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ДОРОГІ КОЛЕГИ Й ДРУЗІ! 
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багато науковців з України, Узбекистану, Білорусі, Росії, це говорить про 

важливість піднятих нами тем для обговорення. Сподіваюсь на те, що 

конференція прислужиться подальшому розвитку нашої наукової сфери, і 

бажаю всім професійного задоволення від результатів плідної співпраці. 

 

ДИЧКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

здоров’я людини і фізичного виховання ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 

 

Приветствую участников Третьей международной заочной научно- 

практической конференции «Актуальные проблемы физического 

воспитания и здоровья человека». Конференция, проводимая кафедрой 

здоровья человека и физического воспитания Донбасского 

государственного педагогического университета уже в третий раз, ставит 

целью обмен теоретической и научно-методической информацией по 

проблемам физического воспитания, экологии, туризма и здоровья 

человека, а также рассмотрение актуальных вопросов физической 

реабилитации. 

Мы рады тому, что к работе нашей конференции присоединилось 

множество учёных из Украины, Узбекистана, Беларуси, России, это 

говорит о важности затронутых нами тем для обсуждения. Надеюсь на то, 

что конференция послужит дальнейшему развитию нашей научной 

сферы, и желаю всем профессионального удовлетворения от результатов 

плодотворного сотрудничества. 

 

ДЫЧКО ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 

доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

здоровья человека и физического воспитания ГВУЗ «Донбасский 

государственный педагогический университет» 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Й СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ 

 

 

УДК: 616-053.2-071.3:617.7  

Дичко В. В., 

доктор біологічних наук, професор,  

професор кафедри здоров’я людини та фізичного виховання  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Світленко О. В., 

студентка 2 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»,  

факультет фізичного виховання  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ ВІКОМ 7-10 РОКІВ 

Анотація. У роботі представлені результати вивчення фізичного 

розвитку і функціонального стану дітей з патологією зору віком 7-10 років і 

практично здорових однолітків. Встановлено, що патологія зору у дітей 

(хлопчиків і дівчаток) в молодшому шкільному віці призводить до 

погіршення антропометричного статусу, показники зовнішнього дихання 

свідчать про відставання у розвитку, але ці вади можуть бути лімітовані за 

рахунок індивідуально розроблених і впроваджених фізичних вправ. 

Ключові слова: діти з патологією зору, фізичний стан, 

антропометричні показники. 

 

UDC: 616-053.2-071.3:617.7 

Dychko V., Svitlenko O., 
Donbass State Pedagogical University, 

Slоvyansk, Ukraine 

ANTHROPOMETRIC INDICES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS AGED 7-10 YEARS 

Abstract. The paper presents the results of studying the physical 

development and functional state of children with vision pathology in the age of 

7-10 years and practically healthy peers. It has been established that the 

pathology of vision in children (boys and girls) at the younger school age leads to 

deterioration of anthropometric status, and the indicators of external respiration 

indicate a lag behind most of its indicators, may be limited by individually 

designed and implemented physical exercises. 

Key words: children with visual pathology, physical condition, 

anthropometric indicators. 

Постановка проблеми. Здоров'я людини багато в чому визначається 

рівнем фізичного розвитку і функціональних можливостей організму, 

основи яких закладаються в дитячому віці. В даний час соціальні та 

екологічні умови, труднощі в організації медичного обслуговування 

призвели до зростання всіх видів захворюваності. Знижуються показники
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фізичного розвитку, зменшується кількість дітей з проявами акселерації 

розвитку, у кожної четвертої дитини відзначається порушення постави. 

Зростає інвалідність дітей [2, 4]. 

Фізичний стан характеризується сукупністю показників, що 

відображають статеві і вікові особливості, антропометричний профіль, 

рухову підготовленість, функціональний стан м'язової, кардіоваскулярної, 

респіраторної та інших систем організму людини [3, 5].  
Розглядаючи сьогоднішній стан цієї проблеми, важко позбутися 

думки, що з кожним новим кроком у поступальному русі медичної науки її 

рішення, як лінія горизонту, відсувається пропорційно науковому прогресу 

[1,4]. 

Більше того, аналіз величезного клінічного і експериментального 

матеріалу свідчить про явну перевагу останнім часом усереднених, 

узагальнених оцінок стану фізичного розвитку і функціонального стану 

організму людей, особливо дітей. Безсумнівно, корисне в цілому, широке 

впровадження статистичних підходів в медицину мало, в той же час, і 

негативну сторону – відволікло увагу дослідників від конкретних 

особливостей індивідуума, його статі і віку. Більшість дослідників 

використовує усереднені оцінки, які дозволяють виявляти лише найбільш 

загальні, переважаючі тенденції, штучно затушовувавши індивідуальні 

статеві і вікові (рідше) варіанти, якщо останні відзначені у невеликої 

частини спостережуваних пацієнтів [1, 2, 6]. 

Мета дослідження. Вивчити антропометричні показники фізичного 

розвитку дітей з патологією зору віком 7-10 років. 

Об’єкт і методи дослідження. Проведено обстеження дітей віком 7-

10 років, що навчаються у загальноосвітній школі № 17 м. Слов’янська, 

Донецької області і загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті № 23, 

група дітей (31 дитина), що навчалась у Слов’янській спеціалізованій 

загальноосвітній школі-інтернаті I-III ступеня № 23 і складалась із 14 

хлопчиків і 17 дівчаток.  

Викладення основного матеріалу. Нами вивчені антропометричні 

дані дітей з патологією зору у віці від 7 до 10 років, в порівнянні з 

практично здоровими однолітками (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Показники антропометричного статусу дітей з патологією зору у 

віці 7-10 років  
 

Показники 

Хлопчики Дівчатка 

практично 

здорові n=16 

з патологією 

зору n=14  

практично 

здорові n=16 

 з патологією 

зору n=17  

Ріст стоячи, см 134,2 ±2,27 130,93±3,76 134,0 ± 1,26 129,94±2,23 

сидячи, см 75,0 ± 1,65 111,57±1,49 73,0 ± 0,92 109,53±1,35 

Маса тіла, кг 33,1 ± 1,19 31,14±2,51 30,0 ± 0,63 28,53±2,36 

Довжина ноги, см 71,5 ± 1,67 74,86±3,21 71,6 ± 0,94 74,24±1,89 

Довжина руки, см 62,9 ± 1,57 59,00±1,81 62,3 ± 0,88 56,94±1,69 

Округлість (периметр) зап'ястя см 14,7 ± 1,03 13,64±0,47 14,5 ± 0,57 13,12±0,54 

Окружність 

(периметр) 

у спокої, см 71,4 ± 1,67 62,93±1,65 70,6 ± 0,93 63,06±2,36 

на вдосі, см 75,8 ± 1,72 68,79±2,19 75,4 ± 0,96 67,24±2,36 
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грудної клітини на видосі, см 72,8 ± 1,68 64,21±2,27 69,7 ± 0,93 62,18±2,43 

Поверхня тіла, см
2
 10665,8±75,34 10607±53,95 10181,7±37,53 10132,29±462,98 

Пропорційність тіла, % 78,9 ± 1,74 66,86±2,12 83,56 ± 1,01 67,76±1,55 

Динамометрія лівої руки, кг 9,2 ± 0,65 17,50±1,49 9,6 ± 0,38 17,71±0,95 

правої руки,кг 14,0 ± 0,98 19,57±1,65 10,6 ± 0,42 19,24±1,15 

Швидкісні можливості м’язів, мс 305,2 ± 6,74 69,07±2,35 248,8±3,09 74,76±0,95 

Біологічний вік, рік 9,9 ± 0,69 8,36±0,24 10,8 ± 0,43 8,47±0,20 

Примітки: 1.* –відмінності достовірні між дітьми однієї статі (р<0,05). 

2.× – відмінності достовірні між дітьми з патологією зору. 

 

Показано, що патологія зору впливає різноспрямовано на показники 

антропометричного статусу як хлопчиків, так і дівчаток  віком 7-10 років. 

Так, ріст стоячи у хлопчиків з патологією зору має тенденцію до зниження 

на 2,50%, а у дівчаток - на 3,12%, тоді як ріст сидячи у дітей з патологією 

зору суттєво підвищується: у хлопчиків на 48,76%, а у дівчаток – на 50,04%. 

Патологія зору призводить до зниження маси тіла у хлопчиків на 6,29%, у 

дівчаток – на 5,15%. 

У хлопчиків та дівчаток з патологією зору збільшується довжина ноги 

на 4,70% і на 3,69% відповідно, але зменшується довжина руки у хлопчиків 

на 6,61% та у дівчаток – на 9,41%, а також периметр зап’ястя на 7,77% і на 

10,52% відповідно. Зменшується периметр грудної клітини у спокої, на 

вдосі і на видосі як у хлопчиків на 13,46%, 10,19% і на 13,38% відповідно, 

так і в дівчаток – на 11,20%, 12,14% і на 12,09% відповідно. Перераховані 

зміни показників антропометричного статусу практично не призводять до 

змін поверхні тіла, але призводять до пониження пропорційності тіла у 

хлопчиків на 18,01%, у дівчаток з патологією зору – на 23,32 %.   

У дітей з патологією зору зростає сила як лівої, так і правої руки - у 

хлопчиків на 90,22%, у дівчаток – на 84,48%, а правої руки у хлопчиків на 

39,79%, у дівчаток – на 81,51%, але суттєво понижуються швидкісні 

можливості м’язів у хлопчиків з патологією зору у 4,42рази, у дівчаток – у 

3,33 рази. Знижується і біологічний вік у хлопчиків з патологією зору на 

18,42%, дівчаток – на 27,51%. 

Суттєве значення в оцінці фізичного розвитку дітей мають 

математичні моделі, які описують їх фізичний стан. Ці моделі включають, 

як правило, показники антропометричного статусу. Для оцінки цього 

статусу реєструють масу тіла, довжину ніг і охоплювальні розміри 

(периметри) тіла, його окремих частин. На підставі цих вимірів 

розраховують відповідні індекси, через які оцінюють фізичний розвиток 

людини, в першу чергу дітей, в тому числі, дітей з патологією зору [13, 22, 

52].  

Результати розрахованих індексів, що характеризують фізичний 

розвиток дітей з патологією зору у віці 7-10 років, наведені в табл. 2. 

Важливе значення для здоров’я, працездатності та життєдіяльності 

має фізичний розвиток, контроль за яким повинен починатися від 

народження і продовжується протягом всього життя. Стан фізичного 

розвитку дитини характеризують значення індексів Кетле, Брока, Ерісмана, 

Леві та ін.  
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Таблиця 2 

Оцінка фізичного розвитку за відповідним індексом у дітей з 

патологією зору у віці 7-10 років 
 

Показники 

Хлопчики Дівчата 

практич-

но здорові 

n=16 

з 

патологією 

зору n=14 

практично 

здорові 

n=16 

з патоло-

гією зору 

n=17  

Масо-ростовий індекс КЕТЛЕ 18,4 ± 0,41 236,79±16,62 16,7 ± 0,20 218,53±16,28 

Ростово-масовий індекс БРОКА 3,30± 0,07 90,43±5,33 2,6 ± 0,03 90,65±4,46 

Грудино-ростовий індекс ЕРІСМАНА 52,4 ± 1,18 -2,54±1,41 51,9 ± 0,63 -0,82±1,99 

Грудино-ростовий індекс ЛЕВІ 25,66 ± 0,54 48,26±1,12 23,3 ± 0,27 48,50±1,46 

Масо-ростовий індекс ЛЕВІ (г^1/3:см) 42,3 ± 0,90 23,80±0,36 35,3 ± 0,43 23,32±0,44 

Індекс % відношення м’язової сили до маси 133,2 ± 2,94 64,00±5,17 134,5±1,65 71,24±3,65 

Індекс відношення станової сили до маси 33,3 ± 0,76 88,79±8,23 35,3 ± 0,44 91,35±4,53 

Індекс статури ПІН’Є 142,2 ± 3,15 36,86±1,96 130,4±1,61 38,41±3,51 

Примітки: 1.*-відмінності достовірні між дітьми однієї статі (р<0,05). 

                        2.×- відмінності достовірні між дітьми з патологією зору. 

 

У дітей з патологією зору суттєво зростає масово-ростовий індекс 

Кетле: у хлопчиків з патологією зору у 12,87 разів, у дівчаток – у 13,09 

разів, однозначно підвищується ростово-масовий індекс Брока у хлопчиків з 

патологією зору у 27,40 разів, у дівчаток – у 34,87 разів. Також зростає 

грудино-ростовий індекс Леві у хлопчиків з патологією зору у 1,88 рази, у 

дівчаток – у 2,08 рази. Підвищується значення індексу співвідношення 

станової сили до маси тіла у хлопчиків у 2,67 рази, у дівчаток з патологією 

зору – 2,59 рази. 

На фоні підвищення значущості перерахованих індексів, що 

характеризують стан фізичного розвитку, суттєво знижується рівень 

важливого показника – грудино-ростового індексу Ерісмана у хлопчиків у 

20,63 разів, у дівчаток – у 63,29 разів. Ваго-ростовий індекс за Леві 

понижується на 77,73% у хлопчиків з патологією зору, а у дівчаток з такою 

ж патологією – на 51,14%. 

Наведені у табл. 2 показники, що характеризують фізичний розвиток 

дітей віком 7-10 років як практично здорових, так і дітей з патологією зору, 

і виявлені їх зміни в останніх засвідчують про порушення фізичного 

розвитку та статури (за індексом статури Пін’є), в яких індекс статури Пін’є 

знижується у хлопчиків з патологією зору у 3,86 рази, а у дівчаток 

відповідного віку з патологією зору – у 3,39 рази. 

Наступним етапом було вивчення показників зовнішнього дихання у 

дітей з патологією зору у віці 7-10 років, в порівнянні з практично 

здоровими однолітками (таблиця 3). 

Фізичний стан розглядається як структурована сукупність 

взаємопов’язаних ознак – соматичних, функціональних, психофізіологічних 

та інших. Перевага віддається будь-якій одній складовій - руховій 

підготовленості, антропометричному статусу, фізичній працездатності. 

Найчастіше фізичний стан не без підстав ототожнюється з аеробними 

можливостями людини, показником яких є абсолютна і відносна величина 
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максимального споживання кисню (МСК). Цей показник розглядається як 

домінантний чинник фізичного стану. Показниками, що відображають 

функціональні можливості системи зовнішнього дихання у дітей і підлітків, 

є: життєва ємність легенів (ЖЄЛ), екскурсія грудної клітини (на фазі вдиху і 

видиху), окружність грудної клітини, життєвий індекс (життєва ємкість 

легень / маса тіла), життєва ємність легень / належна життєва ємкість легень 

(ЖЄЛ/НЖЄЛ), обсяг форсованого видиху за першу секунду маневру 

форсованого видиху / належний обсяг форсованого видиху за першу 

секунду маневру форсованого видиху (ОФВ1/НОФВ1,), індекс Тиффно 

(ОФВ1/ЖЄЛ). 

Результати вимірювань зовнішнього дихання у дітей з патологією 

зору у віці 7-10 років наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Показники зовнішнього дихання у дітей з патологією зору в віці 

7-10 років 
 

 

Показники 

Хлопчики Дівчата 

практично 

здорові n=16 

з патологією 

зору n=14  

практично 

здорові n=16 

з патологією 

зору n=17  

Екскурсія 

грудної клітки 

на фазі вдиху, см 4,4±0,08 5,86±1,65 4,8 ± 0,06 4,00±0,41 

на фазі видиху, см 1,4±0,03 -1,29±1,72 0,9 ± 0,01 0,88±0,14 

Окружність грудної клітки, см 71,4±1,67 62,93±1,65 70,6 ± 0,93 63,06±2,36 

Життєвий індекс, мл/кг 56,1±1,19 36,50±3,06 60,0 ± 0,72 40,59±2,84 

ЖЄЛ/НЖЄЛ, % 53,3±1,14 31,07±1,80 57,0 ± 0,68 40,76±1,76 

ОФВ1/НОФВ1, % 50,2±1,07 57,29±3,92 54,4 ± 0,65 61,59±2,23 

ОФВ1/ЖЄЛ індекс Тиффно, % 67,5±1,43 98,14±0,47 68,1 ± 0,81 99,71±1,96 

Примітка: 1.*-різниця достовірна між дітьми однієї статі (р<0,05). 

2.×- різниця достовірна між дітьми з патологією зору. 

 

Отримані нами результати вимірювань зовнішнього дихання у дітей з 

патологією зору у віці 7-10 років свідчать про відставання за більшістю 

його показників у хлопчиків і дівчаток від своїх однолітків. 

Характеристика зовнішнього дихання має надзвичайне значення у 

фізіологічному функціюванні організму людей, особливо у дітей будь-якого 

віку. Для дітей віком 7-10 років, особливо дітей з патологією зору зовнішнє 

дихання не тільки забезпечує фізіологічні потреби, але й адаптаційно-

компенсаторні процеси. Як видно із даних табл. 3 патологія зору у дітей 

віком 7-10 років негативно впливає на показники зовнішнього дихання. При 

цьому у хлопчиків зменшується периметр грудної клітки на 13,46%, у 

дівчаток – на 11,96%; життєвий індекс у хлопчиків зменшується на 53,70%, 

у дівчаток – на 47,82%; коефіцієнт ЖЄЛ/ДЖЄЛ на 71,55% у хлопчиків і на 

39, 84% у дівчаток. При цьому зростає значення співвідношень ОФВ/НОФВ 

на 14,12% у хлопчиків і на 13,22% - у дівчаток. Спостерігається суттєве 

зростання індексу Тиффно у хлопчиків на 45,39%, у дівчаток – на 46,42%. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

патологія зору у дітей віком 7-10 років призводить до погіршення ряду 

показників антропометричного статусу, що проявляється у порушенні 
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пропорційності тіла, зменшенні швидкісної можливості м’язів, поверхні 

тіла.  

Встановлені зміни показників фізичного розвитку потребують їх 

корекції, вони, з нашої точки зору, можуть бути лімітовані за рахунок 

індивідуально розроблених і впроваджених фізичних вправ. 
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Постанова проблеми. Фізична культура є ефективним засобом 

всебічного розвитку особи, фізичної і соціальної реабілітації дітей з вадами 

зорових функцій, що передбачає використання найрізноманітніших форм і 

методів корекційного навчання у цих дітей та вдосконалення його 

структури (В.Г. Григоренко). Формування уміння виконувати рухи точно, 

економно, правильно, набуває особливого значення в навчальній, трудовій і 

побутовій діяльності сліпих дітей (В.Г. Григоренко, Б.Г. Шеремет, 

Б.В. Сермєєв). 

Проблема сенсомоторного забезпечення корекційного навчання 

сліпих та слабозорих дітей ще залишається не достатньо розробленою в 

вітчизняній спеціальній педагогіці, за втім навчити сліпих учнів постійно 

контролювати свої рухи, порівнювати їх в просторі і в часі, оцінювати по 

ступені м’язових зусиль це означає можливість досягти точності і свободи 

рухів, полегшити орієнтировку сліпих дітей в макро просторі, краще 

підготувати їх до виконання вимог навчальної програми з фізичної 

культури та праці, і, нарешті, підготувати цих учнів до майбутньої 

професійної діяльності. (Григоренко В.Г., Шеремет В.Г., Дичко В.В., 2006). 

Метою нашої роботи є ефективний розвиток рухів у сліпих школярів 

як важливого фактору оптимізації психомоторного розвитку цих дітей і 

відзначенню рівня сенсомоторики яким володіють діти різного віку і статі, 

тобто визначення того вихідного підґрунтя на якому започатковуються 

формування компенсаторних механізмів рухової активності.  

Відповідно до поставленої проблемної мети сформульовані такі 

завдання дослідження: з'ясувати механізми управління і регуляції рухів 

інвалідами зору. 

Визначити закономірності психомоторики в процесі формування 

рухових якостей у дітей з порушеннями зору.  

Визначити педагогічні умови корекційного навчання рухових якостей 

учнів з вадами зору. 

Виклад основного матеріалу. З усієї великої кількості рухів 

виділяють найбільш прості, і, саме їм, як вважає один із засновників теорії 
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управління рухами М.О. Бернштейн, належить провідна участь у побудові 

складних координованих актів людини [1, 2, 9]. Немає рухів, з яких 

спонтанно склався б рух високого рівня, але при замкненні з афекторики на 

ефекторику в порядку функціонально-пропріорецептивного кільця, процеси 

координаційної зашифровки імпульсів протікають саме у низових рівнях 

при реалізації психомоторики більш високого рівня. Саме цим 

принциповим положенням пояснюється те, що  чим більшою кількістю 

рухових умінь та навичок володіє людина, тим легше вона засвоює нові 

рухові дії і чим вище рівень їх сенсорного забезпечення, тим більш 

ефективним буде корекційне навчання. Вірогідно, від того, наскільки сліпа 

дитина володіє елементарними рухами, буде залежить успішність 

оволодіння більш складними руховими діями, вдосконаленні її рухової 

орієнтації та формування складних форм рухової активності (Богуш А.М, 

Сєрмєєв Б.В., Григоренко В.Г., Шеремет Б.Г.). 

Започатковуючи навчання, ми насамперед вирішили з'ясувати, які ж 

компенсаторні механізми сенсорного забезпечення рухової діяльності 

наявні у школярів з порушеннями зору, тобто визначити наявний вихідний 

рівень їх сформованості. Зауважимо, що в тифлопедагогіці досить відомим і 

закономірним є положення, що одним із компенсаторних механізмів 

сенсорного забезпечення будь-якої діяльності сліпих є мовленнєвий 

аналізатор, а засобом стимуляції, активізації та корекції рухової діяльності 

може виступати друга сигнальна система, яка має тісні асоціативні 

взаємозв’язки с першої сигнальної системи дійсності, тобто сенсорними 

інформаційними сигналами. 

