на 60,62 %, у четвертокласників на 

24,02 %. Зокрема, третьокласники групи експерименту на кінець дослідження 

вже запам’ятовували в середньому 5,22 слова, для порівняння на початку року 

3,25. Четвертокласники покращили показники слухової пам’яті з 4,83 слів до 

5,99. 



 118 

Таблиця 1 

Результати дослідження оперативного слухового запам’ятовування у 

молодших школярів із ЗПР в умовах експериментальної методики, (к-сть)

Група n X S Sx V %  ± % t P  ± % t P

Контроль 13 6,69 2,21 0,64 33,03 24,35 1,375 >0,05

Експеримент 8 5,23 1,06 0,40 20,27 80,97 3,803 <0,05

Контроль 6 7,13 1,99 0,89 27,91 13,35 0,619 >0,05

Експеримент 9 5,22 1,25 0,44 23,95 60,62 2,716 <0,05

Контроль 11 7,18 2,56 0,81 35,65 14,51 0,813 >0,05

Експеримент 12 5,99 1,21 0,36 20,20 24,02 2,221 <0,05

1,938 >0,05

1,922 >0,05

1,340 >0,05

Показники слухового запам'ятовувння третьокласників

Показники слухового запам'ятовувння четвертокласників

27,92

36,59

19,87

Показники слухового запам'ятовувння другокласнкиків

 

Проаналізувавши дані, можна констатувати, що групи школярів стали 

більш однорідними за слуховою пам’яттю під впливом експериментальної 

методики. Зазначимо, що у жодній з експериментальних груп коефіцієнт 

варіації не перевищував 23 %. Це вказує на те, що внаслідок цілеспрямованих 

педагогічних впливів учні з більш низькими показниками слухової пам’яті 

наблизились до однокласників з більш високими результатами. Однак, 

зауважимо, що 20 % це все ще значна варіація, тому можна заключити, що 

процес корекції ЗПР має бути системним явищем, яке потребує 

цілеспрямованої, науково обґрунтованої і тривалої роботи. Він не має 

обмежуватись річним періодом, а потребує охоплення всього молодшого 

шкільного віку, з відповідною підготовкою вже у спеціалізованих дошкільних 

закладах. 

У школярів контрольних класів внутрішньо-групові варіації були 

більшими – від 27 до 35 %. Слід зазначити, що і в цих групах спостерігалась 

позитивна тенденція коефіцієнта варіації протягом навчального року, що 

засвідчує певну ефективність загальноприйнятої педагогічної системи для 

дітей із ЗПР. 

Таким чином, зважаючи на вище зазначене можна стверджувати, що 

оперативне слухове запам’ятовування дітей молодшого шкільного віку із ЗПР 

покращується під впливом запропонованої методики навчання 

координаційним вправам на уроках фізичної культури.  
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В останні роки спостерігається погіршення зору у дітей та підлітків 

внаслідок збільшення інформаційної завантаження в умовах додаткового 

психогенного стресу, неадекватною зорової завантаження, що і становить 

серйозну державну проблему. 

Мета дослідження - визначити стан зорового аналізатора у школярів 

різних вікових груп. Об'єкт дослідження - зоровий аналізатор у школярів 

різних вікових груп. Предмет дослідження - зміна стану зорового аналізатора 

у школярів різного віку. 

Використана вікова періодизація розвитку людини, прийнята на VII-й 

конференції з проблем вікової морфології, фізіології і біохімії (1965). У 

дослідження включені діти 5-8 вікових періодів - дівчатка і хлопчики віком від 

4 до 21 років. Визначали гостроту зору і контрастну чутливість 

загальноприйнятими методами. 

Аналіз результатів досліджень гостроти зору у дівчаток і хлопчиків 

визначив, що з віком збільшується ступінь міопії. Однак в старших вікових 

періодах частота порушень рефракції зору зберігається на стабільному рівні. 

Визначення гостроти зору і особливостей контрастної чутливості у учасників 
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дослідження виявило, що в кожній віковій групі школярів, що мають 

порушення рефракції, одночасно визначили зниження контрастної чутливості. 

Причому даний метод слід вважати як тестовий в діагностиці гостроти зору 

без корекції і з такої. 

Завершення розвитку органу зору в умовах збільшення загальної 

інформаційної завантаження, збільшення тривалості підготовки до занять; 

погіршення загального фізіологічного стану учнів зі значним напруженням 

компенсаторно-пристосувальних систем, зниженням працездатності, а також 

погіршення зору викликають вторинні відхилення в периферичному відділі 

зорового аналізатора дітей. Доведено, що порушення зору викликають ряд 

вторинних відхилень у психічному та фізичному розвитку дитини, гальмують 

процес його навчання і подальший розвиток, обмежують їх професійний вибір. 