Якщо йдеться про психомоторику у галузі фізичного виховання, то 

ефективним засобом корекції рухової діяльності може виступити 

професійне мовлення, словесні інструкції, щодо вихідних положень у 

виконанні вправ, назви рухів, випадів і взагалі мовленнєве супроводження 

при формуванні рухових навичок і дій у дітей з вадами зору.  

Проведення дослідження було обумовлено тим фундаментальним для 

тифлопедагогіки та тифлопсихології положенням, що мова є потужним 

джерелом компенсації втрати зорових функцій, самоаналізу та недоліків 

якостей рухової діяльності у сліпих та слабозорих дітей. І від того, 

наскільки сліпа дитина володіє мовою, значною мірою у сліпих та 

слабозорих дітей буде залежить, як уявляє собі образ конкретного руху, а 

отже, і наскільки дитина підготовлена до виконання цього руху, 

моделювання його структури на інформаційному рівні.  

На підставі комплексного обстеження учнів Слов’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату № 23 встановлено, що елементи рухів 

можуть назвати, в середньому, лише 8,7%, щодо основних положень 

ідентифікації елементарних рухів, які передбачені програмою – лише  6,5%. 

Якщо розглядати оволодіння сліпими учнями спеціальної спортивної 

термінології, тобто більш прискіпливо здійснювати оцінку скороченого 

позначення рухових положень та елементарних рухів учнями, то показники 

помилок будуть ще більш низькими.   
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Отриманні нами результати довели наявність більш високих 

показників що до нормативного визначення рухів у сліпих учнів, показали 

наступне: визначено 9,6% помилок при виконанні вправ (за термінологією). 

Отже, ці данні свідчать, що при таких знаннях назв основних положень та 

елементарних рухів мова ще не може виконувати компенсатору функцію у 

сліпих учнів молодших класів, і такий розвиток тільки ускладнює рівень 

формування якості рухів у сліпих та слабозорих школярів. 

Якісний аналіз цих спеціальних знань засвідчив, що у словнику 

основних положень і елементарних рухів у сліпих учнів повністю відсутні, 

назви випадів, проміжних положень рук, положень кисті рук, голови, ніг. 

Незрячі учні не уявляють і погано розуміють вихідні положення, з яких 

виконуються різні рухи: стійки; присіди; положення лежачи; на пів присіду, 

присідання, упори. В тематичному словнику термінів у сліпих та 

слабозорих дітей виявляється значна недостатність назв положень зігнутих 

рук, рухів ними, вони майже не можуть дати аналіз тим руховим діям, що 

виконують, і внаслідок цього допускають велику кількість помилок. 

Не вдаючись до детального аналізу отриманих нами результатів, 

необхідно зазначити, що вищезазначені недоліки сенсорного мовленнєвого 

забезпечення формування рухових дій у сліпих та слабозорих школярів є 

відсутність у навчальній програмі з фізичної культури шкіл для сліпих та 

слабозорих дітей учбового матеріалу, який би передбачав підвищення рівня, 

оволодіння спеціальними мовленнєвими знаннями у учнів з порушенням 

зору.  

При вищезазначеному рівні цих спеціальних знань і словниковому 

запасу щодо назв основних положень та елементарних рухів не може бути 

чіткого уявлення про рухові дії у сліпих та слабозорих дітей, а отже, і їх 

якісного біомеханічного виконання в умовах корекційного навчання .  

Нами визначено, що з віком показники виконання рухів у дітей з 

вадами зору поступово покращуються. Так, у сліпих учнів без контурного 

зору помилок становила 22,5%.У сліпих із залишковим контурним зором 

результати були такими: 13,5% тобто дещо кращими. З наведених даних 

звертає увагу, по-перше, той факт, що з віком показники покращуються; по-

друге, у сліпих дітей, які мають залишковий зір, величина помилок нижча. 

В цілому ж отримані результати показують недостатнє знання, навіть, 

найпростіших положень елементарних рухів, термінологічні назви яких діти 

знають, що ще раз засвідчує формалізацію знань у цій сфері. 

Також перевірялися такі практичні методи формування рухових дій: 

натуральний показ учителем на самому собі, на учнях (метод «пасивного 

проведення»), комбінований метод, що полягає у використанні словесних 

інструкцій та показу. 

Отримані результати дозволяють констатувати, що жоден з методів не 

забезпечує дитині достатньої інформації для створення якісної 

орієнтувальної основи дій. Найбільш низькими результати були при 

виконанні за словесними інструкціями. Так, точність виконання основних 

положень рук за словесною інструкцією сліпими без контурного зору була  
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нижчою, ніж при пасивному проведенні на 3°. Найбільш високі результати 

показали учні при комбінованому використанні методів слова і показу 

положення вчителем на самому собі. Так, якщо порівняти величини 

відхилень при виконанні елементарних рухів руками тільки на основі 

показу з поясненням, то в останньому випадку в учнів без контурного зору 

позитивні зміни в першому класі становили 11,1°. Досить відчутною була 

різниця в показниках виконання основних положень – ніг і тулуба. Що 

стосується сліпих із залишковим контурним зором, то тут різниця в 

показниках виступала меншою мірою. Те, що у сліпих дітей без контурного 

зору при включенні в показ пояснення точність виконання підвищується 

можна пояснити певною активізацією розумової діяльності. Навіть, простий 

супровід показу словесним описом сприяє більш усвідомленому глибокому 

засвоєнню. Не дивлячись на те, що такий комбінований метод навчання є 

більш ефективним за інші, які використовуються в наш час, слід 

констатувати, що точність виконання основних положень сліпими дітьми і 

за цим методом далека від еталону. 

Аналіз експериментальних даних дозволив нам визначити причини 

цього явища: По-перше, сам спосіб показу не забезпечує сліпу дитину 

досить якісною інформацією. Так, не всі позиції є зручними для дотикового 

сприйняття сліпими. Для того, наприклад, щоб школяр ознайомився з 

положенням «руки вгору», вчителю необхідно стати на коліна або ж дитину 

поставити на стілець. Для дотикового сприйняття, як відомо, необхідно 

значно більше часу, ніж для зорового. Водночас багато положень досить 

важко утримувати. Якщо врахувати, що у класі до дванадцяти учнів, то при 

такому способові вчитель буде здебільшого виконувати функцію 

демонстратора. Багато дітей також соромляться довгий час оглядати 

положення, що демонструє вчитель.  

По-друге, встановлено, що словесний опис, у тій загальній формі, в 

якій він використовується сьогодні на практиці, є недостатньо 

систематизованим, не базується на використанні спеціального словника і 

визначеної спортивної термінології, не може ефективно вплинути на процес 

оволодіння положеннями елементарних рухів, ускладнює просторову 

орієнтацію, формування дій контролю, оцінки. 

Концентрація збуджувально-гальмівних процесів характеризується 

утворенням рухового динамічного стереотипу. Це здійснюється, з одного 

боку, на базі розвитку і зміцнення диференційованого гальмування, а з 

іншого, за рахунок просторової і часової концентрації процесу збудження. 

Руховий динамічний стереотип, що сформувався протягом цієї фази, є 

досить лабільним і легко руйнівним. Тому неможна робити тривалі перерви 

в корекційно-виховних заняттях(В.Г. Григоренко).  

Враховуючи складну структуру дефекту зорових функцій, зон 

психічного, фізичного розвитку учнів з порушенням зору доцільно 

здійснити при проведенні фізичного виховання у цій категорії дітей, саме: з 

опорою на систему спеціальних методичних принципів (науковості, 

систематичності, індивідуалізації змісту корекційної роботи, опори на
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збережені аналізатори, динаміки форм фізичних навантажень та 

варіативності корекційних педагогічних факторів). 

Розробка педагогічних факторів в реабілітаційній тифлопедагогічній 

практиці корекційного навчання, виступає основою поетапної структури 

корекційного навчання рухових якостей, що є педагогічним підґрунтям 

організації комплексної програми фізичної та соціальної реабілітації учнів з 

вадами зору. 

Висновки. Формування точності рухів у просторі у сліпих і зрячих 

дітей протікає за однаковими закономірностями, але темпи розвитку рухів у 

сліпих дітей методами фізичного виховання були різними.  

Тільки шляхом формування з зоровими функціями системи рухових 

навичок можна досягнути ефективного становлення фонду життєво 

важливих рухових умінь і навичок школярів з порушенням зору. Якість і 

характер фізичної підготовки сліпих дітей визначає система рухових дій і 

рівень її адаптованості до різних сфер діяльності.  

У процесі формування нових рухових дій у сліпих учнів необхідно 

особливу увагу приділяти не тільки формуванню і розвитку комплексу 

основних рухових якостей – швидкості сили, витривалості, гнучкості і 

спритності рухів, а й формування спеціальних мовленнєвих знань, які 

мають велике значення для оптимального сенсорного забезпечення при 

здійсненню корекційного навчання методами фізичного виховання у 

школярів з порушенням зору. 
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Анотація: У роботі представлені результати аналізу абсолютної та 

відносної кількості основних популяцій ІКК у периферичній крові дітей із 

патологією зору, адаптаційні можливості організму, імуно-гематологічні 

індекси як інтегральні показники клітинної і загальної імунологічної 

реактивності та неспецифічного протиінфекційного захисту. Встановили, 

що зміни параметрів абсолютної і відносної кількості основних популяцій 

ІКК периферійної крові може розширювати (підвищувати) або ж навпаки 

лімітувати адаптаційні можливості організму дітей з патологією зору, 

оскільки енергетичний механізм займає провідне місце у процесах 

адаптації. 
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view, since the energy mechanism occupies a leading place in the adaptation 

process. 

Keywords: сhildren with abnormal vision, cell reactivity. 

 

Вступ. Імунний компонент і пристосувальні реакції наявні у розвитку 

будь-якої патології, адже імунна система є критичною мішенню негативної 

дії зовнішніх і внутрішніх патогенних чинників. На перших етапах 

захворювання імунологічні зміни є діагностичними, а потім вони стають 

патогенетичними [Mostov P.D.]. Патогенетичні механізми пристосування 

організму дитини за станом порушення зору і сліпоти, умов навколишнього 

середовища, фізичного, розумового та психологічного навантаження 

забезпечуються його резервами у тому числі імунної системи [1, 3]. Серед 

різновидів імунітету є видовий (спадковий, вроджений, неспецифічний) та 

набутий (адаптивний), саме видовий імунітет визначається стійкістю, 

стабільністю абсолютної та відносної кількості основних популяцій 

імунокомпетентних клітин (ІКК), рівня адаптаційного напруження, 

клітинної та імунологічної реактивності на різні чинники довкілля і стани 

організму. Провідне місце у спадковому та імунному захисті належить 

популяції нейтрофільних поліморфноядерних лейкоцитів (гранулоцитів), 

які і формують реактивну відповідь у встановлені адаптаційних процесів, 

клітинної та імунологічної реактивності організму[2, 3]. 

Враховуючи вище сказане, вважали за необхідне проаналізувати 

абсолютну та відносну кількість основних популяцій ІКК у периферійній 

крові дітей із патологією зору, адаптаційні можливості організму імуно-

гематологічні індекси, як інтегральні показники клітинної і загальної 

імунологічної реактивності та неспецифічного протиінфекційного захисту. 

Мета дослідження: дослідили основні популяції імунокомпетентних 

клітин у периферичній крові дітей з патологією зору, як початковий етап у 

встановлень рівня адаптаційного напруження,  клітинної реактивності та 

інші показники. 

Матеріал та методи. Базами для дослідження виступили: спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів № 23 для сліпих та слабозорих 

дітей та загальноосвітня школа № 12 м. Слов’янська Донецької області.  

Для встановлення клітинної реактивності організму дітей (хлопчиків і 

дівчаток) віком 10-16 років, а також для дослідження загальної 

імунологічної реактивності організму дітей віком 10-16 років з патологією 

зору, проведено відповідне дослідження периферичної крові 182 дитини. 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати вивчення 

абсолютної і відносної кількості основних популяцій ІКК периферійної 

крові у дітей з патологією зору віком 10-16 років наведені у табл. 1. 

Показано, що зміни абсолютної і відносної кількості 

імунокомпетентних клітин носять перший рівень (ступінь) імунних 

порушень, що згідно з концепцією клінічної імунології, не вимагають 

фармакологічної (медикаментозної) корекції цих порушень, а лише 

необхідно проводити моніторинг (1-2 рази на місяць) цих показників. 
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Таблиця 1 

Абсолютна і відносна кількість основних популяцій 

імунокомпетентних клітин периферійної крові у дітей з патологією зору 

віком 10-16 років 
Популяції 

імунокомпетентних 

клітин 

Одиниці 

виміру 

Діти з патологією 

зору (n=70) 

Практично здорові 

особи (n=48) 

Ступінь 

імунних 

порушень 

 

P 

M±m M±m 

Агранулоцити % 33,12±1,52 34,51±1,37 -І >0,05 

Х10
9
/л 1,99±0,19 2,02±0,18 -І >0,05 

Лімфоцити % 26,91±1,72 27,98±1,44 -І >0,05 

Х10
9
/л 1,62±0,16 1,64±0,15 -І >0,05 

Моноцити % 6,21±0,22 6,53±0,20 -І >0,05 

Х10
9
/л 037±0,04 0,38±0,04 -І >0,05 

Гранулоцити % 67,28±1,21 66,11±1,15 +І >0,05 

Х10
9
/л 4,04±0,02 3,87±0,29 +І >0,05 

Нейтрофільні 

гранулоцити 

% 65,39±1,22 65,71±1,17 -І >0,05 

Х10
9
/л 3,93±0,31 3,64±0,28 +І >0,05 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 

% 62,65±1,33 61,89±1,15 +І >0,05 

Х10
9
/л 3,77±0,04 3,62±0,04 +І <0,05 

Паличкоядерні НГ % 2,74±0,11 2,82±0,10 -І >0,05 

Х10
9
/л 0,16±0,02 0,16±0,02 -І >0,05 

Еозинофільні 

гранулоцити 
% 1,89±0,04 1,40±0,02 +І <0,01 

Лейкоцити Х10
9
/л 6,01±0,28 5,85±0,19 +І >0,05 

Еритроцити Х10
12

/л 3,88±0,16 3,92±0,15 -І >0,05 

Гемоглобін г/л 128,07±9,69 130,23±10,14 -І >0,05 

Кольоровий показник у./о. 0,94±0,07 0,96±0,10 -І >0,05 

ШОЕ  мм/год. 6,25±0,22 5,94±0,22 +І >0,05 

Середній вік роки 12,94±1,32 12,71±1,29 -І >0,05 

Більшість показників абсолютної і відносної кількості основних 

популяцій ІКК носять нестатистичної достовірності змін. Разом з тим, у 

дітей із патологією зору зростає абсолютна кількість сегментарних 

нейтрофільних гранулоцитів на 4,14% (Р<0,05) та відносна кількість 

еозинофільних гранулоцитів на 35,0% (Р<0,05). Крім того, формується 

тенденція до підвищення абсолютно і відносної кількості гранулоцитарних 

лейкоцитів на 4,39% і 1,77% відповідно, за рахунок тенденції до 

підвищення відносної кількості сегментоядерних нейтрофільних 

гранулоцитів на 1,23%. Також формується тенденція до збільшення 

абсолютної кількості загального пулу лейкоцитів на 2,74% за рахунок 

тенденції до зростання абсолютної кількості гранулоцитів на 4,39%, 

нейтрофільних гранулоцитів - на 7,97%. Зростання абсолютної і відносної 

кількості гранулоцитів за рахунок нейтрофільних та еозинофільних 

гранулоцитів засвідчує про те, що в організмі дітей із патологіє зору 

сформований незначний запальний процес або порушення рівня 

адаптаційного процесу, що знаходить своє підтвердження тенденція до 

підвищення швидкості осідання еритроцитів на 5,22%.  

Абсолютна і відносна кількість основних популяцій 

імунокомпетентних клітин (ІКК) дає певну статеву залежність, тому нами 
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встановлені показники абсолютної і відносної кількість основних популяцій 

імунокомпетентних клітин (ІКК) периферійної крові у хлопчиків і дівчат із 

патологією зору віком 10-16 років. Результати вивчення абсолютної і 

відносної кількість основних популяцій імунокомпетентних клітини (ІКК) у 

периферійній крові хлопчиків із патологією зору віком 10-16 років наведені 

у табл. 2. 

Таблиця 2 

Абсолютна і відносна кількість основних популяцій 

імунокомпетентних клітин периферійної крові у хлопчиків з 

патологією зору віком 10-16 років 
Популяції 

імунокомпетентних 

клітин 

Одини

ці 

виміру 

Діти з патологією 

зору (n=30) 

Практично здорові 

особи (n=24) 

Ступінь 

імунних 

порушень 

 

P 

M±m M±m 

Агранулоцити % 32,74±1,44 34,92±1,36 -І >0,05 

Х10
9
/л 1,97±0,17 2,06±0,19 -І >0,05 

Лімфоцити % 26,67±1,67 28,54±1,47 -І >0,05 

Х10
9
/л 1,60±0,15 1,68±0,15 -І >0,05 

Моноцити % 6,07±0,21 6,38±0,19 -І >0,05 

Х10
9
/л 0,36±0,03 0,38±0,05 -І >0,05 

Гранулоцити % 67,57±1,25 65,25±1,13 +І >0,05 

Х10
9
/л 4,06±0,33 3,85±0,37 +І >0,05 

Нейтрофільні 

гранулоцити 

% 65,80±1,24 64,09±1,13 +І >0,05 

Х10
9
/л 3,95±0,31 3,78±0,35 +І >0,05 

Сегментоядерні НГ % 63,00±1,37 61,50±1,17 +І >0,05 

Х10
9
/л 3,79±0,30 3,63±0,35 +І >0,05 

Паличкоядерні НГ % 2,80±0,11 2,67±0,09 +І >0,05 

Х10
9
/л 0,17±0,02 0,16±0,02 +І >0,05 

Еозинофільні 

гранулоцити 
% 1,77±0,03 1,33±0,02 +ІІ <0,01 

Лейкоцити Х10
9
/л 6,01±0,29 5,90±0,21 +І >0,05 

Еритроцити Х10
12

/л 3,95±0,17 3,98±0,16 -І >0,05 

Гемоглобін г/л 130,53±9,37 132,63±10,11 -І >0,05 

Кольоровий показник у./о. 0,93±0,07 0,95±0,10 -І >0,05 

ШОЕ  мм/год. 6,27±0,21 5,79±0,23 +І >0,05 

Середній вік роки 12,97±1,32 12,75±1,27 - >0,05 

Зміни більшості (20 – 95,24%) показників носять легкий ступінь 

(перший) ступінь імунних порушень. У хлопчиків із патологією зору віком 

10-16 років підвищується (II ступінь імунних порушень) відносна кількість 

еозинофільних гранулоцитів на 33,08%. Зміни інших показників абсолютної 

і відносної кількості основних популяцій (ІКК) окремі мають тенденцію до 

підвищення, інші до пониження. Так, формується тенденцію до підвищення 

абсолютної і відносної кількості гранулоцитарних лейкоцитів на 5,45%, на 

3,56% відповідно за рахунок зростання абсолютної і відносної кількості 

нейтрофільних гранулоцитів (НГ) відповідно на 4,50% і на 2,67%; 

сегментоядерних НГ – на 4,41% і на 2,44% відповідно, паличкоядерних НГ 

– на 6,25% і на 4,87% відповідно, при цьому підвищується абсолютна 

кількість загального пулу лейкоцитів на 1,86% (Р>0,05). Ці зміни 

засвідчують про активацію імунокомпетентних клітин, що забезпечують 
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підвищення активності факторів і механізмів вродженого неспецифічного 

протиінфекційного захисту. Імунокомпетентні клітини, що беруть участь у 

специфічній імунній відповіді (агранулоцити, лейкоцити і моноцити) мають 

тенденцію до пониження. Сформована тенденція у хлопчиків із патологією 

зору віком 10-16 років до зниження абсолютної і відносної кількості 

лімфоцитів на 5,0% і на 7,01%, моноцитів – на 5,56% і на 5,10% відповідно, 

що призводить до зниження абсолютної (на 4,57%) і відносної (на 6,66%) 

кількості агранулоцитів, які формують специфічну імунну відповідь. 

Перераховане засвідчує про те, що показники абсолютної і відносної 

кількості основних популяцій ІКК периферійної крові у дітей з патологією 

зору мають незначну залежність від статі дитини. Динамічні зміни 

абсолютної і відносної кількості основних популяцій ІКК периферійної 

крові хлопчиків із патологією зору віком 10-16 років призводить до 

гуморальних змін крові, які підвищують швидкість осідання еритроцитів на 

8,29%.  

Результати дослідження абсолютної і відносної кількості основних 

популяцій ІКК периферійної крові дівчат з патологією зору віком 10-16 

років наведені у табл. 3. 

Таблиця 3 

Абсолютна і відносна кількість основних популяцій 

імунокомпетентних клітин периферійної крові у дівчаток з патологією 

зору віком 10-16 років 
Популяції 

імунокомпетентних 

клітин 

Одиниці 

виміру 

Дівчата з 

патологією зору 

n=40 

Практично 

здорові дівчата 

n=24 

Ступінь 

імунних 

порушень 

 

P 

M±m M±m 

Агранулоцити 
% 33,50±11,38 34,09±0,31 -І >0,05 

Х10
9
/л 2,01±0,19 1,97±0,20 +І >0,05 

Лімфоцити 
% 27,15±1,77 27,42±1,41 -І >0,05 

Х10
9
/л 1,63±0,15 1,59±0,16 +І >0,05 

Моноцити 
% 6,35±0,22 6,67±0,21 -І >0,05 

Х10
9
/л 0,38±0,04 0,39±0,04 -І >0,05 

Гранулоцити 
% 66,98±1,20 66,09±1,10 +І >0,05 

Х10
9
/л 4,03±0,39 3,83±0,38 +І >0,05 

Нейтрофільні гранулоцити 
% 64,98±1,20 64,63±1,12 +І >0,05 

Х10
9
/л 3,91±0,37 3,74±0,36 +І >0,05 

Сегментоядерні НГ 
% 62,30±1,29 61,67±1,12 +І >0,05 

Х10
9
/л 3,74±0,36 3,57±0,34 +І >0,05 

Паличкоядерні НГ 
% 2,68±0,10 2,96±0,12 -І >0,05 

Х10
9
/л 0,16±0,05 0,17±0,02 -І >0,05 

Еозинофільні гранулоцити % 2,00±0,04 1,46±0,02 + <0,01 

Лейкоцити Х10
9
/л 6,01±0,27 5,79±0,17 +І >0,05 

Еритроцити Х10
12

/л 3,81±0,15 3,85±0,14 -І >0,05 

Гемоглобін г/л 125,60±10,01 127,83±10,17 -І >0,05 

Кольоровий показник у./о. 0,95±0,07 0,96±0,09 -І >0,05 

ШОЕ мм/год. 6,23±0,22 6,08±0,21 +І >0,05 

Середній вік роки 12,90±1,29 12,67±1,31 - >0,05 
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Подібні зміни абсолютної і відносної кількості основних популяцій 

ІКК периферійної крові виявлені у дівчат з патологією зору віком 10-16 

років, що мають місце в окремих популяціях різноманітні зміни. Як у 

хлопчиків з патологією зору віком 10-16 років, так й у дівчаток з патологією 

зору відповідного віку підвищується на 36,97% відносна кількість 

еозинофільних гранулоцитів. При цьому формується тенденція до 

підвищення абсолютної і відносної кількості гранулоцитарних лейкоцитів 

на 5,22% і на 1,35% відповідно, що є свідчення активності факторів і 

механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту, підтвердженням 

чого є тенденція до зростання ШОЕ на 2,47%. Встановлена тенденція до 

підвищення абсолютної і відносної кількості нейтрофільних гранулоцитів 

на 4,55%, сегментоядерних НГ – на 4,76% і на 1,02% відповідно, але 

паличкоядерні НГ мають позитивну тенденцію до пониження абсолютної 

кількості на 6,25% і відносної кількості на 10,45%.  

Висновки. Таким чином, значення показників абсолютної і відносної 

кількості основних популяцій ІКК периферичної крові дівчат з патологією 

зору віком 10-16 років дещо відрізняються від таких показників у хлопчиків 

з патологією зору відповідного віку і характеризується зростанням 

абсолютної і відносної кількості не тільки гранулоцитарних форм, як у 

хлопчиків, а також формування тенденції до підвищення абсолютної 

кількості агранулоцитарних форм – лімфоцитів і моноцитів, які формують 

специфічний протиінфекційний імунний захист.  

Перспективи подальших досліджень. Використання адаптаційних 

реакцій дасть можливість здійснити індивідуальний підхід до визначення 

адекватності адаптаційних реакцій із врахуванням стану організму 

виробити тактику проведення реабілітаційного фізичного виховання дітей з 

патологією зору віком 10-16 років. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Каспрук Н.А., Сидорчук Л.І., Михалко А.Ю., Сидорчук А.С., Довбуш 

Н.М., Іфтодій О.А., Петеліна Л.П., Сидорчук І.Й. Клітинна 

реактивність, рівень адаптаційного напруження, реактивна відповідь 

нейтрофілів периферійної крові та імунологічна реактивність 

організму хворих на негоспітальну пневмонію // Загальна патологія та 

патологічна фізіологія. – 2012. – Том 7, № 4. – С. 129 – 137.  

2. Сидорчук Л.І., Бендас В.В., Сидорчук І.Й., Сидорчук А.С. Загальна 

імунологічна реактивність організму хворих на жовчнокам’яну  

хворобу // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2014. – Том 

9, № 1. – С. 96 – 100. 

3. Сидорчук І.Й., Сидорчук Л.І., Левицька С.А., Каспрук Н.А., Сидорчук 

Р.І., Сидорчук Л.П., Сидорчук А.С. Реактивна відповідь 

нейтрофільних гранулоцитів периферічної крові хворих на гострий 

бронхіт // Буковинський медичний вісник – 2015. – Том 19, № 2 (74). – 

С. 172-176. 

 

  



25  

УДК: 797.122 

Журавский А.Ю., Давыдов В.Ю. 

УО «Полесский государственный университет», 

г. Пинск, Республика Беларусь  

ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

13-ЛЕТНИХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

Аннотация. Статья посвящена оценке морфофункционального 

состояния гребцов на байдарках и каноэ с целью отбора и дальнейшего 

прогнозирования спортивных результатов в данном виде спорта.  

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, гребля, отбор, 

прогноз результатов. 

 

UDK: 797.122 

Zhuravsky  A., Davydov V. 

Polessky State University, 

Pinsk, Republic of Belarus 

ASSESSMENT  OF  MORPHOFUNCTIONAL  STATE 

13-YEAR-OLD PADDLERS  IN  KAYAKS  AND  CANOE 

Annotation. The article is devoted to the assessment of the 

morphofunctional status of rowing and Canoeing with the purpose of selection 

and further predict athletic performance in this sport. 

Key words: morpho-functional indicators, rowing, selection and forecast 

results. 

Введение  

Современный уровень спортивных достижений требует организации 

целенаправленной подготовки, поиска все более эффективных 

организационных форм, средств и методов учебно-тренировочной работы, 

отбора одарённых юношей и девушек для пополнения рядов юных 

квалифицированных спортсменов [1]. Развитие теории спортивного отбора 

влияет на уровень спортивных достижений и на развитие спортивной науки 

в целом. Поиск одаренных спортсменов является важной задачей, от 

решения которой зависит успех всей многолетней подготовки [2]. 

В современных условиях спорта высших достижений особую 

значимость приобретает раннее выявление наиболее одаренных, 

перспективных спортсменов, так как рекордные достижения 

демонстрируются именно теми, кто обладает наиболее оптимальными 

показателями, характерными для данного вида спорта [3]. С одной стороны, 

спортсмены, отличающиеся по своим морфологическим, функциональным, 

психологическим особенностям, по-разному адаптируются к условиям 

деятельности, с другой – целенаправленная деятельность оказывает влияние 

на отбор наиболее одаренных спортсменов и на формирование у них 

специфического морфофункционального статуса [4]. 

Проблема совершенствования спортивного отбора остается одной из 

основных теоретических и прикладных медико-биологических проблем 

физической культуры и спорта [5]. Все вышеизложенное является 
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дополнительным основанием для того, чтобы вопросы отбора в гребле на 

байдарках и каноэ по морфофункциональным признакам оставались 

предметом постоянного внимания специалистов. 

Материалы и методы исследований 

В исследовании принимали участие гребцы на байдарках и каноэ в 

возрасте 13 лет, различного пола и спортивной квалификации. Всего 72 

человека. Измерение продольных размеров тела спортсменов проводилось 

антропометром Мартина по общепринятой методике В.В. Бунак. Обхваты 

тела измерялись сантиметровой лентой с точностью измерения до 1 см. 

Масса тела определялась с помощью медицинских весов с ценой деления 

50г. Тесты Попеску включали измерение размаха рук (см), длину туловища 

сидя руки вверх (см) и стоя на коленях руки вверх, а также длину туловища 

сидя до 7–шейного позвонка (см). Измерялась кистевая динамометрия 

обеих рук при помощи кистевого динамометра (кг) и жизненная емкость 

легких при помощи спирометра (мл). Также вычислялась жировая и 

мышечная масса в % к общему весу спортсменов. 

 Полученные данные обрабатывались с помощью методов 

математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Поиск спортивно одарённых детей – продолжительный процесс, 

связанный с этапным анализом развития морфофункциональных 

особенностей конкретного человека. О. М. Шелков с соавторами [6] 

предлагает следующие принципы выявления одаренных детей: 

1) комплексный характер диагностики разных сторон поведения и 

двигательной деятельности ребенка в соответствии с половозрастными 

особенностями развития; 

2) длительность идентификации во времени и в разных ситуациях. 

В условиях спорта высших достижений особую значимость 

приобретает раннее выявление наиболее одарённых, перспективных 

спортсменов, так как рекордные достижения демонстрируются именно 

теми, кто обладает наиболее оптимальными показателями, характерными 

для данного вида спорта. С одной стороны, спортсмены, отличающиеся по 

своим морфологическим, функциональным, психологическим 

особенностям, по-разному адаптируются к условиям деятельности, с другой 

– целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее 

одарённых спортсменов и на формирование у них специфического 

морфофункционального статуса [5]. 

Опираясь на объективные критерии отбора, тренеру легче найти 

новичков с теми качествами, которые необходимы для занятий 

определённым видом спорта. При этом тренеру приходится использовать 

контрольные упражнения и нормативы, чтобы при первоначальном отборе 

избежать субъективных оценок. Известно, что исключительно важный 

первоначальный отбор осуществляется во время врачебного обследования. 

Это обследование ведётся по трём основным показателям: состояние 

здоровья, функциональные возможности и физическое развитие. 
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Для определения перспективности юных гребцов необходимо 

воспользоваться различными антропометрическими методами диагностики: 

определение спортивной ориентации (для специализированного отбора); 

определение наилучшей техники гребли (для формирования экипажей, 

имеющих определённые характеристики). Проведение подобной 

диагностики позволяет быстро отобрать из большого числа новичков 

будущих спортсменов – каноистов или байдарочников. 

Специфические соматические типы гребцов различаются по трём 

показателям, которые обусловливают эффективность гребли (длина 

туловища, длина руки и ширина плеч). В связи с этим, можно выделить три 

типа: тип с высоким туловищем; тип с длинными руками; тип с широкими 

плечами [4]. 

Однако встречаются и другие типы юных гребцов: длинный – 

высокое туловище, длинные руки; широкий – широкие плечи, длинные 

руки; короткий – руки и туловище короткие. 

Все вышеперечисленные типы спортсменов, различающиеся по своим 

индивидуальным характеристикам, требуют со стороны тренера точного 

определения техники гребли: 

а) длинный тип – эффективность гребли обусловливается 

соотношением руки – туловище. Спортсмен с длинными руками и 

туловищем имеет возможность достичь хороших результатов. Разница 

между длиной руки и туловища составляет приблизительно 23 -24 см у 

юношей и 24–25 см у девушек; 

б) широкий тип – эффективность гребли зависит от способности 

спортсмена разворачивать туловище. Большой разворот туловища, длина 

рук до 80 см для юношей и до 75 см для девушек являются показателем 

хорошей эффективности гребли; 

в) короткий тип – недостаточная длина туловища и рук 

компенсируется высоким темпом гребли (110– 120 гребков в минуту в 

байдарке и 40-45 – в каноэ). 

Приведенная классификация типов спортсменов позволяет 

определить зависимость между физическим развитием гребцов (юношей и 

девушек) и эффективностью гребли. 

Результаты исследований [3,4,7] свидетельствуют о том, что 

состояние спортсменов по морфофункциональным показателям с каждым 

годом изменяется. Многие выдающиеся спортсмены в детском возрасте не 

отличались высокими спортивными результатами. И наоборот, немало 

гребцов, подававших надежды в детстве, так и не становились 

сильнейшими в старшем возрасте. Это объясняется наличием многих 

факторов, лимитирующих спортивные достижения, а так же тем, что 

наиболее существенные из них не учитываются при отборе и 

прогнозировании достижений. К числу таких факторов относятся 

соответствие биологического возраста паспортному и характер 

предшествующей подготовки. Их реализация возможна в процессе отбора 

путем параллельного использования шкал, характеризующих темпы 
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прироста спортивных результатов, достижений в тестах, контрольных 

показателях. 

Анализ основных показателей морфофункционального развития 13-

тилетних мальчиков - гребцов на байдарках и каноэ представлен в таблице 

1. При сопоставлении показателей морфофункционального обследования, 

выявлено, что наибольшие значения длины и массы тела отмечены у 

гребцов на каноэ (163,1±6,4см и 50,8±3,0 кг), наименьшие – у гребцов на 

байдарках (160,1±6,3см и 46,5±2,9 кг). Различия достоверно значимы 

(р<0,05). 

Таблица 1  

Основные морфофункциональные показатели мальчиков 13-

тилетнего возраста 
 

Морфо-

функциональные 

показатели 

Мальчики,  

байдарка 

(n =28) 

Мальчики,  

каноэ 

(n = 22) 

 

 Sx  
 

 Sx  

Длина тела, см 160,14* 6,32 1,21 163,14* 6,4 1,26 

Масса тела, кг 46,52* 2,91 0,74 50,8* 3,07 0,46 

Длина руки, см 71,53 2,28 1,63 72,38 2,91 0,96 

Размах рук, см 159,82* 5,36 2,14 163,72* 3,81 1,72 

Длина тела, сидя с 

вытянутыми вверх 

руками, см 

136,19 3,27 0,54 - - - 

Длина тела, стоя на 

коленях с 

вытянутыми вверх 

руками, см 

- - - 163,42 4,51 0,64 

Длина тела сидя, до 

7-го шейного 

позвонка, см 

53,43 2,39 0,68 55,52 2,16 0,53 

Жировая масса, % 12,34 6,17 0,56 13,72 7,78 1,34 

Мышечная масса, 

% 

46,72 9,71 1,84 45,93 7,09 1,25 

Ж.Е.Л., мл 2476,3 0,28 2,52 2283,6 0,17 1,68 

Кистевая 

динамометрия, кг 
14,08 2,94 1,31 15,03 3,37 1,12 

Примечания: t – критерий Стьюдента, *–р<0,05 

 

Как показал анализ результатов обследования данной группы 

гребцов, разница веса и массы тела каноистов превышала вес и массу тела 

байдарочников в среднем соответственно: на 3,0 см и 4,3 кг. Статистически 

достоверные различия (р<0,05) выявлены у каноистов и байдарочников в 

данных, характеризующих размах рук. Где разница составила в среднем 3,9 

см. Остальные морфофункциональные показатели мальчиков – каноистов 

также имели незначительное преимущество перед их сверстниками – 

байдарочниками. Однако они были незначительными и носили 

статистически недостоверный характер (P >0,05). 

В таблице 2 представлены показатели, отражающие различия 

морфофункциональных показателей у девочек 13-тилетнего возраста, 

X X
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занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Статистически достоверные 

различия в обследуемых группах выявлены в показателях, 

характеризующих массу тела и кистевую динамометрию (р<0,05). У 

девочек – каноисток масса тела и динамометрия кисти была больше. 

Разница составила в среднем соответственно: 2,4 кг и 5, 5 кг. 

Таблица 2  

Основные морфофункциональные показатели девочек 13-

тилетнего возраста 

 

Морфо-

функциональные 

показатели 

Девочки,  

байдарка 

(n =14) 

Девочки,  

каноэ 

(n = 8) 

 

 Sx  
 

 Sx  

Длина тела, см 158,41 7,42 1,36 157,0 5,81 1,76 

Масса тела, кг 51,34* 4,02 0,54 53,73* 3,71 0,66 

Длина руки, см 70,38 2,25 1,63 68,93 2,64 0,46 

Размах рук, см 159,16 7,52 2,74 157,71 6,04 1,75 

Длина тела, сидя с 

вытянутыми вверх 

руками,  см 

126,24 4,46 0,84 - - - 

Длина тела, стоя на 

коленях с 

вытянутыми вверх 

руками,  см 

- - - 145,05 5,13 0,62 

Длина тела до 7-го 

шейного позвонка, 

сидя, см 

56,34 2,73 0,66 56,61 2,31 0,33 

Жировая масса, % 12,73 4,63 0,56 11,13 2,74 1,32 

Мышечная масса, % 45,04 8,8 1,85 47,5 10,63 1,24 

Ж.Е.Л., мл 2727,2 0,35 1,52 2507,1 0,29 1,63 

Кистевая 

динамометрия,  кг 
12,26* 4,04 1,26 17,7*3 5,22 1,41 

Примечания: t – критерий Стьюдента, *–р<0,05 

Из представленных в таблице результатов обследования видно, что по 

большинству показателей девочки – каноистки также имели преимущества 

перед своими сверстниками байдарочниками, однако различия между ними 

носили статистически не достоверный характер (P >0,05).  

Заключение 

Таким образом, проведенное морфофункциональное обследование  

13 – летних гребцов на байдарках и каноэ выявило: 

1. для гребли в байдарке мальчикам 13–летнего возраста важно иметь 

длину тела 159-166 см, массу тела – 48-52 кг, размах рук – 157-164 см, 

длину туловища -51-56 см; 

2. для гребли в каноэ мальчикам 13 – летнего возраста важно иметь 

длину тела 160-168 см, массу тела – 50-54 кг, размах рук – 159-164 см, 

длину туловища -50-54 см; 

3. для гребли в байдарках девочкам 13 – летнего возраста важно 

иметь: длину тела 155-160 см, массу тела–50-53 кг, размах рук –160-165 см, 

длину туловища -50-55 см;  

X X
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4. для гребли в каноэ девочкам 13 – летнего возраста важно иметь 

длину тела 151-156 см, массу тела – 50-55 кг, размах рук –156-161 см, длину 

туловища -52-56 см;  

 

Вместе с вышеперечисленными показателями при отборе гребцов 

подросткового возраста и планировании тренировочного процесса на этапе 

углубленной спортивной специализации следует ориентироваться не только 

на весоростовые показатели спортсменов, но и другие 

морфофункциональные показатели. Среди них особое значение имеют 

жизненная емкость легких, кистевая динамометрия, соотношение жировой 

и мышечной массы спортсменов. 
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Состояние здоровья детей является серьезной медико-социальной 

проблемой. Количество детей инвалидов неуклонно растет с каждым годом. 

По данным ВОЗ в мире с депривацией слуха страдают более 5% населения - 

360 миллионов человек (328 миллионов взрослых людей и 32 миллиона 

детей). 

Исследованиями E.H. Капустина [1], Т.А. Федорова [6] показано, что 

у детей со слуховой депривацией отмечаются функциональные нарушения 

в деятельности различных систем организма, на фоне которых наблюдаются 

вторичные отклонения в психическом и физическом развитии.  

Главными задачами современного личностно и социально 

ориентированного образования являются реализация прав лиц с 

особенностями психофизического развития на получение образования и 

коррекционной помощи путем обеспечения их доступности, и создания для 

этого специальных условий; социальная адаптация и интеграция указанных 

лиц в общество. 

Адаптация организма ребенка со слуховой депривацией к условиям 

окружающей среды обеспечивается за счет активного участия центральной 

нервной системы, сенсорных систем, среди которых важную роль играют 

зрительный, вестибулярный, кинестетический, тактильно-вибрационный 

анализаторы, обеспечивающие точностные и скоростные характеристики 

движений, поддержание положения тела в пространстве [3, 5].   
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На сегодняшней день, уделяется недостаточно внимание вопросом, 

разработка коррекционной программы на основе учета 

психофизиологических особенностей и сохранным сенсорным системам 

детей с нарушением слуха является актуальным. 

Восприятие и переработка зрительной информации для детей с 

нарушением слуха является одним из важных свойств 

нейропсихофизиологических функций. Скорость зрительного реагирования 

зависит от ряда факторов, которые обуславливают эффективность 

выполнения деятельности: афферентная, рецепторная компонента 

восприятия информации; центральная компонента, переработки зрительной 

информации на уровне ЦНС; и эфферентная, исполнительная компонента 

нейропсихофизиологического реагирования [2]. 

Цель работы: Разработка коррекционной программы развития 

двигательно-координационных способностей школьников с нарушением 

слуха на основе учета данных их психофизиологических особенностей. 

Рабочая гипотеза исследования: предполагается, что разработанная 

коррекционная программа развития двигательно-координационных 

способностей школьников с нарушением слуха будет более эффективным, 

если при выборе форм, средств и методов обучения будут учитываться 

психофизиологические особенности детей разного возраста. 

К признаком, характеризующим подвижность нервной системы, 

относят простые зрительно-моторные реакции (ПЗМР), а так же сложные 

зрительно-моторные реакцию используется как показатель функциональной 

лабильности [7]. 

Материалы и методы исследования 

В исследование приняли участие 74 человек с 1 по 12 классы с 

двусторонней нейросенсорной тугоухостью специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интернат г. Пинска, Республика Беларусь.  

Дети с нарушением слуха были разделены на 3 группы: младший 

школьный возраст (мальчики 7–12 лет, девочки 7–11 лет), средний 

школьный возраст (мальчики 13–16 лет, девочки 12–15 лет) и старший 

школьный возраст (мальчики 17–21 год, девочки 16–20 лет) (отстают от 

своих сверстников 2-3 года). Средний возраст 13, 5 лет (от 8 до 20 лет). 

Особенности функционирования ЦНС необходимо учитывать при 

организации работы у лиц с нарушениями слуха и строить общение, 

максимально применяя различные наглядные средства, средства 

визуализации информации, принимая во внимание мнение ряда авторов 

[4,8,9] о том, что с ростом физической подготовленности происходит 

совершенствование зрительной сенсорной системы, формируется переход 

системы зрительных нейронных сетей на качественно новый уровень 

функционирования, за счет чего увеличивается скорость восприятия и 

переработки поступающей информации, что положительно сказывается на 

реактивности поведения. 

Диагностика свойств нервных процессов функциональных состояний 

проводилась на основании параметров зрительно-моторных реакций и 
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оценивалась по величине устойчивости простой и сложных реакции, 

которая является величиной обратной значению рассеивания времени 

реагирования. 