Таким чином, прогресування погіршення зору у школярів є державною 

проблемою, яка потребує вирішення в найкоротші терміни. Як у дівчаток, так 

і у хлопчиків шкільного віку з віком спостерігається погіршення стану зорової 

системи, зокрема наростання міопії як окремо, так і погіршення рефракції в 

цілому. Встановлено, що в учасників дослідження кожної вікової групи не 

залежно про статі, за умови порушення у них рефракції, коефіцієнт 

контрастної чутливості як правило не перевищував 2,5. Останнє вказує на 

зниження контрастної чутливості у таких учасників дослідження. Таким 

чином, зниження показника контрастної чутливості безпосередньо може бути 

використано для визначення груп ризику за фактором порушення гостроти 

зору у дітей шкільного віку. 

СТАТИСТИКА ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ СУЧАСНОГО 

ФУТБОЛУ            

В. В. Хоменко, М. І. Круглик 

Херсонська державна морська академія, м. Херсон 

Футбол став схожий на шахи, де один неправильний хід може привести до 

програшу. Тому в даний час футбол знаходиться на дуже високому рівні і не 

збирається стояти на місці. З кожним роком удосконалюються методики 

тренування футболістів, а також методики виконання різних техніко-

тактичних дій. В цьому не малу роль грає наука. Сучасний футбол 

розглядається з різних наукових позицій, тим самим, розгадуючи загадку 

найвидатнішої гри людства (1.2.3). 

Провідну роль в футболі майбутнього зіграє статистика. Спираючись на 

неї, багато тренерів зможуть переглянути свої погляди на тренувальний процес 
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та методики виконання різних техніко-тактичних дій, деякі для себе відкриють 

щось нове (4.5.6).  

Футбольна статистика – це ключова частина сучасного футболу, 

спрямована на вдосконалення тренувального процесу і індивідуального 

розвитку футболіста. Професійна футбольна статистика стала розвиватися з 

моменту створення самого футболу, поступово охоплюючи все нові елементи, 

що описують ігровий процес. За всю історію футболу вона пережила кілька 

етапів свого розвитку – від простого підрахунку забитих м’ячів до складних 

теоретичних моделей на її основі, а також визначення швидкісних і 

дистанційних показників гравців та іншою специфічною інформацією, що 

характеризує якість індивідуальної та командної гри. Згодом професійна 

футбольна статистика перетворилася на складову частину і невід’ємний 

атрибут сучасної футбольної аналітики (7.8.9). 

Важливою віхою розвитку даного елемента аналітики футбольного матчу 

можна вважати введення математичної обробки статистичного матеріалу, що 

характеризує дії окремих гравців. Вона враховувала не тільки кількість 

скоєних техніко-тактичних дій, а також їх позиційні і тимчасові 

характеристики. Вперше дана методика була застосована на чемпіонаті світу 

1966 року в Англії. У вдосконаленому вигляді вона застосовується до 

теперішнього часу і носить назву «Castrol Performance Index». В даний час 

існує безліч методів розбору матчу і кожен з них має свої плюси і мінуси 

(10.11).  

Методичний матеріал в області професійної футбольної статистики 

знаходить застосування також і в інших видах спорту (12.13).  

Таким чином, теорія і практика футбольної професійної статистики є 

динамічним і перспективним напрямком розвитку сучасного футболу, 

вдосконалення ігрового і тренувального процесу, а також його моніторингу 

розвитку на різному рівні. Футбол поточного періоду часу знаходиться на 

найвищому рівні і навряд чи, хто з цим посперечається. Але, наш вітчизняний 

футбол зупинився в розвитку, багато видатних тренерів намагаються 

використовувати закордонні методики на вітчизняних футболістах, які не 

зовсім дотягують до рівня цих тренувальних програм. Це зовсім не говорить 

про те, що в усьому винні безпосередньо самі футболісти, вся проблема в 

«фундаменті». Напевно, варто переглянути початковий етап спеціалізації в 

футболі. Адже, в цьому етапі і йде формування фундаменту, а ми все тренуємо 

так, як тренували нас, в той час, коли футбол не стоїть на місці.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛЬНОЇ 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ            

В. В. Чижик 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка 

Програми з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах 

зорієнтовані на середньостатистичного учня і не враховують особливостей 

розвитку різних контингентів школярів. Диференційований підхід у 

фізичному вихованні має вирішувати питання підвищення мотивації, інтересу 

до занять фізичною культурою, враховуючи при цьому, що учні розрізняється 

за віком і статтю, соціальним положенням, і психічними особливостями, 

руховими здібностями, функціональним і фізичним станом організму, рівнем 

адаптації до фізичних навантажень. Потрібно також мати на увазі, що 

урбанізація, клімато-географічні, соціально-економічні та екологічні умови 

проживання впливають на адаптацію людини до навколишнього середовища, 

на її здоров'я та фізичний стан, що вимагає від теорії фізичного виховання 

розробки адекватних диференційованих методик проведення занять, 

спрямованих на стимуляцію життєздатності та підвищення резервів адаптації. 