Нами было использовано четыре методики для оценки зрительно 

моторных реакций: ПЗМР, оценка внимания, реакция различения, 

помехоустойчивость (см. таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка простых и сложных зрительно-моторных реакций детей с 

нарушениями слуха  
Класс, n Сенсомоторные реакции 

Простая 

зрительно-

моторная 

реакция, 

(мс) 

Оценка 

внимания, 

(мс) 

Реакция 

различения, 

(мс) 

Помехо- 

устойчивость, 

(мс) 

M ±S M ±S M ±S M ±S 

1-5 класс, 

38 

368,75 26,81 402,82 16,29 512,35 51,77 432,2 13,15 

6-10 

класс, 31 

234,73 7,99 301,99 6,21 295,61 8,72 385,55 10,12 

11-12 

класс, 5 

249,36 32,21 296,97 27,42 291,59 17,9 383,18 21,64 

Самые высокие показатели устойчивости ПЗМР наблюдаются у детей 

старшего школьного звена (12 класс), что свидетельствует о неизменности 

нервной системы и функциональной готовности организма к физическим 

нагрузкам. 

При исследовании «простой зрительно–моторной реакции» детей с 

нарушением слуха отмечено следующее распределение скорость ПЗМР: 

высокая, средний уровень(норм), легко замедлена, умеренно замедлена, 

грубо замедлена. У воспитанников школы-интернат 1-5 класса (32%) 

наблюдается легко замедлена скорость сенсомоторных реакций, 6-10 классе 

(по 29%) средний и высокий уровень, а в 12 классе (40%) умеренно 

замедлена скорость. Эти данные свидетельствуют о снижение параметров к 

нижней границе нормы. 

Время, затрачиваемое на выполнение сложных реакций, значительно 

больше, чем на выполнение простых. Это связано с необходимостью 

переработки поступившей информации. По разнице между временем 

сложной и простой реакции можно судить о скорости переработки 

воспринятой информации. Среднее время обработки сигналов в коре 

головного мозга среди школьников с нарушением слуха меньше всего у 6-

10 классов, что свидетельствует о не усталости и начальной стадии 

врабатывания организма к физическим нагрузкам.  

Таким образом, мы можем сделать выводы, о значительном снижении 

работоспособности, что свидетельствует об неуравновешенности нервных 

процессов и говорит о неготовности к выполнению физической 

деятельности и о низком уровне развития зрительно-моторных реакций.   
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В перспективе дальнейших исследований предполагается разработка 

коррекционной программы школьником с нарушением слуха школы-

интерната города Пинска, Республика Беларусь, с использованием 

полученных данных зрительно-моторных реакций, но и с учет физического 

развития, антропометрических особенностей, психологических признаков.  
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Сибири России. Для реализации поставленной цели были обследованы 372 

девушки и 300 юношей в возрасте 16-19 лет. Методы исследования 

включали педагогическое тестирование физической подготовленности, 

физического развития и функционального состояния. В ходе проведенного 

исследования выяснилось, что показатели физического состояния 

студентов, проживающих в условиях Восточной Сибири, имеют отличия от 

их сверстников, проживающих в Западной Сибири. 
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Abstract. The article is devoted to analysis of some indicators of physical 

status of students in universities in Eastern and Western Siberia of Russia. To 

achieve this goal were examined 372 girls and 300 boys aged 16-19 years. 

Research methods included pedagogical testing of physical preparedness, 

physical development and functional state. In the course of the study it was found 

that the indicators of physical status of students living in conditions of Eastern 

Siberia differ from their peers living in Western Siberia.  
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Актуальность данного исследования состоит в том, что авторы 

многочисленных научных публикаций последних лет указывают на 

значительные отставания от среднестатистического уровня показателя 

физического состояния студенческой молодежи различных вузов, которое 

влияет как на психофизическое здоровье, так и на настоящую 

образовательную и будущую профессиональную деятельность. Исходное 

состояние здоровья выпускников школ – будущих студентов является 

далеко не оптимальным. Установлено, что при поступлении в вузы лишь 

22% современных абитуриентов врачи относят к первой группе здоровья, 

около 63% – ко второй, 15% – серьезно больны. Анализ научной 

литературы показывает, что психофизическое здоровье студентов за время 

обучения в вузе ухудшается [1, 2, 3]. 

На протяжении последних десятилетий увеличился темп и объем 

усвоения материала в высших учебных заведениях. Это, несомненно, 

предъявляет повышенные требования к обучающимся в вузах. Сама 

система обучения во многом определяет снижение двигательной 

активности, что, безусловно, отражается как на состоянии здоровья в 

общем, так и на психофизическом потенциале студентов в частности.   
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Проводимое нами исследование физического состояния позволило 

сделать сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

между студентами педагогических специальностей двух городов Восточной 

Сибири (г.г. Иркутск, Красноярск) с аналогичными показателями 

физической подготовленности студентов Западной Сибири (г. 

Новосибирск). Сравнительные данные средних показателей физической 

подготовленности студентов различных вузов России (n=672) представлены 

в таблице 1. 

По показателям общей выносливости (бег на 3000 м) юноши из 

Иркутска опережают своих сверстников из Красноярска и отстают по своим 

показателям от юношей Новосибирска. В свою очередь, при сравнении 

средних показателей в беге на 2000 м. девушки Иркутска опережают 

студенток из г. Красноярска и отстают от девушек г. Новосибирска. 

Достоверные различия по показателям данного теста между студентами 

различных вузов отсутствуют (p > 0,05). 

Статистический анализ результатов теста в проявлении быстроты (бег 

на 30м) выявил, что юноши, обучающиеся в Иркутском вузе, незначительно 

опережают юношей Красноярского вуза и отстают от юношей 

Новосибирского вуза, при этом достоверных различий не установлено (p > 

0,05). 

Анализ результатов бега у девушек позволил выявить достоверное 

превосходство (p < 0,05) студенток Новосибирского вуза над сверстницами 

из Красноярска и Иркутска. 

Статистический анализ показателей прыжка в длину смета позволил 

установить, что юноши Иркутска достоверно опережают (p < 0,05) 

сверстников Красноярска и отстают от студентов Новосибирска, результат 

которых достоверно выше, чем у студентов Иркутского и Красноярского 

вузов (p < 0,05). 

Сравнительный анализ средних показателей прыжка в длину девушек 

выявил достоверное превосходство студенток Иркутского университета над 

сверстницами из университетов Красноярска и Новосибирска (p<0,05).  

При сравнении средних показателей физической подготовленности в 

тесте «подъем туловища за 30сек. из положения, лежа с согнутыми ногами в 

коленных суставах» юноши и девушки – студенты г. Иркутска отстают от 

своих сверстников студентов г. Красноярска и студентов из г. 

Новосибирска. При этом достоверность различий между изучаемыми 

показателями выявлена только между девушками-студентками различных 

вузов (p<0,05), у юношей студентов достоверных различий в подобных 

показателях не зафиксировано (p > 0,05).  

Сравнительный анализ показателей координационных способностей 

выявил достоверное отставание юношей и девушек (p<0,05), обучающихся 

в Иркутском университете от своих сверстников из Красноярска и 

Новосибирска. При этом так же установлено превосходство студентов 

Новосибирского вуза над студентами Красноярского университета (p<0,05). 
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Таблица 1 

Сравнительные данные средних показателей физической 

подготовленности студентов педагогических специальностей вузов 

России  
 

 

Тест 

 

Студенты  

г. Иркутска 

Студенты  

г. Красноярска 

Студенты  

г. Новосибирска 

Пол 

Кол - во 

обслед. 

Средний 

результат 

Пол 

Кол - во 

обслед. 

Средний 

результат 

Пол 

Кол - во 

обслед. 

Средний 

результат 

Бег 

3000м (ю), 2000м 

(д), 

(мин) 

Юноши 

(n =100) 

13,10±0,06 Юноши 

(n =100) 

13,59±1,34 Юноши 

(n =100) 

12,30±2,14 

Девушки 

(n = 124) 

11,02±0,22 Девушки 

(n = 124) 

12,38±2,13 Девушки 

   (n = 124) 

10,59±0,08 

Достоверность  

различий 

t = 0,2    t =0,6  t =0,93 

p>0,05   p>0,05 p>0,05 

Бег 30м.,  

(сек) 

Юноши 

(n =100) 

4,3±0,06 Юноши 

(n =100) 

4,6±0,09 Юноши 

   (n =100) 

4,2±1,23 

Девушки 

(n = 124) 

5,3±0,07 Девушки 

(n = 124) 

5,5±0,06 Девушки 

(n = 124) 

5,5±0,46 

Достоверность различий t = 13,2   t =10,8  t =1,07 

p<0,05  p<0,05 p>0,05 

Прыжок в 

 длину с места, 

(см) 

Юноши 

(n =100) 

217±0,06 Юноши 

(n =100) 

201±1,48 Юноши 

(n =100) 

230±1,33 

Девушки 

(n = 124) 

163±0,08 Девушки 

(n = 124) 

153±0,79 Девушки 

(n = 124) 

159±1,8 

Достоверность различий t =5,9  t =0,18  t =0,31 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Подъем  

туловища за 

30сек.,  

(кол - во раз) 

Юноши 

(n =100) 

23±0,76 Юноши 

   (n =100) 

24±0,21 Юноши 

(n =100) 

24±0,09 

Девушки 

(n = 124) 

19±3,04 Девушки 

(n = 124) 

   20±0,2 Девушки 

(n = 124) 

22±0,7 

Достоверность различий t =3,2  t =0,13  t =3 

p<0,05 p>0,05 p<0,05 

Челночный бег 

3×10м., (сек) 

Юноши 

(n =100) 

8,3±0,09 Юноши 

(n =100) 

7,5±0,74 Юноши 

(n =100) 

7,2±1,12 

Девушки 

(n = 124) 

9,8±0,15 Девушки 

(n = 124) 

9,2±0,31 Девушки 

(n = 124) 

9,0±0,17 

Достоверность различий t =8,2  t =0,14  t =1,77 

p<0,05 p>0,05 p>0,05 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, 

(кол-во раз) 

Юноши 

(n =100) 

38±3,35 Юноши 

(n =100) 

38±0,08 Юноши 

(n =100) 

40±0,45 

Девушки 

(n = 124) 

28±1,18 Девушки 

(n =124) 

24±1,2 Девушки 

(n = 124) 

25±0,9 

Достоверность различий t =0,04  t =0,37  t =12,1 

p>0,05 p>0,05 p<0,05 

Наклон  

туловища 

вперед, (см). 

Юноши 

(n =100) 

7±1,04 Юноши 

(n =100) 

9,7±1,2 Юноши 

(n =100) 

10±0,85 

Девушки 

(n = 124) 

9±0,5 Девушки 

(n = 124) 

11,2±1,04 Девушки 

(n = 124) 

11,6±1,08 

Достоверность различий t =1,9  t =0,02  t =1,55 

p>0,05 p<0,05 p>0,05 

Статистический анализ показателей физической подготовленности по 

результатам теста «сгибание разгибание рук, в упоре лежа» не выявил 

достоверных различий между юношами-студентами Иркутского и 

Красноярского вузов (p>0,05). В данном упражнении юноши – студенты 



38  

г. Новосибирска достоверно опередили сверстников из Красноярска и 

Иркутска (p<0,05). 

Анализ подобных показателей у девушек выявил достоверное 

превосходство Иркутских студенток над сверстницами из Красноярского и 

Новосибирского университетов (p<0,05). Между студентками 

Красноярского и Новосибирского вузов в силовых показателях 

достоверных различий не выявлено (p > 0,05). 

В показателях уровня развития гибкости установлено достоверное 

превосходство Новосибирских студентов, как юношей, так и девушек, над 

сверстниками из Красноярска и Иркутска (p<0,05).  

Статистический анализ показателей физического развития студентов 

(табл. 2), обучающихся в различных вузах позволил выявить, что: 

- по показателям длины тела студенты г. Новосибирска достоверно 

превосходят сверстников из Красноярска и Иркутска (p<0,05), при этом не 

выявлено достоверных различий между юношами Красноярского и 

Новосибирского вузов (p > 0,05); 

- по показателям длины тела не установлено достоверных различий 

между девушками-студентками различных вузов (p > 0,05); 

- по показателям массы тела студенты, обучающиеся в Новосибирске 

достоверно превосходят студентов, обучающихся в Иркутске (p < 0,05), 

причем студенты Новосибирска достоверно превосходят студентов 

Красноярска по данному антропометрическому признаку (p < 0,05); 

- по показателям окружности грудной клетки студенты из 

Красноярска и Новосибирска достоверно превосходят Иркутских 

сверстников (p<0,05), между студентами Красноярска и Новосибирска по 

данному признаку достоверных различий не установлено (p > 0,05); 

- по показателям ЖЕЛ юноши-студенты Иркутского вуза превосходят 

сверстников из вузов Красноярска и Новосибирска (p<0,05), при этом 

достоверной разница в показателях ЖЕЛ не выявлено между юношами 

студентами Красноярска и Новосибирска (p > 0,05); 

- по показателям ЖЕЛ девушки-студентки из Красноярска и 

Новосибирска опережают сверстниц из Иркутска (p<0,05), при этом в 

данных показателях между девушками-студентками Красноярска и 

Новосибирска достоверных различий нет (p > 0,05); 

- по показателям кистевой динамометрии девушки-студентки 

Иркутска превосходят сверстниц из Красноярска и Новосибирска (p < 0,05), 

у юношей превосходство зафиксировано у студентов Красноярского вуза 

(по показателям правой руки), но достоверных различий между ними не 

установлено (p > 0,05). 
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Таблица 2 

Сравнительные данные средних показателей физического 

развития студентов вузов России 

 

Статистический анализ показателей физической работоспособности 

(табл. 3) по показателям индекса Руфье выявил достоверное превосходство 

девушек, обучающихся в г. Иркутске над сверстницами из Красноярска и 

Новосибирска (p < 0,05). Девушки-студентки Новосибирска по показателям 

физической работоспособности достоверно превосходят девушек 

Красноярска (p < 0,05). 

Статистический анализ показателей физической работоспособности 

юношей выявил превосходство студентов, обучающихся в Новосибирске 

над студентами Красноярска и Иркутска (p < 0,05). При этом между 

юношами Красноярска и Иркутска по данному признаку достоверных 

различий не установлено (p > 0,05).  

 
Тест 
 

 

Студенты 
г. Иркутска 

Студенты 
г. Красноярска 

Студенты г. 

Новосибирска 

   Пол 
Кол - во 

обслед. 

Средний 

результат 
   Пол 
Кол - во 

обслед. 

Средний 

результат 
  Пол 
Кол - во 

обслед. 

Средний 

результат 

Длина тела, см 
 

Юноши 
(n =100) 

172±0,06 Юноши 
(n =100) 

177±0,17 Юноши 
(n =100) 

178±0,8 

Девушки 
(n = 124) 

162±0,08      Девушки 
(n = 124) 

163±0,46 Девушки 
(n = 124) 

164±0,34 

Достоверность различий t = 1  t =0,21  t =0,22 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Масса тела, кг 
 

Юноши 
(n =100) 

60±6,4          Юноши 
(n =100) 

65±0,8 Юноши 
(n =100) 

67±0,8 

Девушки 
(n = 124) 

51±1,2           Девушки 
(n = 124) 

53±0,7 Девушки 
(n = 124) 

56±0,4 

Достоверность различий t = 1,13            

           

t =13,8  t =13,9 
p>0,05 p<0,05 p<0,05 

Окружность 

грудной 
клетки, см 

Юноши 
(n =100) 

86±3,2          Юноши 
(n =100) 

90±0,45 Юноши 
(n =100) 

89±0,72 

Девушки 
(n = 124) 

57±2,3          Девушки 
(n = 124) 

84±0,5 Девушки 
(n = 124) 

83,0,34 

Достоверность различий t =4,3            

           

t =14  t =10,3 
p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ЖЕЛ, см³ Юноши 
(n =100) 

3900±54,1 Юноши 
(n =100) 

3800±0,18 Юноши 
(n =100) 

3800±65,3 

Девушки 
(n = 124) 

2700±85,4 Девушки 
(n = 124) 

2800±0,07 Девушки 
(n = 124) 

2800±42,1 

Достоверность различий 

 

t =0,13  t =28,6  t =0,31 
p>0,05 p<0,05 p>0,05 

Динамо

метрия 
Пр. Юноши 

(n =100) 
35±0,86 Юноши 

(n =100) 
36±0,26 Юноши 

(n =100) 
35±1,72 

Лв. 34±1,08 34±0,33 30±0,52 

Пр. Девушки 
(n = 124) 

22±0,65 Девушки 
(n = 124) 

18±0,43 Девушки 
(n = 124) 

21±1,75 

Лв. 21±0,48 15±0,31 20±2,3 
Достоверность различий t =  t =  t = 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 
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Таблица 3 

Сравнительные данные средних показателей физической 

работоспособности студентов с вузов России 
Пол кол-во 

обслед 

                          Оценка индекса Руфье 

Плохая 15 и 

выше 

удовл. 

10-14 

средняя 

  7-9 

хорошая 

     4-6 

высокая 

3 и 

меньше 

                               Студенты г. Иркутска *                                     

девушки 124    0  10  11     21       58 

юноши 100   10  30  10     20       30 

                               Студенты г. Красноярска ** 

девушки 124   8  12  21     35       24 

юноши 100 10  15  45     30        0 

                             Студенты г. Новосибирска*** 

девушки 124  4  0 27   33     36 

юноши 100  0  2 16   32     50 

Достоверность 

различий между 

девушками 

p<0,05 - * над ** и *** 

p<0,05 - ** и *** 

Достоверность 

различий между 

юношами 

p<0,05 - *** над * и ** 

p>0,05 - ** и *** 

Примечание: * - Иркутск, ** - Красноярск, *** - Новосибирск. 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования по изучению 

особенностей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния выяснилось, что показатели физического 

состояния студентов, проживающих в условиях Восточной Сибири, имеют 

отличия от их сверстников, проживающих в Западной Сибири. 
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Актуальность. Спортивные травмы в единоборствах, по данным 

литературы, составляют 4-7% от общего травматизма [3]. Наши наблюдения 

подтверждают данные литературных источников о том, что увеличение 

числа лиц, занимающихся единоборствами имеет прямую взаимосвязь с 

ростом зарегистрированных случаев травм [1]. В абсолютном исчислении 

случаи спортивного травматизма в последнее время стали наблюдаться 

гораздо чаще, и, так как в занятия спортом ежегодно вовлекается все 

большее число участников, то изучение спортивного травматизма как 

неизбежного явления требует пристального внимания. 

К одним из распространенных, зрелищных и в тоже время 

травмоопасных видов единоборств относится дзюдо. Известно, что во время 

тренировок у спортсменов-дзюдоистов вырабатывается упорство, сила 

воли, умение работать самостоятельно и в коллективе. В зрелом возрасте 

занятия дзюдо помогают поддерживать спортивную форму и сохранять 

высокий жизненный тонус. 

Первое исследование травматизма в дзюдо было проведено в Японии 

в 1943 году. После этого появилось более 20 исследований на исследуемую 

тему. Во всех работах общий уровень травматизма колебался в пределах 

25,2–148 травм на 1000 схваток. Очевидно, подобный широкий диапазон 

можно объяснить разной трактовкой самого понятия «травма» – в одних 

случаях под травмой авторы понимали любое повреждение, включая 

ссадины и царапины, в других – травмой считали все случаи обращения за 

медицинской помощью. В исследовании Frey и др. (2014) приводятся 

данные Федерации дзюдо Франции о травмах на учебно-тренировочных 

сборах и соревнованиях за 9-летний период (с 2003 по 2012 год), в которых 

приняли участие 150.007 дзюдоистов и зафиксировано 17.618 травм (13 
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травм на 1000 спортсменов в год). Общий уровень травматизма составил 44 

повреждения на 1000 схваток. Аналогичные показатели получены и в 

других недавних исследованиях – 42,6 и 41 [2, 6]. 

В сравнительном исследовании финских ученых за 2015 год показано, 

что уровень травматизма в дзюдо (117 травм на 1000 схваток в год) 

значительно превышает таковой в хоккее (94), футболе (89) и волейболе 

(60). McPherson и Pickett (2010) сообщают об уровне травм в единоборствах, 

зафиксированном в больницах двух штатов Канады – дзюдо в 

сравнительной таблице заняло 3-е место (99 травм), после карате (299 

травм) и таэквондо (129 травм). Yard и др. (2011) пришли к схожим 

выводам: из всех травм, полученных в единоборствах, 79,5% приходится на 

карате, 6,4% на таэквондо и 4,8% на дзюдо. Анализ травм на Олимпийских 

играх-2008 в Пекине показал следующий уровень травм среди единоборств: 

таэквондо – 270 травм на 1000 спортсменов, бокс – 149, дзюдо – 112, борьба 

– 94. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологию, ведущие причины и 

характеристики травматизма в дзюдо.  

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось в 

2017 гг. на базе кафедры Спортивной медицины и ЛФК Узбекского 

государственного института физической культуры и Республиканского 

специализированного научно-практического центра спортивной медицины 

при Национальном олимпийском комитете Узбекистана. В нем принимали 

участие 40 дзюдоистов – членов сборных команд, из них 30 мужчин и 10 

женщин, имеющих различные спортивные разряды. Исследования 

проводились в период проведения учебно-тренировочных сборов, в 

спокойной обстановке, изолированной от шума и других посторонних 

воздействий. Средний возраст спортсменов составил 24±1,8 года (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Распределение дзюдоистов по возрасту 

 

Возраст спортсменов (лет)  

20 21 22 23 24 25 26 

Число 

спортсменов  

(всего 40 чел.) 