Врахування всіх цих відмінностей у процесі фізичного виховання вимагає 

застосування диференційованого підходу за широким спектром чинників і 

критеріїв. 
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Це визначає важливість оптимізації фізичного стану школярів, на різних 

етапах їхнього розвитку, та при впливові різних зовнішніх чинників через 

профільну та рівневу диференціацію фізичного виховання.  

Застосування диференційованого підходу дозволяє підняти ефективність 

процесу фізичного виховання в молодших класах школи.  

Для сучасного етапу розвитку освіти характерним є поєднання технології 

індивідуалізованого та диференційованого навчання в педагогічній системі 

особистісно орієнтованого навчання учнів і розроблення педагогічних засад 

цього процесу. 

Під диференціацією розуміють спосіб організації навчального процесу, для 

якого характерне врахування типологічних особливостей учнів та об'єднанням 

їх у гомогенні групи (динамічні або сталі), в яких різняться елементи 

дидактичної системи — мета, зміст, завдання, методи, форми, критерії оцінки, 

результати. 

В освіті загальноприйнятий поділ диференціації на внутрішню (рівневу) та 

зовнішню (профільну). Роріняють і загальні чинники диференціації: 

середовищні, соціальні, індивідуальні.  

Зовнішня, (профільна) диференціація це диференціація навчання, яка 

передбачає надання учням можливості отримати освіту в різних напрямках, за 

різними навчальними планами і програмами. Під зовнішньою диференціацією 

розуміють таку організацію навчального процесу, за якої для врахування 

індивідуальних особливостей учнів їх об'єднують у спеціальні 

диференційовані навчальні групи. Зовнішню диференціацію поділяють на 

елективну або гнучку (наприклад, факультативні заняття) та селективну.  

Зовнішню диференціацію, поділяють за умовами вибору на елективну 

(гнучку) та селективну (бар'єрну). До форм навчання елективної диференціації 

належать факультативи з довільним вибором предметів на базі інваріативного 

ядра, за селективної — профільні класи, класи з поглибленим вивченням 

певного навчального предмета. 

Критеріями селективної профільної диференціації можуть виступати: 

навчальна спеціалізація (наприклад: правовий ліцей, військовий ліцей, 

гімназії, реабілітаційні центри, спеціальні школи і т. п.); екологічні впливи 

(наприклад: зони з підвищеним рівнем хімічного та радіоактивного 

забруднення); урбанізація (сільські-міські школярі); кліматогеографічні 

особливості (наприклад, північ-арідна зона, гори - рівнина і т п, спортивна 

спеціалізація (наприклад спортивні школи, спортивні класи, класи з 

поглибленим вивченням фізичного виховання, секції), стать. Внутрішня 

(рівнева) диференціація організовується за такими китеріями: психолого-
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педагогічні (наприклад, інтереси, мотивація, інтелект і т.д.), соціальні 

(наприклад, соціальний статус, умови проживання, фінансові можливості і т. 

п.), медико-біологічні, (наприклад, біологічний вік, фізичний стан, 

індивідуально-соматичні особливості організму, стан здоров'я).  

Зміст профільної диференціації полягає в тому, що створюються, на основі 

певних ознак (інтересів, схильностей, досягнутих результатів), відносно 

стабільні групи, у яких зміст освіти й вимоги до учнів відрізняються. За такою 

диференціацією освітній процес має специфічну спрямованість у галузь 

стійких інтересів, схильностей і здібностей із метою їх максимального 

розвитку. 

Внутрішня диференціація не передбачає типологічного групування 

суб'єктів учіння, тоді як зовнішня — будується на основі різних форм 

профільного та поглибленого вивчення предметів і відбувається за умови 

виокремлення стабільних, відносно гомогенних груп учнів. 

Внутрішня, рівнева диференціація характеризується такою організацією 

навчання, при якій школярі, навчаючись за однією програмою, мають право та 

можливість засвоїти її на різних рівнях, але не нижче рівня обов’язкових 

вимог. 

Диференціація фізичного виховання учнів поклиувна вирішувати завдання 

формування особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й 

мобільності в умовах сучасного суспільства.  

Наведені доні підкреслюють необхідність врахування критеріїв профільної 

та рівневої диференціації і фізичному вихованні учнів. Подальші дослідження 

передбачають вивчення проблем підвищення адаптаційних можливостей 

організму школярів та покращення їх фізичної підготовленості на основі 

визначених критеріїв профільної та рівневої диференціації. 