5 3 13 8 4 4 3 

 

Средний стаж спортивной деятельности дзюдоистов изучаемой 

выборки составил 8 лет. В связи с тем, что по мере возрастания навыков 

спортсмена и практического опыта выступлений на соревнованиях 

различного уровня имеется тенденция к уменьшению общего травматизма и 

снижению тяжести полученных повреждений, интерес представляет состав 

дзюдоистов по присвоенным им спортивным категориям (рис. 1). 
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Рис. 1. Состав дзюдоистов по спортивным разрядам  

 

Так, выяснилось, что среди дзюдоистов мастеров спорта 27,5%, 

кандидатов в мастера спорта – 65%, 1 спортивный разряд имеют 7,5% 

дзюдоистов. Полученные данные в целом достоверно отражают 

действующие составы сборных команд Узбекистана по дзюдо по наличию 

присвоенных спортсменам спортивных разрядов. 

Результаты и их обсуждение. Среди различных заболеваний и 

патологических состояний у дзюдоистов наиболее часто обнаруживаются 

хронические воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-

двигательного аппарата (35,1%). Если учесть, что травмы в основном 

поражают опорно-двигательный аппарат, то на его долю приходится уже 

около 66,8% [5]. 

Современные методы подготовки спортсменов основаны на 

использовании больших по объёму и интенсивности тренировочных 

нагрузок, которые нередко приводят к перенапряжению, травмам и 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Повторные микротравмы 

ведут к развитию дегенеративного процесса в сухожилиях с последующими 

явлениями реактивного воспаления [2, 6]. 

Нами выявлены следующие наиболее распространенные травмы у 

дзюдоистов и ведущие причины их возникновения.  

Травма плеча является наиболее распространенным повреждением в 

дзюдо из-за большой подвижности верхних конечностей и плечевого 

сустава, широкого диапазона движений, быстрого изменения направления 

движения и постоянного физического контакта. Среди травм плечевого 

сустава, имеющих серьезные последствия, следует отметить повреждение 

вращательной манжеты плеча, разрыв акромиально-ключичного сочленения 

и вывих в плечевом суставе, который часто ведет к его нестабильности. 

Растяжение связок акромиально-ключичного сочленения может 

произойти в результате прямого контакта, удара высокой скорости или 

падения на плечо или вытянутую руку.  

Вывих плеча, как правило, обусловлен высокой скоростью движения 

или падением на плечов результате жесткого или неправильного 

приземления после броска. Если вывих тяжелый и ткани вокруг сустава 

серьезно повреждены, возникает нестабильность сустава.  

3 
26 

11 

0 10 20 30

Кол-во 
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Импиджмент-синдром возникает в результате взрывныхдвижений 

плеча при выполнении бросков. Он обусловлен прежде всего воспалением 

сухожилий мышц вращательной манжеты плеча.  

Боль в спине у дзюдоистов возникает в результате повторных 

падений, подъемов противника за счет мышц спины, растяжений и 

скручиваний. При этом повреждение мышц спины могут произойти как у 

бросающего, так и у бросаемого. Резкое движение при выполнении приема 

может быть особенно опасно и способно привести к растяжениям связок и 

мышц, и даже к их разрыву. 

Травмы позвоночника встречаются реже, но постоянный физический 

контакт, повторные тяжелые падения и высокая скорость удара о 

поверхность увеличивают риск повреждения позвоночника.  

Травмы колена – один из самых частых видов травм нижних 

конечностей у дзюдоистов, при этом травмы колена превалируют у мужчин. 

Так, показатель частоты травматических повреждений колена в пересчете 

на 1000 схваток для мужчин составил 44, для женщин 25 (табл. 2). 

Таблица 2 

Травмы коленного сустава в дзюдо у женщин и мужчин 

Вид спорта  

Мужчины  Женщины  

Абс. кол-во 

травм  

Показатель 

травматизма  

Абс. кол-во 

травм  

Показатель 

травматизма  

Дзюдо 487 44 263 25 

 

Также у дзюдоистов чаще всего повреждаются мениски (26%) и 

коллатеральные связки колена (22%), у дзюдоисток – коллатеральные 

связки (25%) и передняя крестообразная связка (17%). Кроме этого были 

зарегистрированы два перелома и четыре подвывиха надколенника. 

Повреждения связок колена, как правило, вызваны быстрым 

изменением направления движения или неправильным приземлением после 

падения, часто сопровождающееся вращением.  

Повреждение менисков, как правило, происходит по причине резкого 

движения, обычно со скручиванием под нагрузкой, например при 

приземлении.  

Вывих надколенника – надколенник смещается в латеральную 

сторону, при этом травма обычно сочетается с повреждением 

соединительных структур, удерживающих надколенник в своем ложе. При 

сильном повреждении вывих может приобрести постоянный характер 

(«привычный» вывих надколенника). 

В целом на основании полученных данных можно заключить, что 

дзюдо достаточно травмоопасный вид спорта, приближающийся по 

количеству повреждений к таким ударным единоборствам, как таэквондо и 

бокс, и опережающий классическую и вольную борьбу, а также 

большинство игровых видов спорта, спортивную гимнастику и другие 

неконтактные виды спорта (табл. 3). 
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Таблица 3 

Локализация травм у дзюдоистов (по данным исследования, n=40) 

 

Область тела  % Локализация травмы  % 

Голова  18,9 

Шея  3,8 

Лицо  7,5 

Рот / Зубы 3,8 

Нос  3,8 

Туловище  11,3 

Позвоночник  5,1 

Ребра  4,4 

Область живота  1,8 

Верхняя 

конечность  
41,5 

Плечо  11,3 

Локоть  9,4 

Кисть / Пальцы кисти   20,8 

Нижняя 

конечность  
28,3 

Колено  13,3 

Голеностопный сустав 7,5 

Стопа / Пальцы стоп  7,5 

 

При этом среди дзюдоистов встречаются разнообразные по степени 

тяжести травматические повреждения (рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение травм и повреждений у дзюдоистов по степени 

тяжести 

 

Так, у дзюдоистов чаще всего наблюдаются травмы и повреждения 

легкой и средней степени тяжести (31,2% и 56,1% соответственно) и около 

12,7% случаев приходятся на тяжелые травмы. 

Наряду с этим, в структурном анализе травматизма определенный 

интерес представляет изучение такого критерия, как частота повреждений 

от общего числа травм, среди исследуемой группы и на 1000 схваток [3, 5]. 

Так, степень травматизации у спортсменов, членов сборных команд 

по дзюдо составил 7,2%, что подтверждает высокую травматичность дзюдо 

в силу специфики правил и высокой степени контактности данного вида 

спорта. 
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Если проанализировать травмы по их видам, то вырисовывается 

следующая картина. До 80-90% травм и повреждений у дзюдоистов 

составили разнообразные ушибы, ссадины мягких тканей и растяжения 

связочно-мышечного аппарата, 3-5% повреждений пришлись на переломы и 

вывихи. В 5-17% наблюдений зафиксировали прочую травму: закрытые 

повреждения внутренних органов, сочетанную и политравму.   

У дзюдоистов чаще всего наблюдали повреждения надбровных дуг и 

кистей. Имели место растяжения связочного аппарата лучезапястного 

сустава, переломы пястных костей, переломы фаланг пальцев.Часто 

травмировался также большой палец и I пястная кость в виде вывихов и 

подвывихов I пальца и переломов I пястной кости. Повреждения пальцев, 

вероятно, происходили вследствие неправильной техники захвата. У 5 

дзюдоистов  (12,5%) выявили гематомы ушной раковины, различные 

повреждения губ, рта и щек. 

Ряд дзюдоистов жаловались на периодические головные боли, 

головокружение, ослабление внимания, кратковременную дисфункцию 

зрения, слуха и вестибулярного аппарата, что свидетельствовало о черепно-

мозговой травме. 

Кроме того, при занятиях дзюдо у спортсменов часто возникали 

повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов. 

Механизмом последних служит резкое вращение туловища и конечностей 

при фиксированной стопе. Реже выявляли вывихи в плечевом, локтевом 

суставах и ключично-акромиальном и ключично-грудинном сочленении, 

переломы ключицы.   

Выводы.  

1. Спортивный травматизм среди дзюдоистов имеет тенденцию к 

динамическому росту. Увеличение травматизма обусловлено повышением 

объема соревновательной деятельности, участием спортсменов в большом 

количестве стартов, избыточными тренировочными нагрузками. 

2. До 80% травм у дзюдоистов составляют ушибы, ссадины мягких 

тканей и растяжения мышечно-связочного аппарата, 3-5% – переломы и 

вывихи, до 17% повреждений – черепно-мозговые травмы, повреждения 

внутренних органов, сочетанные и политравмы. 

3. Среди основных причин повреждений в дзюдо превалирует 

применение неправильных приемов во время тренировочных занятий. 
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Актуальность. Исследования последних лет подтверждают высокую 

эффективность спорта в системе реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что в определенной степени обусловило 

интенсивное развитие инвалидного спорта. Вовлеченность в спорт 

компенсирует физические и психоэмоциональные нарушения организма 

инвалида, повышают психоэмоциональную устойчивость, 
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коммуникативные навыки и социальную активность в обществе [2]. 

Рациональные физические нагрузки при занятиях физкультурой и спортом 

выявляют резервные возможности организма инвалидов, способствуют их 

укреплению и, в дальнейшем, даже позволяют существенно их увеличить. 

Одним из главных показателей ухудшения состояния здоровья человека 

является снижение функциональных резервов его органов и систем. Этот 

фактор одинаково значим как для практически здорового населения, так и 

лиц с ограниченными возможностями, ибо функциональные резервы их 

организма в значительной мере расходуются на обеспечение компенсации 

дисфункций [6].  

В последнее десятилетие лица с ограниченными возможностями 

здоровья тренируются и выступают в разных видах спорта, среди которых 

для лиц с последствиями церебрального паралича одно из ведущих мест в 

нашей стране занимает легкая атлетика [5]. Адаптационно-оздоровительная 

направленность и ориентирование на формирование межличностных 

коммуникаций являются одной из отличительных особенностей легкой 

атлетики. Эти факторы, кроме прочего, оказывают выраженное 

положительное влияние на психофизическое развитие инвалидов [6].  

Многие исследователи подчеркивают, что занятия легкой атлетикой 

положительно влияют на функциональное состояние респираторной 

системы здоровых людей. Систематические тренировочные нагрузки в этом 

виде спорта вызывают определенные адаптационные изменения в 

дыхательной системе, в частности, выявлено увеличение числа и объема 

активных альвеол в легких, повышение тонуса дыхательной мускулатуры и 

способности организма усваивать кислород [1].  

Наряду с этим, до настоящего времени недостаточно изученным 

остается вопрос о влиянии спортивных нагрузок на дыхательную систему 

спортсменов-инвалидов. Особенность данного контингента спортсменов 

заключается в том, что у них постоянно и, как правило, максимально 

задействованы механизмы, обеспечивающие компенсацию утраченной 

функции, что является неизбежным фактором напряжения системы 

адаптации [3]. Кроме того, физические и психические нагрузки «сверх 

нормы» при занятиях спортом могут быть дополнительным фактором 

стресса, который отрицательно влияет на состояние нервной системы 

спортсмена с ограниченными физическими возможностями и, как прямое 

следствие этого, на регуляцию функций кардиореспираторной системы [4].  

Для объективной оценки функционального состояния аппарата 

внешнего дыхания в настоящее время используются методы спирографии, 

позволяющие с высокой точностью измерять основные статические и 

динамические параметры дыхания [5]. Однако сопоставление полученных 

показателей между собой и объективная оценка по ним резервных 

возможностей внешнего дыхания представляют трудности не только для 

тренеров и спортсменов, но нередко и для врачей, работающих в области 

адаптивного спорта [2]. Необходимость изучения влияния спорта на 

состояние органов дыхания спортсменов-инвалидов и выявления у них 
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функциональных резервов дыхательной системы обусловила актуальность 

данного исследования. 

Целью исследования явилась оценка функционального состояния 

дыхательной системы спортсменов-легкоатлетов паралимпийской команды 

Узбекистана.  

В ходе работы были обследованы 26 спортсменов-инвалидов с 

последствиями церебрального паралича, членов паралимпийской сборной 

команды по легкой атлетике, в возрасте 20,3±1,2 лет со средним 

спортивным стажем 3,4±1,42 лет. Обследование было проведено на 1 этапе 

подготовительного периода, направленного на повышение общей 

физической подготовки на базе Центра подготовки паралимпийцев в рамках 

научной темы «Разработка и внедрение интегративной модели 

морфофункционального отбора и медико-биологического обеспечения 

спортсменов-паралимпийцев».  

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении анамнеза 

и амбулаторных карт обследуемых легкоатлетов было установлено, что у 12 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья отмечался 

гемипарез (у 7 – правосторонняя и у 5 – левосторонняя форма), в 4 случаях 

выявлен тетрапарез и у 10 спортсменов – нижний парапарез.   

Согласно Правилам классификации в легкой атлетике 

Международного паралимпийского комитета (IPC Athletics Classification 

Rules and Regulations), спортсменам присвоены следующие спортивные 

классы (по типам поражения): Т35 – у 4 спортсменов, Т36 – у 5 

спортсменов, Т37 – у 12 спортсменов и Т38 – у 5 спортсменов.  

Заболеваний органов дыхания выявлено не было. Жалоб на какие-

либо нарушения функции дыхания спортсмены-инвалиды не предъявляли. 

При клиническом исследовании респираторной системы патологических 

изменений не наблюдалось, однако у 7 легкоатлетов при аускультации 

лёгких регистрировалось ослабленное везикулярное дыхание. При 

спирографии были определены показатели, характеризующие уровни 

резервных возможностей дыхательной системы в соответствии с 

рассмотренными критериями.  

Для изучения резервов мощности аппарата внешнего дыхания 

использовались показатели: жизненная емкость легких, исследуемая на 

вдохе (ЖЕЛвд), резервный объем вдоха (РОвд) и индекс силы дыхательной 

мускулатуры (ИСДМ = ЖЕЛвд / ЖЕЛвыд).  

Согласно полученным результатам (табл. 1), средний показатель 

фактической ЖЕЛвд у спортсменов-инвалидов оказался достоверно ниже 

должной величины, а процентное соотношение фактической и должной 

величин соответствовало нижней границе нормы для здоровых людей. 

Вероятно, это является следствием общего функционального 

перенапряжения организма. Чем более выражена степень поражения, тем 

ниже величина фактической ЖЕЛвд. У 6 спортсменов фактическая ЖЕЛвд 

была в 1,8 раза ниже должных величин. Статистически подтверждалась 

сильная отрицательная корреляция этих показателей (r=-0,80). 
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Таблица 1 

Оценка уровня резервов мощности 

аппарата внешнего дыхания легкоатлетов (Х±m), 

достоверность отличий при Р<0,05 

 

Показатели  

Значения  

Должные  Фактические  

Соотношение 

фактических 

и должных 

величин (%) 

ЖЕЛвд, л 5,18±0,08 4,12±0,28 79,4±5,02 

РОвд, л 2,46±0,04 2,37±0,38 99,8±14,63 

ИСДМ 1,04±0,06 

Уровень резервов 

мощности  
Ниже среднего  

 

Полученные показатели РОвд объясняются адаптационными 

изменениями системы дыхания, связанными с тренировочными нагрузками.  

Значение зарегистрированного у спортсменов ИСДМ приближалось к 

1,0. Это является свидетельством равной силы мускулатуры вдоха и 

мускулатуры выдоха. Такой же результат характерен для здоровых, но 

нетренированных лиц. У обследованных лиц наблюдалась умеренная 

отрицательная корреляция между степенью тяжести болезни и ИСДМ (r=-

0,47). Это также говорит о том, что чем лучше состояние здоровья 

спортсмена, тем больше сила мускулатуры вдоха. 

В целом результаты исследования данных показателей позволили 

оценить резервы мощности спортсменов как «ниже среднего». При этом, 

чем тяжелее течение заболевания, тем ниже резервы мощности 

дыхательной системы, что подтверждается средней отрицательной 

корреляцией этих показателей (r=-0,66).   

Оценка резервов мобилизации аппарата внешнего дыхания 

проводилась по показателю максимальной вентиляции легких (МВЛ), 

который характеризует потенциальную физическую работоспособность 

дыхательной системы.  

При анализе полученных результатов было выявлено (табл. 2), что 

фактическая МВЛ спортсменов достоверно ниже должной, а усреднённое 

процентное соотношение этих показателей находилось на нижней границе 

нормы для здоровых людей. Вероятно, это обусловлено постоянным 

включением в работу организма спортсмена-инвалида компенсаторных 

механизмов, что приводит к дальнейшему напряжению функциональных 

систем, работающих на предельных возможностях. Вместе с тем было 

выявлено, что чем выше степень тяжести паралича у легкоатлетов, тем 

ниже величина МВЛ и уровень резервов мобилизации (r=-0,62).  
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Таблица 2 

Оценка уровня резервов мобилизации аппарата внешнего дыхания 

легкоатлетов (Х±m), достоверность отличий при Р<0,05   

Показатели  

Значения  

Должные  Фактические  

Соотношение 

фактических и 

должных 

величин (%) 

МВЛ, л 158,66±4,51 126,07±9,96 79,90±6,68 

Уровень резервов 

мощности  
Ниже среднего  

 

Фактические ЖЕЛвд и МВЛ спортсменов не коррелировали со 

спортивным стажем (r=0,08). Следовательно, уровень мастерства 

спортсмена-инвалида в определенной мере зависим от функционального 

состояния дыхательной системы. Это опосредованно связано с тем, что 

именно сердечнососудистая и дыхательная системы в значительной степени 

ограничивают физическую работоспособность в легкой атлетике.  

Резервы экономичности аппарата внешнего дыхания спортсменов 

исследовали по дыхательному объему (ДО) и частоте дыхания (ЧД) в 

состоянии физиологического покоя.  

Дыхательный объем и частота дыхания у обследованных легкоатлетов 

в большинстве наблюдений укладываются в диапазон этих величин для 

здоровых людей (табл. 3). Причем ДО находится на верхней границе 

нормы, что можно объяснить тренированностью легкоатлета, поскольку 

известно явление экономичного углубления дыхания на фоне снижения его 

частоты у спортсменов в состоянии физиологического покоя. Однако ЧД 

всё же оставалась на верхней границе нормы, что в данном случае является 

признаком недостаточно экономичного дыхания и, возможно, связано с 

напряжением компенсаторных механизмов. В целом по результатам 

исследования уровень резервов экономичности спортсменов-инвалидов 

оценивался как «средний».  

Таблица 3 

Оценка уровня резервов экономичности аппарата внешнего дыхания 

легкоатлетов с ДЦП (Х±m) 

Показатели  Значение  Норма  

Дыхательный объем, л 0,81±0,09 0,5-0,8 

Частота дыхания  18,50±1,80 12-18 

Уровень резервов 

экономичности  
Средний  

 

Сопоставление показателей всех видов резервов позволяет сделать 

общую оценку резервных возможностей аппарата внешнего дыхания 

спортсменов паралимпийской команды Узбекистана по легкой атлетике. 

  



52  

Таблица 4 

Резервные возможности аппарата внешнего дыхания у легкоатлетов  

с ДЦП (Х±m) 

Группы резервов  Уровень резервов  

Резервы мощности  Ниже среднего  

Резервы мобилизации  Ниже среднего  

Резервы экономичности  Средний  

Общий уровень резервных возможностей  Ниже среднего  

Как видно из таблицы 4, общий уровень резервных возможностей 

аппарата внешнего дыхания легкоатлетов оказался ниже среднего. Однако 

необходимо признать, что в результате систематических тренировок 

респираторная система спортсменов-инвалидов переключилась на более 

оптимальный режим работы в состоянии покоя, что позволило поднять 

резервы экономичности до среднего уровня. 

При выявлении корреляционной зависимости общий уровень 

функциональных резервов респираторной системы находился в среднем 

отрицательном корреляционном отношении со степенью тяжести 

заболевания, которое послужило причиной инвалидности (r=-0,56).  

Таким образом, наши исследования показывают, что 

профессиональные занятия легкой атлетикой улучшают функциональное 

состояние дыхательной системы, делая ее работу более экономичной в 

состоянии покоя. Тем не менее, в связи с основным заболеванием и 

постоянным напряжением компенсаторных механизмов организма 

спортсмена с церебральным параличом общие резервы аппарата внешнего 

дыхания, особенно резервы мощности и мобилизации, остаются 

сниженными. Поэтому к данному контингенту спортсменов необходимо 

подходить индивидуально, с осторожностью относительно использования в 

тренировочном процессе чрезмерных физических нагрузок, осуществлять 

постоянный контроль функций кардиореспираторной системы, а также 

широко применять комплекс восстанавливающих процедур при выявлении 

состояний перенапряжения и переутомления.  

Выводы 
1. Для объективной оценки функционального состояния аппарата 

внешнего дыхания легкоатлетов с церебральным параличом информативна 

спирография, результаты которой целесообразно анализировать с 

применением критериев резервных возможностей респираторной системы.  

2. По данным спирографии спортсменов-легкоатлетов 

паралимпийской команды Узбекистана выявлено достоверное снижение 

показателей фактических ЖЕЛвд и МВЛ и их отрицательная корреляция со 

степенью тяжести паралича. При этом ИСДМ, ДО и ЧД спортсменов были в 

пределах значений, характерных для здоровых нетренированных лиц.  