ФІЗИЧНИЙ СТАН ТА ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ            

В. В. Чижик, В. С. Герасимчук 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк. 

Спеціалісти різних країн вважають, що для оцінки фізичного стану 

школярів необхідно виміряти рівень розвитку у них спритності, загальної 

витривалості, гнучкості, бистроти, рівноваги. Цього набору рухових якостей 

достатньо щоб судити про фізичну підготовленість дітей. 
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При систематичному м’язовому тренуванні в організмі виникають 

спочатку компенсаторні, а потім адаптаційні зміни. Компенсаторні механізми 

пов’язані з мобілізацією наявних резервних можливостей організму. При 

тривалих і систематичних тренуваннях, які в більшості випадків 

супроводжуються дефіцитом кисню, спостерігається збільшення резервних 

можливостей організму (Дубілей В. В., зі співавт., 1991). 

В процесі тренувань і змагань спортсмени отримують навантаження на 

організм у цілому і на його окремі системи. Ці навантаження часто 

виявляються екстремальними. Деякі автори (Снитюк Ю.Г.,1973) схильні 

вважати, що стан тренованості або "спортивної форми" відповідає фазі 

динамічної резистентності організму до дії визначеного (по силі і напрямку) 

подразника. С.Б.Тихвинський та І.М.Воронцов (1991) вважають, що фізичне 

виховання з метою збільшення здоров’я здорових дітей і підлітків не повинно 

розцінюватись і організовуватись медиками як система різноманітного 

“щадіння”. Оптимальний розвиток дитини потребує деякої дози зовнішньої 

стимуляції, у тому числі й такими впливами, для яких характерний 

стресогенний, навіть мінімально пошкоджуючий вплив. 

Отже, щоб фізичне навантаження носило тренувальний ефект, воно 

повинне мати стресовий характер. Стрес - це основний біологічний механізм 

підвищення працездатності спортсмена. У спорті стресові впливи 

застосовуються систематично, мають; різноманітний характер, часто 

сполучаються в різних комбінаціях (Суркин И.Д.,1991).  

Численні дослідження свідчать, що спортсмени по-різному адаптуються до 

різноманітних екстремальних умов спортивної діяльності.   

Розглянуті особливості раціональної і нераціональної форм адаптації. Вони 

відрізняються своєю економічністю, що досягається біологічною надійністю, 

мірою гармонійності і темпами організменних перебудов. При формах 

раціональної адаптації досягнення спортивних результатів не перешкоджає 

зберіганню або зміцненню здоров'я. Нераціональна адаптація сигналізує про 

втрати здоров'я.  

При різноманітних обтяжливих умовах організм спроможний жертвувати 

своїми структурами для зберігання функціонального добробуту (Меєрсон 

Ф.З., 1986; Никитюк Б.А.,1997). 

Таким чином, раціональна адаптація до м'язової діяльності являє собою 

системну відповідь організму, спрямовану на досягнення високої фізичної 

готовності при мінімізації біологічних витрат. З зазначених позицій адаптацію 

до фізичних навантажень варто розглядати як динамічний процес, в основі 

якого закладене формування нової програми реагування, а пристосувальні 
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зміни, їхньої динаміки і фізіологічних механізмів визначаються станом і 

співвідношенням зовнішніх і внутрішніх умов діяльності (Солодков 

А.С.,1996). 

З одного боку, спортсмени по-різному адаптуються до різноманітних 

екстремальних умов спортивної діяльності, з іншого, чинники 

цілеспрямованої спортивної діяльності впливають на добір найбільш 

придатних і на формування в них специфічного морфофункціонального 

статусу. Добре відомо, що усі складові людського тіла являють собою сплав 

успадкованого і придбаного при різних співвідношеннях цих інгредієнтів. 

Велика частина ознак людини виявляє залежність, як від середовища, так і від 

спадковості ( Никитюк Б.А.,1985). 

Є. А. Пирогова (1989) рекомендує для оцінки рівня здоров’я 

використовувати фізичний стан людини, який визначається сукупністю 

взаємозв’язаних ознак, котрі забезпечують нормальну взаємодію організму з 

навколишнім середовищем. Комплексними дослідженнями (Є. А. Пирогова, Л. 

Я. Іващенко, Н. П. Страпко, 1986) виділено шість ведучих факторів фізичного 

стану, сумарний вклад яких в узагальнену дисперсію вибірки становить 82,2%. 

До першого (основного) фактору належать показники загальної фізичної 

працездатності (максимальна потужність роботи і МПК) серцево-судинної 

системи і вік. З рухових якостей з цим фактором виявилися тісно пов’язаними 

загальна, швидкісна і швидкісно-силова витривалість. Проведені дослідження 

підтвердили, що структура фізичного стану практично здорових людей, які не 

спеціалізуються в якомусь виді фізичних вправ, визначається сукупністю 

факторів, у числі яких ведучу роль відіграють показники працездатності (з 

рухових показників – витривалість), а також потужність 

кардіоциркуляторного резерву. 

Серед великої кількості факторів, запропонованих численними 

дослідниками для характеристики рівня здоров’я, для практичних цілей 

потрібно виділити найбільш об’єктивний показник. Таким показником, на 

думку Г.Л.Апанасенка (1985, 1992), є МПК. З фізіологічної точки зору, МПК 

інтегрально характеризує стан дихальної, кровоносної і метаболічної функцій, 

з біологічної – ступінь стійкості (життєздатності) нерівноваги системи. Так, 

суть еволюції біоенергетики від найпростіших до людини полягає в збільшенні 

потужності внутрішньоклітинного енергоутворення, а отже, і величини 

активного обміну, який забезпечує повноту пристосовних реакцій органів. 

Чим вищі доступні для використання резерви біоенергетики, тим організм 

життєздатніший, тим інтенсивніше протікають біологічні функції. З позиції 

фізіології аеробний шлях енергетичного метаболізму визначається станом 
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дихальної, кровоносної системи, а також діяльністю тканинних ферментів, які 

беруть участь в окислювально-відновних процесах. 

А.Г. Сухарев (1991) робить висновок, що більш оптимальним кількісним 

показником здоров’я людини є рівень її фізичної працездатності, а не 

максимального поглинання кисню. Автор рекомендує використовувати 

методики кількісного вимірювання фізичної працездатності для визначення 

адаптаційних можливостей організму і ступеня здоров’я дітей і підлітків. 

Головною умовою здоров’я М.М.Амосов та Я.А.Бендет (1989) вважають 

великі резерви енергетичних потужностей, які досягаються тренуванням. 

Будь-яке тренування здійснюється через напруження і нерівномірність 

функції. Але найбільшого напруження механізмів гомеостазу потребує рух, 

оскільки м’язова діяльність – найбільш енергоємна функція, яка визначає 

значною мірою енергетичний обмін в організмі. Біохімічною особливістю 

скелетних м’язів є те, що в них широко представлені ферментативні системи, 

здатні генерувати й акумулювати енергію. Така особливість тканинних 

енергопродукуючих систем властива тільки м’язовій тканині (P. Astrand, K. 

Rodal, 1977). Багаточисленні біохімічні властивості скелетних м’язів 

забезпечують функціональний діапазон енергозатрат від стану основного 

обміну до максимальної активності в 40-50 раз (М.М.Амосов, Я.А.Бендет, 

1989; А.Г.Сухарев, 1991). Фізичні навантаження тренують майже всі робочі 

системи забезпечення, судини, легені, печінку, нирки й одночасно регулюючі 

системи, оскільки кожне пікове м’язове навантаження є “фізіологічним” 

стресом. Воно відрізняється від “патологічного” стресу, який викликається 

різними психічними подразниками, за якими не слідує робота. 

В житті дитини рухова активність є фактором активної біологічної 

стимуляції, який сприяє удосконаленню механізмів адаптації, підвищенню 

показників фізичного здоров’я. Гармонійність фізичного розвитку один із 

найважливіших показників здоров’я (Тихвинский С. Б., Воронцов І. М., 1991; 

Сухарєв А. Г., 1991; Апанасенко Г. Л., 1992; та ін.) З іншого боку, перевищення 

максимально допустимого рівня рухової активності може призвести до 

виснаження організму, травми і хвороби спричинених саме патологічною 

гіперкінезією (Чижик В.В., 2000). Отже, встановлення вікових нормативів 

рухових навантажень має велике практичне значення для збереження здоров’я 

дітей і підлітків. 

Згідно з І.В.Муравовим (1990) кардинальним шляхом зміцнення здоров’я є 

підвищення негентропії організму за рахунок зростання його організованості, 

тобто корелятивних відношень між різними функціями організму, і 
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енергетичного рівня життєдіяльності, основний показник якого – реально 

здійснювана інтенсивність енергозабезпеченя відновних процесів.  

За методологією усі сучасні концепції розвитку життя поділяються на три 

основні типи: субстратні, інформаційні, енергетичні. Розробка прогресивного 

розвитку людини повинна базуватися на усіх трьох концепціях. Історично 

першою стала розвиватися субстратна концепція, яка почалася з морфології 

організмів. Інформаційна концепція, яка з’явилась останньою, почала 

бурхливо розвиватись із вдосконаленням кібернетики і теорії інформації. 

Енергетичному підходу повезло менш за перших двох через різницю в 

методології фізики і біології (М.С.Печуркин, 1988). 