3. Уровень резервов мощности, мобилизации аппарата внешнего 

дыхания и общий уровень резервных возможностей дыхательной системы 

спортсменов-инвалидов с церебральным параличом ниже среднего, а 

уровень резервов экономичности – средний.   
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4. Полученные в исследовании результаты необходимо учитывать при 

врачебно-педагогическом наблюдении и при построении тренировочного 

процесса легкоатлетов с церебральным параличом.  
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Анотація. Стаття присвячена теоретичним аспектам ролі гірських 

лісів в збереженні та підтримці екологічної рівноваги. Ліс і сьогодні 
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Annotation. The article is devoted to theoretical aspects of the role of 

mountain forests in preserving and maintaining ecological equilibrium. Forest 

today is extremely valuable for mankind, not only wood, but first of all, its 

protective, ecological, water-protective, climate-creating properties. The article 

notes the recreational significance of forests to preserve the health of the nation. 

The indicated areas are the location of recreational facilities and their importance 

for recreation and treatment. There is displayed an influence of species richness 

and indices of forest biodiversity of forest ecosystems on the health status of 

villagers adjacent to the corresponding forest areas. 
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Ліси займають майже третину території Землі і дають половину первинної 

продукції її біосфери [1]. На думку І.С. Мелехова, "ліс - найважливіша лісова 

частина біосфери планети, а її роль визначається не тільки величезним 

економічним потенціалом, але й безперервно зростаючим соціальним 

значенням, що випливає із здатності лісу сприятливо впливати на оточуюче 

людину середовище" [2]. 

Ліс, як важливий компонент біосфери, забезпечує її екологічну рівновагу, 

підтримує і регулює склад атмосфери; він є джерелом кисню, фітонцидів [1].   



55  

Спеціалісти в галузі глобальної екології попереджають, що нестача мінерально-

сировинних ресурсів, яку вже давно відчувають західні країни, не є головним 

гальмом економічного розвитку. Найбільшої гостроти набувають проблеми 

обезліснення опустошення і пов'язані з ними атмосферно-кліматичні й 

глобально-енергетичні проблеми. Конкретно, мова йде про можливе 

виснаження ресурсів кисню, недопустиме збільшення концентрації вуглекислого 

газу в атмосфері Землі, який, створюючи "парниковий" ефект разом з 

промисловими викидами енергії і забруднювачів, може викликати несприятливі 

кліматичні аномалії. Важливим регулятором цих процесів є ліс. Ліси нашої країни 

повністю покривають ресурси кисню, які використовує промисловість, в той час 

як у США - 60%, у Швейцарії - 25%. На долю лісів припадає більше 55% 

щорічно утворюваної біомаси планети, тобто 66% біомаси суші [3]. Ліс і 

сьогодні надзвичайно цінний для людства не тільки деревиною, а найперше, 

своїми захисними, екологічними, водоохоронними клімат утворюючими 

властивостями. Так, сьогодні вже не знайдеться жодної галузі виробництва, 

де б не використовувались продукти з деревини. А з розвитком лісохімії 

кількість похідних виробів з неї перевищила 20000 найменувань [4]. 

Лісові насадження вздовж берегів річок і водоймищ скріплюють грунт, 

захищають береги річок від обвалів і розмивів під час злив, паводків і значною 

мірою сприяють переведенню поверхневого стоку у внутрішній. Ці ліси 

регулюють також водний баланс джерел і захищають штучні природні 

водоймища від замулювання і забруднення. Ліси, розташовані на ярах і балках, 

корінням укріплюють схили від руйнування, а крони дерев оберігають їх від 

надмірного прогрівання сонцем. Вони змінюють мікроклімат, покращують 

розподіл снігового покриву, зменшують промерзання ґрунту, регулюють 

поверхневий стік і послаблюють ерозійні процеси, підвищують урожайність 

сільськогосподарських культур на прилеглих полях [5]. 

Особливо велике захисне значення гірських лісів, які виконують важливі 

водоохоронні функції. Багата рослинність гір охороняє ґрунти від змиву, 

регулює водний режим гірських джерел і створює сприятливі умови для 

місцевих курортів, мисливства і рибальства. Лісові смуги, рівномірно 

розташовані на полях, позитивно впливають на навколишнє середовище, 

сприяючи зміні вітрового, температурного і водного режимів, внаслідок чого на 

прилеглих полях покращується стан ґрунтів та їх родючість, підвищується 

врожайність сільськогосподарських культур [3]. 

Рекреаційне значення лісів виявляється в масовому використанні їх для 

відпочинку, лікування, реабілітації і туризму. Важливими рекреаційними 

об'єктами на Україні є гірські ліси Криму, Карпат, Полісся, ліси на берегах річок 

Дніпра, Дністра, Десни, Сіверського Дінця, Південного Бугу та ін. У цих 

районах розширюється мережа санітарно-оздоровчих установ і комплексів; у 

районах Шацьких озер Полісся і гірських лісів Карпат виділені території для 

організації державних природних парків і зон відпочинку. Ліси цих районів 

мають в основному кліматичне, захисне естетичне та оздоровче значення [3]. 

Об'єктом наших досліджень були обрані рослинні угруповання 

лісових екосистем на чотирьох ділянках Шепітського лісництва 
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Путильського району, Чернівецької області. Ділянка № 1 - це територія 

вирубки (2012 р.) лісу. Ділянка № 2 - лісонасадження 2011 року, до складу 

якого входять ялина європейська та ялиця біла. Ділянка № 3 - молодий ліс 

(38 років) ялини європейської. Ділянка № 4 - стиглий ліс (80 років), склад 

якого – ялина європейська та поодинокі берези бородавчасті. 

Дослідження з вивчення біорізноманіття рослинних угруповань даних 

ділянок були проведені у кінці квітня – на початку травня 2016 року. 

Порівняльний аналіз рослинних угруповань здійснювали за наступними 

екологічними показниками: видове багатство, визначення індексу видового 

різноманіття, індексу домінування Сімпсона та індексу флористичної 

подібності Жакара. 

Для дослідження рослинні зразки відбирали у гербарій по одній 

рослині кожного виду на ділянці 100 м
2
. На гербарних зразках відмічали 

відсоток проективного покриття відповідного виду. При аналізі відібраного 

матеріалу в лабораторних умовах відсоток переводили у бали, керуючись 

наступною шкалою: 36-65% - домінанти (3 бали), 16-35% - субдомінанти (2 

бали), 1 -15 % - решта видів (1 бал). 

Індекс видового різноманіття визначали за Шенноном [5]: Hi = Σ PiPlnPi де 

Pi - ймовірність внеску кожного виду, яку оцінювали як співвідношенняi 

кількості балів даного виду (n) до сумарної кількості балів (N) усіх видів 

угруповання (Pi = n/N). 

При оцінці індексу видового різноманіття за Сімпсоном [6] 

використовували формулу: Hi = 1 - Σ (ni /Ni)
2
, де ni - оцінка значущості кожного 

виду, в балах; Nt - сума оцінок значущості, в балах. 

Індекс домінування Сімпсона визначали за формулою: С = Σ. (ni /Ni)
2 

Індекс флористичної подібності Жаккара за формулою: Ija = С × 100 / (А+В), де 

С - кількість спільних видів, знайдених на двох ділянках; А - кількість видів 

рослин, знайдених на ділянці А, але не знайдених на ділянці В; В -кількість 

видів рослин, знайдених на ділянці В, але не знайдених на ділянці А. 

Результати оцінки видового багатства на досліджуваних ділянках 

представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Видове багатство рослинних угруповань лісових екосистем у 

Шепітському лісництві 

№ з/п Місце дослідження Видове багатство 

1. Ділянка № 1 (зруб) 6 

2. Ділянка № 2 (лісонасадження 2011 року) 11 

3. Ділянка № 3 (ліс 38 років) 13 

4. Ділянка № 4 (ліс 80 років) 10 

Проведений аналіз засвідчив, що рослинне угруповання досліджуваної 

лісової екосистеми на ділянці № 3 на 7 видів переважає за видовим багатством 

рослинного угруповання на ділянці № 1 (13 видів/100 м² та 6 видів/100 м² 

відповідно). Рослинні угруповання лісових екосистем на ділянках № 2 та № 4 

відрізняються одне від одного лише на один вид (11 видів/100 м² та 
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10 видів /100 м² відповідно), але також переважають рослинне угруповання на 

ділянці №1. 

Результати оцінки біорізноманіття рослинних угруповань 

досліджуваних лісових екосистем за індексом видового різноманіття 

представлені у табл.2. 

Таблиця 2 

Показники біорізноманіття рослинних угруповань лісових екосистем у 

Шепітському лісництві 

№ 

з/п 

 

 

Місце досліджень 

 

 

Індекс видового 

різноманіття 
Індекс 

домінування 

Сімпсона 

 

 

за 

Шенноном 

за 

Сімпсоном 

1 Ділянка № 1 (зруб) 1,70 0,86 0,14 

2 
Ділянка № 2 (лісонасадження 

2011 року) 
2,31 0,92 0,08 

3 Ділянка № 3 (ліс 38 років) 2,48 0,95 0,05 

4 Ділянка № 4 (ліс 80 років) 2,21 0,90 0,01 

Аналізуючи дані порівняльної оцінки видового різноманіття за 

Шенноном та Сімпсоном помічено, що на всіх досліджуваних ділянках 

спостерігається пропорційність між цими показниками. Найбільшим 

показником індексу видового різноманіття характеризується рослинне 

угруповання на ділянці № 3 (2,48), на якій знаходиться молодий ліс. Найменший 

показник видового різноманіття спостерігається на ділянці № 1 (1,70), оскільки 

це територія свіжого зрубу дерев. 

Отже, рослинні угруповання досліджуваних ділянок за видовим 

різноманіттям можна розташувати в наступний ряд у порядку зменшення даного 

показника: Д.№ 3 -> Д.№ 2 -> Д,№ 4 -> Д.№ 1. 

При порівнянні показників індексу домінування Сімпсона на 

досліджуваних ділянках виявлено, що даний показник зменшується зі 

збільшенням віку лісу. 

Аналізуючи флористичний склад рослинних угруповань можна помітити, 

що з віком лісу йде перерозподіл видів-домінантів у нижньому ярусі. Так, на 

ділянці свіжо зрубленого лісу домінантом виступає чорниця (Vaccmium myrtillus 

L.), яка через три роки поступається суниці лісовій (Fragaria vesca L.). В 

молодому лісі (ділянка № 3) домінує квасениця звичайна (Oxalis acetosella L.), яку 

змінює в стиглому лісі (ділянка№ 4) плеурозій Шребера (Pleurozium schreberi 

(Brid.) Mitt.). 

Таким чином, знищення верхнього ярусу стиглого ялинкового лісу 

призводить до знищення у нижньому ярусі домінанту – моху (Pleurozium schreberi 

(Brid.) Mitt.). При цьому, чорниця, яка в незначній кількості була присутня в 

даному лісі, починає домінувати, що і спостерігається на ділянці № 1 
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(свіжозрублений ліс). 

Співставлення індексів флористичної подібності Жакара досліджуваних 

ділянок показало, що високе значення даного показника мають рослинні 

угруповання з території свіжо зрубленого лісу та лісонасаджень 2011 року 

(66,7%), а також ділянки свіжо зрубленого та стиглого лісу (30 %) (табл.3). 

Таблиця 3 

Індекс флористичної подібності Жакара рослинних угруповань лісових 

екосистем, % 

 Ділянка № 2 Ділянка № 3 Ділянка № 4 

Ділянка № 1 66,7 5,88 30 

Ділянка № 2  10 11,8 

Ділянка № 3   10,5 

Найменша флористична подібність притаманна рослинним 

угрупованням з ділянок свіжо зрубленого та молодого лісу (5,88 %). Індекс 

флористичної подібності Жакара, визначений для видів рослинних угруповань 

на ділянках № 2, 3 та 4 знаходиться на одному рівні. 

Також вивчався вплив видового багатства показників біорізноманіття 

рослинних формувань лісових екосистем на стан здоров'я жителів сіл 

прилеглих до відповідних ділянок. За абсолютною і відносною кількістю 

основних популяцій імунокомпетентних клітин, рівнем адаптаційно-

компенсаторного напруження та станом неспецифічного проти 

інфекційного захисту у 107 мешканців, що проживають в районі прилеглих 

ділянок не формуються зміни стану здоров'я. Рівень адаптаційно-

компенсаторного напруження і неспецифічний проти інфекційний захист 

відповідають високим показникам і залежать від флористичного складу 

рослинних угруповань, видового багатства і видового різноманіття, що 

сприяє суттєвому покращенню проведенню проведення реабілітаційних 

заходів у хворих, можливо тих, хто переніс респіраторні вірусні інфекції та 

страдає на хронічні захворювання органів дихання. 

Таким чином, при оцінці видового багатства рослинних угруповань лісових 

екосистем Буковинських Карпат в районі Шепітського лісництва максимальне 

значення виявлено на ділянці № 3 (молодий ліс). Мінімальне значення даного 

показника виявлено на ділянці № 1 (свіжо зрублений ліс). Побудовано ряд 

спадання видового багатства: молодий ліс - > стиглий ліс -> свіжозрублений 

ліс. Отже, пропорційність між показниками видового різноманіття за Шенноном 

та Сімпсоном свідчать про те, що біорізноманіття досліджуваних рослинних 

угруповань в одинаковій мірі зумовлено як рідкісними, так і звичайними видами 

відповідно. Встановлено, що рівень адаптаційно-компенсаторного 

напруження і неспецифічний проти інфекційний захист відповідають 

високим показникам і залежать від флористичного складу рослинних 

угруповань, видового багатства і видового різноманіття, що сприяє 

суттєвому покращенню проведенню проведення реабілітаційних заходів у 

хворих.  
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Надзвичайно гострою екологічною проблемою ХХІ століття є 

зростаюче антропогенне навантаження на навколишнє середовище, що 

значною мірою зумовлене впливом відходів життєдіяльності людини. З 
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посиленням технократичної діяльності воно поступово погіршує екологічну 

якість компонентів природи, забруднюючи їх. 

За останні 20 років значно збільшився розмір полігонів твердих 

побутових відходів і звалищ, це постійне джерело забруднення природи, 

чинник ризику епідеміологічних, а також раптових загроз. Безпосередніми 

причинами проблем, пов’язаних з відходами, є зростання обсягів їх 

утворення, велика кількість необладнаних та несанкціонованих звалищ, 

недостатній рівень переробки та утилізації відходів тощо. 

Загальна кількість відходів сьогодні становить понад 15,2 млрд. тон, 

обсяг щорічного утворення досягає 500 млн. тон, десь 15% сміття припадає 

на домогосподарства, наприклад, у 2015році їх «внесок» склав 8 млн. тон 

[2]. 

За даними вчених агентства з охорони навколишнього середовища 

США, на долю електричних батарейок припадає більш ніж 50% токсичних 

викидів від усіх побутових відходів. У складі твердих побутових відходів 

щороку збільшується кількість відпрацьованих побутових батарейок, при 

цьому батарейки складають 0,25% від усіх викидів. 

Період розкриття відпрацьованих побутових батарейок внаслідок 

руйнації металевого покриття в умовах звалища оцінюють у 6 – 7 тижнів, а 

повне розкладання відбувається за десять років. Далі вміст відпрацьованих 

побутових батарейок надходить у ґрунт та підземні води, він не піддається 

біохімічному руйнуванню і провокує загальний екотоксичний ефект. 

З ґрунтових вод хімічні речовини потрапляють до річок, озер або 

артезіанських вод, які живлять водосховища, внаслідок цього викинуті 

батарейки повертаються до нас у складі питної води та їжі. 

Екологи підрахували, що за рік середньостатистична українська сім’я 

викидає близько 500 г відпрацьованих батарейок, а одна пальчикова 

батарейка забруднює важкими металами 20 м
2
 метрів ґрунту. У лісі це 

територія існування 2 дерев, 2 кротів, 1 їжака і декількох тисяч дощових 

черв’яків. 

Одна пальчикова батарейка забруднює важкими металами 400 л води. 

Наприклад, якщо Ви споживаєте 1,5 л питної води на добу, то об’єму води, 

що забруднюється однією батарейкою, вистачить приблизно для 

споживання протягом 9 місяців.  

Одна пальчикова батарейка, як вказано вище, забруднює 20 м
2 

ґрунту 

на глибину 5 м, який на наступні 50 років стає непридатним для ведення 

сільського господарства через високий вміст важких металів. Важкі метали 

просочуються у ґрунтові води, вода потрапляє у річки, а потім у наші 

будинки [6]. 

Будь-яка батарейка, неважливо – акумуляторна чи гальванічна, – це 

набір хімічних сполук, які, вступаючи в реакцію між собою, мають 

здатність виділяти енергію, що перетворюється на електричну. Розрізняють 

п’ять видів сучасних джерел живлення: сольові, лужні, ртутні, срібні та 

літієві батарейки. Кожен з цих видів має свої переваги, а недоліки їх 

об’єднують. Використані батарейки, розкладаючись, виділяють різноманітні 

http://www.ukrcenter.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/28425/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B3-%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D2%91
http://www.ukrcenter.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/28425/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B3-%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D2%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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хімічні сполуки – кислоти, луги, солі та метали, такі як марганець, цинк, 

нікель, літій, кадмій, олово та свинець [6]. 

Більш ніж 40 хімічних елементів таблиці Менделєєва належать до 

важких металів. З точки зору забруднення навколишнього середовища, в 

основному ґрунтів, здатності накопичуватись в харчових продуктах та 

токсичності найбільше значення мають Hg, Pb, Cd, Sn, Va, Zn, Sb, Cu, Ni, 

Mo, As і Co, сім елементів з цього переліку знаходяться у відпрацьованих 

батарейках [4]. 

За деякими даними, в загальній масі твердих побутових відходів 

внесок відпрацьованих побутових батарейок становить за кадмієм 52%, за 

ртуттю – 88% [1]. 

 Дія цих речовин на людський організм залежить від способу 

потрапляння, дози та тривалості контакту зі сполукою, але всі вони 

негативно впливають на живі організми. 

Свинець накопичується, в основному, в нирках. Він викликає важкі 

захворювання мозку, нервові розлади, біль у м’язах та суглобах, негативно 

впливає на розвиток плоду. 

Кадмій накопичується в печінці, нирках, кістках, щитовидній залозі. Є 

канцерогеном, тобто провокує рак. 

Ртуть впливає на мозок, нервову систему, нирки, печінку. Викликає 

нервові розлади, погіршення зору, слуху, порушення опорно-рухової 

системи, захворювання дихальних шляхів. 

Марганець знижує провідність нервового імпульсу, підвищує 

стомлюваність, знижує швидкість реакції, працездатність [3]. 

А якщо батарейки горять на сміттєзвалищі, вони виділяють діоксини – 

дуже отруйні речовини, які провокують онкологічні захворювання [2]. 

При високих концентраціях важких металів в навколишньому 

середовищі у рослин також спостерігаються різні порушення росту й 

розвитку, викликані отруєнням цими металами. 

При накопичені важких металів у рослинах спостерігається зміна 

проникності мембран, порушення водного балансу клітин, що проявляється 

у зниженні інтенсивності транспірації. Значне підвищення рівня важких 

металів у навколишньому середовищі призводить до зниження 

інтенсивності клітинних поділів у коренях, до збільшення відносної 

кількості профаз при мейозі, а також впливає на активність ферментів.  

Підвищені концентрації важких металів у воді чи ґрунті здатні 

викликати множинні порушення фізіологічних процесів у рослинах, 

найчутливішим з яких є фотосинтез. Вплив важких металів на фотосинтез 

описано в багатьох роботах. Переважна більшість із них присвячена 

вивченню дії окремих металів на певні ланки цього процесу. Важкі метали, 

транспортуючись до органів рослин, особливо до листків, перешкоджають 

біосинтезу в хлоропластах, знижуючи вміст хлорофілу в рослинах [5]. 

Найбільш часто за надмірного впливу того чи іншого елементу 

виникає явище хлорозу (втрата зеленого забарвлення), яке супроводжується 

пожовтінням, а іноді – навіть побілінням листя. До виникнення таких 
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хлорозів призводить надлишок у ґрунті сполук алюмінію, марганцю, міді. 

Розповсюдження хлорозу від верхівки листка до основи викликається 

перенасиченням ґрунту цинком. 

У деяких випадках явище хлорозу супроводжується не пожовтінням, а 

почервонінням листя. Характерні зміни спостерігаються у смілки, що 

поглинула багато свинцю, її листя та стебло стають темно-червоними. У 

результаті насичення тим чи іншим хімічним елементом змінюється також 

забарвлення квітів. У випадку збільшення у ґрунті вмісту марганцю квіти 

ряду рослин набувають невластивої їм жовто-червоної гами забарвлення, а 

гвоздики та айстри – темно-пурпурової. Пелюстки троянд під дією міді із 

рожевих та жовтих перетворюються на блакитні або навіть червоні. 

Присутність у ґрунті високих доз нікелю призводить до того, що у сон-

трави оцвітина змінює колір з фіолетового на білий [2]. Також може 

знизитись коефіцієнт проростання насіння, спостерігатись порушення росту 

органів, синтезу хлорофілів, білків, вуглеводів та негативні зміни інших 

фізіологічних процесів у рослинах. 

Є відомості, що високі концентрації важких металів можуть 

підвищувати відсоток хромосомних аберацій, тобто хромосомних мутацій 

як у рослинних організмах, так і в людини [5]. Щоб усього цього уникнути, 

достатньо викидати використані батарейки не у смітник, а відносити на 

спеціальні пункти збору. На кожній батарейці є маркування, яке попереджає 

про небезпеку її викидання разом із звичайним сміттям. Хоча утилізація не 

усуває усіх проблем, але значно зменшує їх завдяки тому, що дає «нове 

життя» батарейці, або, принаймні, її частині. Після переробки з компонентів 

батарейки отримують сухі розподілені хімічні елементи (кольорові метали 

та мінерали) і сортовані відходи з упаковки (картон і пластик), які в 

подальшому використовуються у виробництві [1]. Це дає можливість 

вилучати з батарейок та повертати в обіг тисячі тон різних металів, що 

набагато вигідніше, ніж видобувати метали з руд. У світі є три заводи з 

переробки батарейок: у Німеччині, Франції та в Україні — у Львові. 

Останнім часом багато дослідників зосереджують увагу на з’ясуванні 

механізмів засвоєння рослинами важких металів з ґрунту з метою його 

ефективного очищення. Вчені вивчають питання застосування 

фітомеліорантів для деконтамінації чорноземів, забруднених важкими 

металами, способи фітосанації, що засновані на стійкості рослин до 

забруднення та їх здатності поглинати з ґрунту в значних кількостях важкі 

метали за подальшої утилізації або поховання рослин. Ці питання є 

надзвичайно актуальними для України. Для деконтамінації рекомендують 

використовувати дикорослі та культурні види, наприклад бавовник 

(Gossypium), буряк (Beta vulgaris L.), вику (Vicia sativa vulgaris), люцерну 

(Medicago sativa), горох (Pisum sativum), чорні боби (Vicia faba) гірчицю 

сарептську (Вrassica juncea), кушир темно-зелений (Сeratophyllum 

dimersum) тощо. На забруднених ґрунтах, де вирощування харчових і 

кормових рослин не рекомендується, економічно виправданим є 

вирощування гірчаку сахалінського (Reynoutria sachalinensis), доцільним є 
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також багаторічне використання вербняку (Cytisus) та рослин чайного куща 

(Camellia sinensis L.).  

Наприкінці наведемо поради із застосування батарейок для 

зменшення їх екологічної шкоди: 

• Рекомендується віддавати перевагу такій техніці, яка не потребує 

використання батарейок: продукти, що працюють від мережі, від 

альтернативних джерел енергії або від ручного заводу. 

• Слід купувати батарейки, які можна заряджати. 

• Купувати потрібно батарейки з написом «без кадмію», «без ртуті». 

• Забороняється викидати батарейки до кошику загального сміття. Їх 

треба складувати в окремі місця для подальшої утилізації. Якщо немає 

можливості віднести батарейки на пункти збору, їх рекомендується 

зберігати в пластиковій закритій тарі, бажано не в домі, до кращих 

часів. 

Пошук однодумців допоможе очистити планету і відчути 

відповідальність за зібраний вантаж. До того ж, так з’явиться більше 

можливостей вивезти батарейки на утилізацію. 
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Annotation: The level of changes in the taxonomic composition, population 

level and the microecological parameters of the microbiota of the colic cavity 
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inflammatory processes of the upper respiratory tract, a deficiency of 
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Мікробіома людини представляє собою екстракорпоральний орган, 

що виконує мультифункціональну роль у підтриманні стану здоров'я 

макроорганізму та його фізичного і психологічного розвитку. Аналіз 

багаточисельних результатів бактеріологічних, вірусологічних та 

мікологічних досліджень, що характеризують токсономічний склад, 

популяційний рівень, біологічних (ферментативних, культуральних 

властивостей, антигенної структури генетичних ознак патогенності та ін.) 

властивостей мікробів, а також їх вплив на здоров'я людини нормальної 

симбіотичної мікробіоми, яка персистує на шкірі і слизових оболонках 

умовно відкритих порожнин організму підтверджено численними 

дослідженнями. Нормальна симбіотична (головна, додаткове, випадкова) 

мікробіома та організм людини формує екологічну систему 

«макроорганізм-мікробіома», яка характеризується позитивним впливом 

співіснування різних представників мікробіоми та організму хазяїна. 

Доведено, що будь-яка функція організму людини локального або 

системного характеру здійснюється через безпосередню або не пряму 

участь екосистеми «макроорганізм-мікроби-симбіонти» [3].
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Проблема нормальної флори, спрямованість змін її таксономічного 

складу, популяційного рівня і мікроекологічних показників мікробіоми під 

впливом екзогенних та ендогенних чинників, негативний вплив цих змін 

мікроекології (формуванні дисбактеріозів/дисбіозів) зайняла в останні 

десятиріччя одне із ключових місць в медицині. Статистика розвинутих 

країн беззаперечно фіксує суттєвий ріст дисбактеріозів/дисбіозів, що є, з 

нашої точки зору, логічним наслідком докорінного перетворення способу 

життя і динамічних стериотипів, які формувались століттями. 

Лавиноподібний процес урбанізації, стрімкий розвиток промисловості, і 

пов'язаний з ним забруднення зовнішнього середовища ксенобіотиками 

полютантами, масове використання у виробництві та у побуті синтетичних 

засобів; широке поширення стресових ситуацій; використання у все 

зростаючих масштабах лікарських засобів, особливо антибіотиків та 

антисептиків, різносторонньої дії – такий далеко не повний перелік 

чинників порушення співіснування представників екосистеми 

«макроорганізм-мікробіома». Проблеми мікроекології уже виходять за 

рамки традиційних границь медицини і переростає у проблему 

загальнобіологічного плану [1]. 

Слід зауважити, що мова сьогодні йде не тільки про поширення тих 

чи інших дисбіотичних процесів, але й про корінну перебудову 

резистентності (чутливості) значних континентів населення, що піддаються 

динамічним змінам мікробіоми та мікроекології населення, що може 

призвести до значних біомедичних наслідків. В останнє десятиріччя 

накопичені результати, що характеризують структуру і функції імунної 

системи слизових оболонок, ії взаємодія з органими імунної системи та 

фізіологічною мікробіотою що колонізує поверхню слизової оболонки, 

формує колонізаційну резистентність слизової оболонки і розвиває імунну 

відповідь факторами і механізмами неспецифічного і специфічного 

протиінфекційного захисту організму [2]. 

Формування уяви (знань) про ендоекологію людини прийшло 

переконання , що однією із важливих умов збереження здоров'я є 

правильний розвиток фізіологічної мікробіоми слизових оболонок у 

ранньому постнатальному періоді і в наступних періодах життя і 

становлення мукозної імунної системи та ії постійна взаємодія протягом 

всього життя індивідуума. 

Відомо, що у харчах, воді, повітрі, напоях, які випиває людина, 

знаходиться безліч мікроорганізмів, які відносяться до різних 

таксономічних груп. Деякі з них (патогенні та умовнопатогенні) можуть 

визвати захворювання шлунково-кишкового тракту. Першим бар'єром, який 

приймає на себе головний удар при контакті з цим мікроорганізмом є 

приепітиліальна біоплівка слизової оболонки, де сформована колонізаційна 

резистентність, і знаходяться  гуморальні (лізоцим, антибіотичні речовини, 

секреторний імуноглобулін та ін. ) і клітинні (NK, гама,-дельта-Т- 

цитолітичні лімфоцити, фагоцитуючі клітини) фактори протиінфекційного 

захисту.   
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Гармонійна взаємодія мікробіоми з факторами і механізмами, 

неспецифічного і специфічного імунного захисту сприяє підтримці 

нормального функціонування всіх систем організмів, які забезпечують 

здоров'я людини. 

Нормальна мікробіома людини – якісне (стабільний таксономічний 

склад) і кількісне (популяційний рівень) співвідношення мікробних 

популяцій, що колонізують у нормальних фізіологічних умовах окремі 

нестерильні органи і системи (біотопи) макроорганізми та активно беруть 

участь у підтримці метоболічного, біохімічного та імунного гемеостазу 

всього організму або локальних біотопів, необхідного для збереження 

здоров'я, специфічне розселення різних мікробних популяцій в окремих 

біотопах макроорганізмів корелює з умовами для проживання 

мікроорганізмів. Найбільш заселеним біотопом людини є товста кишка, в 

якій сконцентровано близько 60% мікробіоми всього організму людини. 

Товста кишка є основним резервуаром мікробіоми людини. Тому нами 

вивчений таксономічний склад, популяційний рівень і мікроекологічні 

показники мікробіоми вмісту порожнини товстої кишки 47 практично 

здорових людей і 40 людей такого ж віку хворих на гострі гнійно-запальні 

процеси верхніх дихальних шляхів (синусити, тонзиліти). Бактеріологічним 

і мікологічним методом встановлені таксономічний склад, популяційний 

рівень і мікроекологічні показники екосистеми «макроорганізм-мікробіома» 

мікробіоти порожнини товстої кишки практично здорових людей і дорослих 

з гнійно-запальними процесами верхніх дихальних шляхів (Таблиця 1). 

У практично здорових людей віком 19-25 років (середній вік 22,69 ± 

3,40 рр.), за індексом постійності, частотою зустрічання таксона, індексом 

видового багатства Маргалефа, індексом видового різноманіття Уіттекера 

та за індексами видового домінування головну мікробіому порожнини 

товстої кишки складають бактерії роду Bifidobacterium., Lactobacillus, 

Bacteroides, Escherichia і Peptostreptococcus; додаткову мікробіоту 

представляють бактерії роду Enterocoсcus і Proteus. Виділені та 

ідентифіковані бактерії роду Clostridium і P.niger у практично здорових 

людей є випадковими для біотопу. 

 За розвитку гнійно-запальних процесів верхніх дихальних шляхів 

настає дестибілізація таксономічного складу мікробіоми порожнини товстої 

кишки. Головну мікробіому порожнини товстої кишки пацієнтів з гнійно-

запальними процесами верхніх дихальних шляхів складають бактерії роду 

Bacteroides, Escherichia, умовно патогенні ентеробактерії роду Proteus, 

Peptococus niger та фізіологічно корисні бактерії роду Bifidobacterium., 

Lactobacillus, додатковими є ентеропатогенні Е. сoli,Нly+, Staphylococcus 

spp. 

 Особливістью мікробіоми порожнини товстої кишки хворих на 

гнійно-запальні процеси є контамінація біотопу патогенними (Е. сoli Hly+) 

та умовно патогенними ентеробактеріями (Е. сoli Lac-, Proteus ,С.diversus, 

S.alvey ), бактеріями роду Eubacterium, Staphylococcus і дріджоподібними 



 

Таблиця 1 

Таксономічний склад і мікроекологічні показники мікробіоти порожнини товстої кишки практично здорових 

людей і пацієнтів з гнійно-запальним процесами верхніх дихальних шляхів 

 

Таксони 

Пацієнти з гострим гнійно-запальним захворюванням (n=40) 
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Індекс видового 

домінування 

Сімпсона 
Бергера-

Паркера 
Сімпсона  Бергера-

Паркера 

1. Облігатні анаеробні бактерії 

Bifidobacterium ssp 32 80,00 0,11 0,11 4,66 0,012 0,112 47 100,00 0,18 0,18 5,32 0,032 0,181 >0,05 

Lactobacillus ssp 34 85,00 0,12 0,12 4,96 0,014 0,119 47 100,00 0,18 0,18 5,32 0,032 0,181 >0,05 

Bacteroides ssp 40 100,00 0,14 0,14 5,83 0,019 0,140 47 100,00 0,18 0,18 5,32 0,032 0,181 >0,05 

Eubacterium ssp 2 5,00 0,01 - 0,29 - 0,007 0 - - - - - - - 

Peptostreptococcus 

ssp 
0 - - - - - - 33 70,21 0,13 0,12 3,73 0,016 0,127 - 

Peptocoсcus niger 38 95,00 0,13 0,13 5,54 0,017 0,133 7 14,89 0,03 0,02 0,79 0,001 0,027 <0,01 

Clostridium ssp 8 20,00 0,03 0,02 1,17 0,001 0,028 2 4,26 0,01 - 0,23 - 0,008 >0,05 

2. Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

Е. сoli 40 100,00 0,14 0,14 5,83 0,010 0,140 47 100,00 0,18 0,18 5,32 0,032 0,181 >0,05 

Е. сoli Нly+ 11 27,50 0,04 0,04 1,60 0,001 0,039 0 - - - - - - - 

Е. сoli Lac- 
6 15,00 0,02 0,02 0,87 - 0,020 0 - - - - - - - 

Proteus ssp 38 95,00 0,13 0,13 5,54 0,017 0,133 14 29,79 0,05 0,05 1,53 0,003 0,054 <0,01 

Citrobacter diversus 8 20,00 0,03 0,02 1,17 0,001 0,028 0 - - - - - - - 

Serratia alvey 3 7,50 0,01 0,01 0,44 - 0,011 0 - - - - - - - 

Enterococus ssp 3 7,50 0,01 0,01 0,44 - 0,011 15 31,91 0,06 0,05 1,70 0,003 0,058 <0,05 

Staphylococcus ssp 17 12,50 0,06 0,06 2,48 0,003 0,050 0 - - - - - - - 

Candida ssp 5 12,50 0,02 0,01 0,73 - 0,018 0 - - - - - - - 
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грибами роду Candida. Елімінують з порожнини товстої кишки анаеробні 

бактерії роду Peptostreptococcus. 

Ключовим носієм інформації асоційованої мікробіому будь-якого 

біотопу є популяційний рівень і мікроекологічні показники, що 

характеризують екосистеми «макроорганізм-мікробіома». 

Результат вивчення популяційного рівня і мікроекологічних 

показників мікробіоми порожнини товстої кишки практично здорових 

людей і пацієнтів з гнійно-запальними процесами верхніх дихальних шляхів 

наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Популяційний рівень і мікроекологічні показники мікробіоти 

порожнини товстої кишки практично здорових людей і хворих на 

гнійно-запальні процесси верхніх дихальних шляхів 

Таксони мікробіоти 

Хворі на 

гнійно-запальні процеси ВДШ  

 

Практичног здорові особи (n=47)  
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Облігатні анаеробні мікроорганізми  

Bifidobacterium ssp 5,77±0,59 67,29 0,09 9,79±0,31 110,45 0,20 <0,01 

Lactobacillus ssp 6,45±0,54 79,92 0,11 8,73±0,22 98,76 0,18 <0,05 

Bacteroides ssp 9,05±0,22 131,92 0,18 6,71±0,16 75,90 0,14 <0,01 

Eubacterium ssp 3,69±0,04 2,68 0,01 0 - - - 

Peptostreptococcus 

ssp 
0 - - 6,75±0,52 53,61 0,09 - 

Peptococus niger 8,87±0,21 122,73 0,17 6,67±0,42 11,23 0,02 <0,05 

Clostridium ssp 8,87±0,18 25,86 0,04 4,78±0,31 2,30 0,01 <0,01 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми  

Е. сoli 9,54±0,23 139,07 0,19 7,03±0,21 79,52 0,14 <0,01 

Е. сoli Нly+ 6,87±0,24 27,68 0,04 0 - -  

Е. сoli Lac-
 

6,31±0,22 13,84 0,02 0 - -  

Proteus ssp 4,86±0,14 67,50 0,09 3,07±0,12 10,35 0,02 <0,01 

Citrobacter diversus 6,78±0,29 19,82 0,03 0 - -  

Serratia alvey 5,98±0,19 6,56 0,01 0 - -  

Enterococcus ssp 8,97±0,49 9,81 0,01 9,17±0,21 33,10 0,05 >0,05 

Staphylococcus ssp 5,21±0,33 32,28 0,05 0 - -  

Candida ssp 5,63±0,11 10,26 0,02 0 - -  

Примітка: ККД – коефіцієнт кількісного домінування 

КЗ – коефіцієнт значущості 

 

Найвищий популяційний рівень у порожнині товстої кишки 

встановлений у найважливіших за представництвом у складі 

товстокишкового мікробіоценозу людей та за мультифункціональною 

роллю у підтримці мікроекологічного гомеостазу виявлені у бактерій роду 

Bifidobacterium і Lactobacillus. Фізіологічна роль для людини цих бактерій 

доведена багаточисельними дослідженнями і сьогодні не викликає сумнівів. 

Нормальний таксономічний склад і популяційний рівень цих бактерій, а 

також їх біологічна активність в екосистемі «макроорганізм-мікробіома» 

сприяють процесам всмоктування поживних речовин, засвоєння залізу, 

кальцію, вітаміну D; синтезу та адсорбції ендогенних вітамінів, 
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підвищенню активності ряду ферментів і біологічно активних речовин, 

попереджує розвитку гіповітамінозу, підвищує колонізаційну 

резистентність слизової оболонки шлунково-кишкового тракту і 

попереджає заселення кишкового тракту патогенними та умовно 

патогенними мікроорганізмами та розвитку інфекційно-запальних процесів. 

У практично здорових людей у порожнині товстої кишки у високому 

популяційному рівні виявляються ентерококи, але в обмеженій кількості 

людей. 

Домінуючими у порожнині товстої кишки практично здорових людей 

є біфідобактерії та їх провідна роль у саморегуляції складного 

асоційованого мікробіоценозу. Важливе домінуюче положення посідають 

бактерії роду Lactobacillus. Їх домінуюча роль нижче біфідобактерій  на 

11,84%, регулююче значення нижче від біфідобактерій на 11,11%. Не 

дивлячись на високий популяційний рівень ентерококів, їх домінуюче 

значення нижче від біфідобактерій у 3,34 разів, від лактобактерій у 2,98 

рази, а роль у саморегуляції мікробіоценозу ентнрококів нижче від 

біфідобактерій у 4 рази від лактобактерій у 3,6 разів. 

Певне місце у домінуванні за популяційним рівнем посідають бактерії 

роду Bacteroides, Escherichia. Домінуюче значеня цих бактерій уступає 

біфідобактерія на 45,52% та на 38,9% відповідно, а їх роль у регуляції 

мікробіоценозу нижче від біфідобактерій на 42,86 %. 

Помітне домінування (ККД - 53,61) у мікробіоценозі порожнини 

товстої кишки практично здорових людей встановлене у бактерій роду 

Peptostreptococcus. Воно нижче від біфідобактерій у 2,06 рази і регулююча 

роль в асоціативному угрупуванні мікроорганізмів також нижче від 

біфідобактерій у 2,22 рази. Незначний рівень домінування та регулююча 

роль встановленні у протеїв, пептокока і клостридій. 

У практично здорових людей рівень домінування у мікробіоцінозі 

порожнини біфідобактерій і лактобактерій вищий у 2,75 разів від всіх інших 

бактерій, що персистують у біотопі, а роль у саморегуляції асоціативного 

мікробіоценозу також вище у 2,71 раз у порівнянні з іншими бактеріями. 

Таким чином у практично здорових людей провідне значення у формуванні 

і підтриманні нормафлори товстої кишки відіграють бактерії роду 

Bifidobacterium і Lactobacillus, інші бактерії що наведені у таблиці 2, їх 

домінування і домінуюча роль у саморегуляції мікробіоценозу незначна. 

Тому стан здоров'я людей також залежить від популяційного рівня, 

коефіцієнту кількісного домінування і коефіцієнту значущості 

біфідобактерій і лактобактерій.  

У хворих на гнійно-запальні процеси верхніх дихальних шляхів 

відмічається дефіцит біфідобактерій на 69,67%, лактобактерій – на 35,35%, 

їх домінуюча роль у мікробіоцинозі понижується на 42,11%, а роль у 

регуляції нормобіоценозу понижується на 90,0%. В той же час домінуюча 

роль у мікробіоцінозі інших бактерій і дріжджоподібних роду Candida 

зростає на 23,42%.   
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На фоні дифіцита біфідобактерій і лактобактерій у порожнині товстої 

кишки хворих на гнійно-запальні процеси зростає популяційний рівень 

бактерій роду Bacteroides на 34,87%,  Peptococus – на 32,98%, Clostridium – 

на 85,56%, Escherichia – на 35,70%, Proteus – на 58,31%. Підвищення 

популяційного рівня умовно патогенних бактерій і контамінація порожнини 

товстої кишки хворих патогенними (Е. сoli, Нly+) та умовнопатогенними 

(Е. сoli, Lac-, Proteus ,С. diversus, S.alvey) ентеробактеріями, Staphylococcus і 

дріжджоподібними грибами роду Candida призводить до змін 

мікроекологічних показників кількісних взаємовідношень в екосистемі 

«макроорганізм-мікробіома». Tак, у хворих на гнійно-запальні процеси 

верхніх дихальних шляхів домінуюче значення біфідобактерій і 

лактобактерій понижується на 42,11%, а їх регулююча роль у 

мікробіоценозі понижується на 90,0%. На такому фоні підвищується на 

23,47% рівень домінування у порожнині товстої кишки патогенних та 

умовно патогенних бактерій і дріжджоподібних грибів роду Candida. 

За умов зміни таксономічного складу і популяційного рівня 

умовнопатогенних бактерій у порожнині товстої кишки хворих на гнійно- 

запальні процеси верхніх дихальних шляхів порушується кількісне 

домінування і регулююча роль у саморегуляції мікробіоценозу. Так, у 

бактероїдів зростає кількісне домінування у біотопі (порожнини товстої 

кишки) на 73,81%, а роль у регуляції мікробіоценозу - на 28,57%; 

пептокока-у 10,93 разів і на 8,5 разів відповідно; клостридій - в 11,24рази і у 

4 рази відповідно; ешерихії - на 74,89% і на 35,71% відповідно; протеїв-у 

6,52 рази і у 4,5 разів відповідно. Бактерії та дріжджоподібні гриби роду 

Candida, що контамінують порожнину товcтої кишки, досягають помірного 

рівня домінування відіграють відповідну роль у формуванні зміненого 

мікробіоценозу і мікроекологічних показників екосистеми «макроорганізм-

мікробіома», що призводить до погіршення стану здоров'я. 

Висновки: 1. Бактерії роду Bifidobacterium і Lactobacillus у 

порожнині товстої кишки практично здорових людей визначають стан 

екосистеми «макроорганізм-мікробіома» і стан здоров'я. Рівень змін 

таксономічного складу, популяційного рівня і мікроекологічних показників 

мікробіоти порожнини товстої кишки визначають ступінь порушень 

здоров'я людей. 