Значний внесок у розробку сомато-вегетативних і сомато-сенсорних 

співвідношень як критерія оцінки адаптації до умов спотивної діяльності та 

операторських професій на виробництві вніс В.І.Завацький (1994). 

Важливий фактор, який забезпечує життєздатність організму – 

функціонально-структурна інтеграція – проявляється в кореляційних зв’язках, 

які існують на різних рівнях його біологічної організації від молекулярного і 

клітинного до рівня цілого організму (Є.Г.Булич, І.В.Муравов, 1997, 1999). 

Живий організм являє собою складну систему яка саморегулюється, завдяки 

функціонуванню багатьох каналів прямого і зворотного зв’язку його біологічні 

структури (клітини, органи, функціональні системи, тощо) об’єднані в 

інтегральне ціле. Тому будь-яка частина організму відчуває безперервні 

впливи багатьох джерел і сама є джерелом впливу на різні біологічні структури 

(Завьялов А. В., 1990). Наслідком багатогранної постійної взаємодії 

біологічних структур є узгодження рівнів їх функціональної активності. Отже, 

про загальний стан організму можна судити за кількісними характеристиками 

багатосторонніх взаємозв’язків функцій різних модальностей (як сенсорних 

так і ефекторних)  
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МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ ПІДЛІТКІВ В 

ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ З КРОСОВОЇ ПІДГОТОВКИ            

О. Г Шалар, В. С. Свирида 2 

1Херсонський державний університет, м. Херсон 
2Херсонська державна морська академія, м. Херсон 

Вступ. Суттєвою особливістю сучасного уроку є органічне поєднання його 

частин у єдиний процес засвоєння навчального матеріалу, який передбачає 

технічну, теоретичну, фізичну і спеціальну рухову підготовку, а також 

вироблення навичок самостійних занять (2,3,5,9). Мета дослідження: 

обґрунтувати умови розвитку витривалості школярів засобами кросової 

підготовки. 

Результати дослідження. Дослідження проводилося на базі Херсонської 

середньої школи №55 з жовтня по листопад 2018 року. Всього в дослідженні 

приймали участь 32 підлітка у віці 15-16 років. Це були учні двох дев’ятих 

класів (А, Б). Ці класи були поділені на 2 групи: експериментальну (9 А клас) 

та контрольну (9 Б клас). У контрольній групі організація і методика 

проведення занять відповідала традиційній для багатьох навчальних закладів. 

Заняття проводились згідно з навчальним планом та чинною програмою. 

В експериментальній групі на заняттях з фізичної культури включалися 

такі вправи, як: 
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- безперервний кросовий біг від 6 до 20 хвилин (в залежності від віку); 

- повторне про бігання 3-5 відрізків від 100 до 1000 м з індивідуальними 

інтервалами відпочинку (по показниках пульсу); 

- а також контрольний біг з підвищеною швидкістю. 

За результатами експериментального дослідження спостерігалися 

достовірні розрізнення по всім показникам тестових вправ. В 

експериментальній групі, в які враховувались вихідні показники учбовий 

процес скерований був на корекцію в розвитку витривалості. Порівняння 

середніх результатів в контрольній і експериментальній групі показує, що у 

вихідному стані учні експериментальної групи, мали більш низький рівень 

фізичної підготовленості по тестовим вправам, ніж учні контрольної групи. По 

закінченню дослідження варіативність результатів відобразила більш вищі 

показники приросту рівня витривалості в експериментальній групі, ніж в 

контрольній. Так приріст показників в кросі на 1500 метрів становив 

наприкінці дослідження у хлопців: 

- експериментальна група – 2,2 % 

- контрольна група – 1,6 % 

У дівчат: 

- експериментальна група – 3,2 % 

- контрольна група – 1,7 % 

Зміна тестових показників в розвитку витривалості учнів відображує не 

тільки запланований об’єм інтенсивності фізичних навантажень, а й 

послідовність проходження учбового матеріалу. 

Висновки. Таким чином, побудований в певній послідовності розвиток 

витривалості з урахуванням вихідних індивідуальних показників дозволяє 

вирішувати основні завдання пов’язані з розвитком індивідуальних 

здібностей, збільшенням загальної працездатності організму школярів. 

Збільшення загальної працездатності протікає за рахунок розвитку загальної 

та спеціальної витривалості, застосування відновлюючих заходів, збільшуючи 

рівень фізичної підготовленості. 

Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що організаційні умови 

проведення кросової підготовки та виховні умови (диференційоване 

навантаження, оцінювання самоконтролю (пульсометрія) тощо) в 

експериментальному класі, вплинули на рівень освіченості учнів з основ 

фізичної культури. 
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ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ            

С. М. Юськів 

Херсонська державна морська академія, м. Херсон 

Анотація. Розглянуто проблеми здоров’я молоді в Україні, причини його 

погіршення, способи формування здорового способу життя. Пріоритетним 

напрямом формування здорового способу життя визначено формування в 

молоді відповідального ставлення до свого здоров’я, усвідомлення та 

розуміння переваг, які забезпечує здоровий спосіб життя. 

Ключові слова: здоров’я молоді, здоровий спосіб життя, формування 

здорового способу життя, шкідливі звички. 

Abstract. The problems of youth health in Ukraine, the reasons for its 

deterioration, ways of forming a healthy lifestyle are considered. The priority 

direction of healthy lifestyle formation is the formation of responsible young people 

for their health, awareness and understanding of the benefits that a healthy lifestyle 

provides. 

Keywords: youth health, healthy lifestyles, healthy lifestyles, bad habits. 

На сьогоднішній день реформування системи охорони здоров’я України, 

що базується на формуванні здорового способу життя, підвищенні 

відповідальності кожного за своє здоров’я, усуненні дії факторів ризику 

здоров’я, є актуальною. Мотивація до здорового способу життя, його 

доцільності та необхідності повинна формуватися з дитячих років. Проблема 

формування здорового способу життя є багатоаспектною і пов’язана з 

комплексом питань: гармонійного фізичного, психічного, культурного, 

духовного розвитку особистості; дотримання оптимальних для здоров’я 

режимів дня, навчання та відпочинку, харчування, особистої гігієни, рухової 

активності, загартування, подолання шкідливих звичок (1,2,3). 

В останній час спостерігається зростання захворюваності студентської 

молоді практично за всіма класами хвороб. Зниження рівня здоров’я студентів 

обумовлено як конкретними причинами (спадковістю, способом життя, 

незадовільною профілактичною роботою та медичною допомогою, 

забрудненням атмосферного повітря, низькою якістю продуктів харчування та 

питної води, несприятливими умовами у сім’ї тощо), так і більш загальними 

(кризисними явищами в економіці, зниженням матеріального добробуту, 

соціальною нестабільністю). Досвід розвинених країн світу з упровадження 

широкомасштабних профілактичних програм, спрямованих на зменшення 

впливу факторів ризику виникнення соціально обумовлених хвороб (хвороб 
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цивілізації), показує, що головною серед них є зміна способу життя. 

Статистика свідчить про зростання в Україні негативних явищ: поширення 

серед молоді наркоманії, вживання алкоголю, тютюнокуріння, хвороб, що 

передаються статевим шляхом, ранньої вагітності. Гостро постає проблема 

зростання пивного алкоголізму (4,5,6). 

Фізична культура і спорт є засобом зміцнення здоров’я студента, його 

фізичного удосконалення, підвищення соціальної активності, раціональною 

формою проведення дозвілля. Вона суттєво впливає на інші боки 

студентського життя, у першу чергу на трудову діяльність, моральні й 

інтелектуальні якості. Якщо залучати студентів до процесу фізичного 

виховання та самовдосконалення, то можливо впливати на саморозвиток їх 

культури здоров’я (7,8,9).  

Функція навчального закладу полягає у створенні розвинутого простору 

для колективу у цілому та для кожного студента окремо з метою 

безперервного розвитку в них потреби у здоровому способі життя, 

валеологічної свідомості, що дозволить зберегти та зміцнити своє здоров’я у 

повсякденному житті. Засвоєння студентами сучасних знань про здоровий 

спосіб життя, здоров’я, формування мотиваційно-ціннісного відношення до 

збереження та зміцнення здоров’я – головне завдання молоді (10,11,12). 

Висновки:  

1. Формування здорового способу життя студентів вищих навчальних 

закладів дозволяє розглядати фізичне виховання як фундамент 

психофізичного розвитку і фізичного вдосконалення студентської молоді.  

2. Цілеспрямоване та інтенсивне формування здорового способу життя є 

найважливішим завданням фізичного виховання студентської молоді в вищих 

навчальних закладах. 

Література 

1. Годлевський П.М., Юськів С.М., Гузар В.М. Формування мотивації 

курсантів до занять з фізичного виховання. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): 

зб.наукових праць / За ред. О.В. Тимошенко. – К.: Видавництво НПУ імені 

Н.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5К (113) 19. – С. 72-77. 

2. Хоменко В.В. Мотиви до занять фізичного виховання курсантів першого 

курсу. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, 

ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали IV Всеукр. наук.-

практ. конф. Луцьк, 2019. С. 134-136. 



 135 

3. Хоменко В.В., Свирида В.С. Мотиви до занять з фізичного виховання 

курсантів іноземців. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28 вересня 2019 р. 

Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 269-272. 

4. Земляков В.Є. Вправи фізичної підготовки в профілактиці професійних 

захворювань фахівців морської галузі. Медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної 

освіти: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. Луцьк, 2019. С.60-62. 

5. Ткачук В.П., Степанюк С.І., Юськів К.В., Голенко Н.М., Юськів С.М. 

Впровадження заходів, спрямованих на підвищення обізнаності щодо 

збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді. Актуальні проблеми 

громадського здоров’я та рухова активність різних верств населення: 

матеріали I Всеукр. нак.-практ. конф., Херсон, 2019,165-169. 

6. Топал В.В., Саратовський О.В., Круглик М.І. Оптимальний руховий 

режим і фізіологічні основи навчання в спорті. Актуальні проблеми 

громадського здоров’я та рухова активність різних верств населення: 

матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон, 2019, 195-200. 

7. Гузарь В.Н., Болотин А.Э., Юськив С.Н. Развитие тактического  

мышления, внимания и способностей моряка управлять своими эмоциям 

средствами подвижных и спортивних игр. Проблеми і перспективи розвитку 

спортивних ігор і единоборств у вищих навчальних закладах: матеріали XV 

Міжнар. наук. конф. Харків: ХДАФК, 2019, 14-19. 

8. Гузар В.М., Юськів С.М. Психологічні аспекти фізичного виховання 

спеціалістів торгового флоту. Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації: 2019 рік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

28 вересня 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 248-251. 

9. Свирида В.С. Визначення рівня валеологічних знань курсантів 1-го 

курсу. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 

2019. С. 214-215 

10. Гузарь В.М. Деякі питання розробки основ методики створення 

автоматизованої інформаційної системи забезпечення фізичної культури і 

спорту (АІСЗ ФКіС) на базі ЕОМ. Педагогічні науки, 1999, 12, 256-260.  

11. Юськів С.М. Формування соціально-духовних цінностей студентської 

молоді в процесі фізичного виховання. Філософські обрії сьогодення: збірник 

тез доповідей і статей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції., 17 

листопада 2016 р. – Херсон : ХДАУ, 2016. – С. 165-167.  



 136 

12. Юськів С.М., Юськів К.В., Вплив фізичного виховання на 

психоемоційний стан студентів. Стратегічне управління розвитком фізичної 

культури і спорту: збірник наукових праць. – Харків: ХДАФК, 2017. – С. 293-

297. 

  



 137 

 

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАНН: 

016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» (АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ); 

227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» (ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ); 

029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» 

(ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ); 

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»; 

123 «КОМПЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»; 

231«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»; 

081 «ПРАВО»; 

242 «ТУРИЗМ». 

Приймальна комісія:                                                 

(0332) 78 – 04 – 29; 

(0332) 78 – 00 – 43; 

Моб. : 093 – 433 – 17 – 34 

067 – 334 – 48 – 47 

050 – 238 – 41 – 11 

43020, м. Луцьк, 

вул.. Георгія Гонгадзе, 5 

(колишня С. Лазо , р.-н. 

Київського майдану) 

http://lutsk.vmurol.com.ua/ , 

E-mail:office@lirol.com.ua 

https://www.facebook.com/li

rol.edu/?ref=bookmarks 

\ 

 

Ми навчаємо від молодшого спеціаліста до магістра! 

ЯКІСНА ОСВІТА ГАРАНТУЄ ПРАЦЮ! 

  



 138 

Наукове видання 

 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ЕРГОТЕРАПІЇ, ІНКЛЮЗИВНОЇ ТА 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Матеріали V науково-практичної конференції 

 

Редактор – Віктор Чижик 

Технічні редактори – Вікторія Саприкіна, Дарина Іванюк 

Художній редактор – Юрій Коновалець 

Комп’ютерна верстка – Віктор Чижик  

 

 
Здано до набору 26.11.2018. Підписано до друку 29.11.2019. 

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. 

Ум. друк. арк. 6,14. Обл.-вид. арк. 6,24. 

Наклад 300 прим. 

 

Друк. ПП Іванюк В. П. 

вул. Винниченка, 63, м. Луцьк 

Свідоцтво Держкомінформтелерадіо України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. 

 

 

УДК 376:57.02:796:615.825.1(477) 

М42 

Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, 

ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V наук.-практ. конф. 

(м. Луцьк, 3 грудня 2019 р.) / ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ 2019. – 138 с. 

Збірник розкриває актуальні проблеми фізичного виховання та спорту у 

різних типах навчальних закладів. Висвітлено фізіологічні, медичні та 

психологічні питання, технології навчання здорових людей та осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; фізичної терапії, ерготерапії, фізичної 

реабілітації різних соціальних груп населення. Стан та перспективи залучення, 

профорієнтації, адаптації і супроводу осіб з фізичними потребами у 

студентському середовищі та подальше їх працевлаштування у суспільстві. 
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