2. У порожнині товстої кишки практично здорових людей віком 22,69 

± 3,4 років за індексом постійності, частотою зустрічання, індексом 

видового багатства Маргалефа, видового різноманіття Уіттекера, індексів 

видового домінування Сімпсона, Бергера-Паркера, головна мікробіота 

представлена бактеріями роду Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, 

Escherichia, Peptostreptococcus; додаткова – бактеріями роду Enterocoсcus, 

Proteus; випадкова – бактеріями роду Clostridium, Peptocoсcus. 

3. У хворих на гнійно-запальні процеси верхніх дихальних шляхів 

формується дефіцит біфідобактерій і лактобактерій та настає контамінація 

порожнини патогенними (Е. сoli Hly+) та умовно патогенними 

ентеробактеріями (Е. сoli Lac-, Proteus, С.diversus, S. alvey), стафілококами і 
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дріжджоподібними грибками  роду Candida, які досягають помірного 

популяційного рівня і мікроекологічних показників. 
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На Землі існують численні екосистеми, всі вони характеризуються 

складними взаємодіями між різними організмами. У цілому, мікроби 

впливають не тільки на нашу харчову культуру включаючи продукти, що  

отримують за допомогою мікроорганізмів: хліб, пиво, вино, сир і йогурт, а й 

на різні соціокультурні та економічні аспекти життя людини. Загалом, 

екосистема «хазяїн-мікробіома» – це історія співпраці, що відображає 

минуле і сьогодення як хазяїна, так і самих мікроорганізмів. Протягом 

століть люди і бактерії розвивалися разом [2].   
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З гнотобіотичного стану під час внутрішньоутробного життя до 

складної взаємодії мікробіома-людина, що починається з моменту 

народження, бактерії в і на людських тілах перебувають під впливом як 

екологічних, так і генетичних факторів хазяїна. Водночас парадигма 

стерильного внутрішньоутробного середовища в даний час змінюється, і 

деякі дослідження підтверджують пренатальну наявність таксонів 

синантропних бактерій у плаценті та амніотичній рідини і можливу 

передачу цих бактерій для плода задовго до народження. Важливо 

відзначити, що перші 36 місяців позаматкового життя є фундаментальними, 

визначальними для формування мікробіоми. Фактори навколишнього 

середовища, в тому числі перебіг пологів і грудне молоко, вплив ранньої 

експозиції до нових бактеріальних спільнот організму людини, зокрема до 

молочно-кислих бактерій, екологічні чинники здатні змінювати хитку 

рівновагу мікробіоми кишечника перших місяців життя. Деякі інші фактори 

навколишнього середовища, які могли б вплинути на мікробіому 

кишечника, характеризуються такими чинниками як споживання 

пребіотиків і пробіотиків, географічними і культурними особливостями, 

взаємодіями матері-дитини. Це вказує, що взаємодія  мікробіоми і людини – 

це історія різноманітності та пристосовуваності [1]. 

Фактори навколишнього середовища, такі як дієта, інфекції  і 

антибіотики, можуть змінювати взаємодії між хазяїном та мікробіомою. 

Після народження людини колонізація бактерій в структурах тіла, таких як 

шлунково-кишковий тракт, важлива для розвитку адекватної толерантності 

до антигенів. Зокрема існує думка про те, що автохтонна мікробіома має 

важливе значення для розвитку відповідного хазяїна. Зростання 

мікроорганізмів в шлунково-кишковому тракті хазяїна залежить також від 

як кишкової моторики, травних ферментів, секретів, кількості кисню, рН та 

інших факторів. 

Мікробіома кишечника складається з трильйонів мікроорганізмів, які 

разом мають у 150 разів більше генів, ніж людський геном і, отже, повинна 

вважатися «органом» сама по собі. Недоліком є те, що мікробіома не 

відповідає визначенню «органу», тобто «повністю диференційованої і 

функціональної одиниці» і, ймовірно, краще за все її слід розглядати як 

віртуальний орган, оскільки він складається з окремих одноклітинних 

організмів з різними фізіологічними і генетичними особливостями, і всі 

його функції є результатом життєдіяльності цих складових частин. 

Фактично, мікробіому, швидше за все, слід сприймати як систему так само, 

як імунну систему, яка складається з різних клітин, кожна з яких має свій 

власний набір функцій і ролей.  

Такі спільноти бактерій знаходяться в динамічному потоці і 

сприйнятливі до змін у навколишньому середовищі хазяїна і стані самого 

організму. Відповідно порушення мікробіоми кишечника можуть впливати 

на стан здоров'я хазяїна. Дизбіоз кишечника може призвести до ожиріння, 

діабету, шлунково-кишкових, імунологічних і нейроповедінкових розладів. 

Такі захворювання хазяїна можуть виникати через порушення в мікробіомі, 
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що сприяють контамінації більш патогенними видами. Бактеріальні 

фактори вірулентності і метаболіти можуть передаватися на дистантні 

ділянки-мішені, включаючи різні органи і системи. Інші потенційні 

механізми, при яких дисбактеріоз кишечника може впливати на хазяїна, 

включають метаболіти, які продукуються бактеріями, синтез гормонів і 

біологічно активних факторів, які імітують ті, які виробляються організмом 

людини [5].  

Усі тварини, включаючи людей, щодня піддаються впливу різних 

хімічних речовин, які можуть змінювати мікробіому кишечника. Вплив 

таких хімічних речовин може призвести до системних наслідків, які 

відбуваються опосередковано стосовно порушень мікробіоми кишечника. 

Це вказує, що дія хімічних речовин може бути націлена як на хазяїна, так і 

на його мікробіому, але з абсолютно непередбачуваними вторинними 

результатами. 

Жовчні кислоти/солі є метаболітами організму людини, які відіграють 

певну роль в фізіологічних процесах. Їх головні функції – допомога в 

адсорбції ліпідів і запобігання розмноженню окремих ентеробактерій. 

Обидві ці функції можна пояснити тим, що жовчні кислоти є поверхнево-

активними речовинами з гідрофільною тауриновою або гліциновою групою. 

Цей характер поверхнево-активної речовини дозволяє їм зв'язуватися з 

молекулами ліпідів, які в кінцевому підсумку поглинаються хазяїном, що 

полегшує обмін жирів. Крім того, будучи поверхнево-активними 

речовинами, вони також можуть мати антимікробну дію, оскільки вони 

можуть руйнувати плазматичну мембрану бактерій. Таким чином, жовч 

допомагає запобігти надмірному росту мікробів у тонкій кишці. Вторинна 

роль жовчі полягає в регулюванні рівня холестерину. Водночас, кишкові 

бактерії секретують кілька ферментів, здатних модифікувати первинні 

жовчні кислоти, такі як холін-кон'юговані з таурином, гліцином і 

хенодезоксихолевої кислотою, і видаляти частини молекул таурину і 

гліцину для отримання вторинних жовчних солей, таких як холевої, 

літохолевої і дезоксихолевої кислот. Хоча деякі з цих вторинних жовчних 

кислот виділяються з фекаліями, значна частина пасивно поглинається і 

повертається в печінку. Бактеріальні ферменти, відповідальні за 

декон'югацію таурину або гліцину відомі як гідролази жовчних кислот. 

Отже, мікробіома кишечника не тільки впливає на процеси травлення, але й 

регулює таким чином опосередковано сама себе. Це підкреслює не тільки 

тісний зв`язок хазяїна і мікробіоми, але й існування взаєморегулюючих 

факторів підтримки гомеостазу. 

Одним з найбільш фундаментальних вкладів, які відіграє мікробіома 

кишечнику, є продукція коротколанцюгових жирних кислот. Ці відносно 

прості молекули, переважно масляна і пропіонова кислоти, які 

виробляються при анаеробній ферментації субстрату бактеріями. Хоча 

коротколанцюгові жирні кислоти є кінцевими продуктами метаболізму для 

деяких бактерій, вони є значним джерелом енергії для хазяїна. Масляна 

кислота особливо важлива для  товстого кишечника, оскільки вона є 
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основним джерелом енергії для клітин кишкового епітелію, а також має 

протиракову і протизапальну дію. Масляна кислота пригнічує ріст і 

проліферацію ракових клітин in vitro, індукує диференціювання та апоптоз 

пухлинних клітин колоректального раку. 

В останні роки велика увага приділяється зв'язку резидентної 

мікробіоми кишечнику та гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи. 

Стає все більш очевидним, що ця асоціація може як позитивно, так і 

негативно впливати на здоров'я хазяїна, що має наслідки для самої 

мікробіоми. 

Дослідження, що використовують моделі in vitro і in vivo, натякають 

на можливі основні механізми впливу стресу на кишечник через 

гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову систему. Було показано, що ця вісь 

реагує на стрес за допомогою секреції кортикотропін-рилізинг-гормону, в 

свою чергу, викликаючи вивільнення АКТГ і призводячи до вивільнення 

катехоламінів і кортизолу. Система стимулює вивільнення прозапальних 

цитокінів, таких як TNF-α, IL1β і IL6, в той час як стимуляція β-

адренергічного рецептора, рецептора для катехоламінів норадреналіну і 

адреналіну збільшує рівні циркулюючого IL1 і IL6. Продукція цитокінів 

впливає на функцію кишкового епітеліального бар'єру. Бактеріальні клітини 

також можуть порушувати функцію епітеліальної мембрани кишечника. 

Але з другого боку існують дослідження, які вказують на зниження рівня 

прозапальних цитокінів при синдромі подразненого кишечника за 

використання окремих пробіотиків, як Lactobacillus salivarius UCC4331 або 

Bifidobacterium infantis 35624.  

Біологічно активні речовини не тільки виробляється організмом 

людини; кишкові мікроби можуть також продукувати ці молекули. Це 

пов'язано з комменсальними бактеріями, що генерують допамін і 

норадреналін через розщеплення їх неактивних кон’югованих форм. 

Кишкові мікроби можуть також продукувати ненорадренергичні, 

нехолінергичні месенджери, такі як оксид азоту, який грає ключову роль в 

регуляції моторики шлунку, шляхом анаеробного відновлення нітрату до 

азоту. Інгібуюча γ-аміномасляна кислота може бути отримана Lactobacillus 

brevis і Bifidobacterium dentium [2].  

Серотонін є визнаним нейротрансмітером, який був широко вивчений 

в зв'язку з його гіпотетичної роллю в регулюванні навчання, настрою, сну, 

тривоги та інших психічних станів. В останні роки серотонін також 

проявляє все більший інтерес до своєї ролі в області патофізіології 

кишечника та його ролі як сигнальної молекули, що зв'язує мозок і 

кишечник. Дослідження були досить переконливими, демонструючи, що 

бактерії можуть впливати на рівні серотоніну побічно, стимулюючи 

секрецію. Близько 90% серотоніну розташовано в ентерохромафінних 

клітинах шлунково-кишкового тракту людини і, отже, повинні бути тісно 

пов'язані з слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту і його 

мікробіомою. Ентерохромафінні клітини вивільняють серотонін у відповідь 

на певні бактеріальні стимули, такі як ліпополісахариди клітинної стінки, 
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ферменти та інші бактеріальні токсини, які допомагають збільшити транзит 

через шлунково-кишковий тракт і як можна швидше звільнять організм 

хазяїна від токсину (результатом чого часто є діарея). В результаті 

бактеріального стимулу відбувається виділення серотоніну, який виступає в 

якості сигнальної молекули для активації первинних сенсорних нейронів 

для зв'язку з мозком і в кінцевому підсумку зміни секреторних рефлексів. 

Отже, розвивається постійна взаємодія, що надає різний вплив на 

фізіологію кишечника [3]. 

Якщо серотонін відповідає за настрій і сон, а низький рівень 

пов'язаний з початком депресії, то різні рівні його попередника, 

триптофану, ймовірно, будуть впливати на рівні серотоніну. Деякі мікроби, 

такі як Candida spp., Streptococcus spp., Escherichia spp. і Enterococcus spp., 

безпосередньо виробляють серотонін, що вказує на те, що бактерії можуть 

змінювати доступний пул серотоніну і, в кінцевому рахунку, викликають 

зв'язок між кишечником і мозком, хоча потрібно набагато більше 

досліджень щодо впливу на хазяїна. Існує навіть гіпотеза, що вказує на 

залежність апетиту і смакових уподобань від стану мікрофлори [4]. 

Отже, багатогранність взаємовідносин екосистеми «мікробіома-

організм людини» вказує на виражену залежність стану кожного з 

представників один від одного. Мікробіома впливає не лише безпосередньо 

процеси травлення та розвиток окремої інфекційної патології, але й 

повноцінно приймаючи участь в метаболізмі біологічно активних сполук, 

регулює патофізіологічні стани, які на перший погляд зовсім не пов’язані з 

нею.  
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Анотація. Стаття присвячена вивченню впливу спиртової настойки 

ехінацеї пурпурової на стан здоров'я населення. Відмічена роль екстракту 

ехінацеї в комплексній терапії хворих на запальні процеси верхніх відділів 

респіраторного тракту. В статті вказано на високу ефективність 

фітопрепарату по відновленню адаптаційно-компенсаторних механізмів і 

рівня клітинної реактивності організму. 
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запальний процес, респіраторний тракт. 

 

UDC: 615.322:582.998.1:612.017.2 

Bendas V.V. 

HSEE of Ukraine “Bukovinian state medical university”, Chernivtsi, Ukraine 

ECHINACEA PURPUREA AS A REMEDY OF INCREASE OF 

CELLULAR REACTIVITY AND ADAPTATION-COMPENSATORY 

MECHANISMS OF HUMAN ORGANISM 

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of alcohol 

tincture of Echinacea purpurea on the state of health of the population. The role 
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Сучасна екологічна ситуація призводить до погіршення стану здоров'я 

населення, його адаптаційно-компенсаторних процесів, зростання кількості 

онкологічних та хронічних захворювань, знижується імунітет проти 

інфекційних хвороб. Для збереження здоров'я і підсилення захисних 

механізмів організму людини з метою підвищення його реактивності 

використовують фітопрепарати з лікарських рослин, вирощених на 

присадибній ділянці, зокрема незаслужено забутої рослини ехінацеї 

пурпурової, яку лише зараз почали широко рекламувати завдяки її 

неперевершеним лікувальним властивостям [4]. 

На Українській науково-дослідній станції карантину рослин м. 

Чернівці вже декілька років крім наукових досліджень карантинних 

захворювань проводиться експериментальна робота з вирощування ехінацеї 



77  

та виготовлення з неї спиртового екстракту, який широко використовується 

в медицині. Продукція реалізується в аптечній мережі та лікувальних 

закладах країни. 

Крім ехінацеї вирощуються й інші лікарські рослини: дивосил 

високий, нагідки (календула), ромашка, м'ята, які також реалізуються в 

аптеках. 

Ехінацея пурпурова – Echinacea purpurea Moench. – багаторічна 

декоративна, лікарська, лікувально-кормова, медоносна культура. Це 

трав'яниста рослина родом з Північної Америки з гарними пурпуровими 

суцвіттями. Вона належить до родини складноцвітих (Айстрових). Висота 

рослини досягає 120 -150 см. Стебло прямостояче, просте або розгалужене, 

голе або слабо опушене. Листки чергові, майже сидячі, жорсткі; нижні - 

яйцеподібні, верхні – ланцетні або видовжено яйцеподібні. Суцвіття  

кошик, язичкові квітки світло малинові, безплідні; трубчасті двостатеві, 

оранжево-жовті. Насіння чорне, видовженої форми, довжина складає 3-4 

мм. Корінь мичкуватий, досягає до 30-40 см глибини [2]. Урожайність 

коренів досягає 18-20 ц/га, вміст екстрактивних речовин – 35-40%. 

Урожайність насіння – 2,8-3,5 ц/га. Вегетаційний період ехінацеї 

пурпурової складає протягом першого року 170-180 днів, протягом другого 

і наступних років – 200-210 днів [1]. 

Сходи з'являються на 12-15 день після сівби. Далі розпушують 

міжряддя, залишаючи захисну смугу в рядку завширшки 6-7 см, а потім 

вручну прополюють рядок. У перший рік розвитку рослини утворюють ро-

зетку листків та стеблостій висотою 40-70 см, а у деяких з них формуються 

суцвіття і вони зацвітають. На 2-3 рік рослини інтенсивно ростуть і 

квітують. 

Надземну масу – листя, стебло, суцвіття, а також корені 

використовують для приготування фітопрепаратів [6]. 

Світова та вітчизняна наука довели високу імуно стимулюючу дію 

фітопрепаратів, до складу яких входить ехінацея пурпурова. Їхня ефектив-

ність у лікуванні запальних процесів внутрішніх органів, гострих, хроніч-

них та інфекційних захворювань, імунодефіцитних станів, психічних 

розладів (депресій), фізичного та нервового виснаження, з її допомогою 

вдається нормалізувати вуглеводний обмін у хворих на цукровий діабет. 

Вивчено радіопротекторну дію цієї рослини, тобто її здатність виводити з 

людського організму шкідливі радіонукліди і важкі метали. Численними 

експериментами і клінічними спостереженнями підтверджено відсутність 

шкідливої дії ехінацеї на людський організм [3,4,5]. 

Експериментальні дослідження показали, що настоянка ехінацеї 

нетоксична. Вона має бактеріостатичні, фунгіцидні, противірусні і 

протизапальні властивості, пригнічує формування гіалуронідази є 

активатором макрофагів, гранулоцитів і лімфоцитів (особливо Т-

лімфоцитів), підвищує захисні сили організму, імунітет і відноситься, таким 

чином до рослин стимуляторів імунної системи. 

На Українській науково-дослідній станції карантину рослин яка 
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розташована в м. Чернівці для виготовленні настоянки ехінацеї в якості 

матеріалу-сирцю для досліджень використовували квіти та коріння ехінацеї 

пурпурової. Ехінацея пурпурова вирощувалась на площі 5 га за весь 

вегетаційний період догляд за рослинами був звичайним: їх просапували 2 

рази. З початку серпня-місяця збирали квітки, корені – в листопаді. Їх 

промивали, сушили і подрібнювали і заливали 60% етиловим спиртом (650 

мл 96 % етилового спирту + 350 мл води). На 1 л цієї суміші 

використовували 150 г вегетаційної маси ехінацеї [4]. Після її настоювали 

14 днів у темряві при температурі +18 °С. Потім фільтрували і розливали у 

50-мілілітрові флакончики, наклеювали етикетки і запаковували в ящики для 

відправки в аптеки та лікарні. 

Експериментальне вивчення впливу спиртової настойки, виготовленої 

за описаним методом, проведено у 21 пацієнта із запальними процесами 

верхніх дихальних шляхів та у 43 практично здорових людей аналогічного 

віку. Хворі і практично здорові люди знаходилися в одних приміщеннях де 

можливість інфікування здорових мало високий ступінь ризику. 

Використання 2 рази на день спиртового екстракту у практично 

здорових попереджало розвиток запальних процесів респіраторного тракту 

у 95,35 %, не дивлячись на високий ризик інфікування здорових людей. 

Таким чином екстракт ехінацею проявляє профілактичні властивості 

респіраторного тракту, зберігаючи стан здоров'я практично здорових 

людей. 

Прийом спиртового екстракту ехінацеї протягом 5-12 днів у 

комплексному лікуванні хворих на запальні процеси верхніх відділів 

респіраторного тракту у більшості (52,38 %) пацієнтів спостерігали процес 

ефективного лімітування маніфестації захворювань. В одного (4,76 %) 

ефективність комплексної терапії реєструвались через 15 днів. 

Таким чином, ехінацея пурпурова є багаторічною декоративною, 

лікувально-профілактичною культурою. Вона легко вирощується, 

невибаглива до ґрунтово-кліматичних умов. Спиртовий екстракт ехінацею, 

виготовлений із регіональної сировини (ехінацея вирощувалась на 

Буковині) проявляє високу ефективність у комплексній терапії і відновлює 

адаптаційно-компенсаторні механізми і рівень клітинної реактивності 

організму хворих. 
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Анотація. За допомогою сучасних методів (електронна мікроскопія, 

морфометрія з використанням оптичного аналізу зображень) отримані нові 

дані відносно характеру і динаміки ультраструктурних змін в 

кортикотропних клітинах аденогіпофізу за умов тривалої дії на організм 

червоного шламу, що є відходом алюмінієвого виробництва. Встановлена 

залежність змін ультраструктури і функції кортикотропних клітин 

аденогіпофізу від тривалості дії червоного шламу у тварин різного віку. 

Ключові слова: аденогіпофіз, кортикотропні клітини, ультраструктура, 

червоний шлам. 
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EFFECT OF RED MUD ON ULTRASTRUCTURAL STATUS OF 

CORTITROPICAL ADENOGIPOPHYSIS CELLS UNDER CONDITIONS 

OF REDUCTION 

Annotation. With the help of modern methods (electron microscopy, 

morphometry with the use of optical image analysis), new data were obtained 

regarding the nature and dynamics of ultrastructural changes in corticotropic 

adenohypophysis cells under prolonged exposure to an organism of red mud, 

which is the removal of aluminum production. The dependence of changes in 

ultrastructure and function of corticotropic adenohypophysis cells on the duration 

of red mud in animals of all ages is established. 

Key words: adenohypophysis, corticotropic cells, ultrastructure, red mud. 

Постановка проблеми. Вивчення процесів адаптації організму до дії 

різноманітних факторів навколишнього середовища є актуальною 

проблемою сучасної теоретичної і практичної біології та медицини, 

оскільки знання закономірностей цього процесу сприяють збереженню і 

підтримці високого рівня працездатності і здоров’я людини та тварин.  

Як правило, більшість шкідливих факторів навколишнього 

середовища діють на організм з малою інтенсивністю, однак поєднання під 

час досить слабких, але односпрямованих дій токсикантів різної хімічної 

природи роблять суттєвий риск порушення функцій організму в результаті 

напруження різних систем адаптації досить вагомим [3-4, 6, 10].   
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Відомо, що центральною ланкою в здійснення пристосувальних змін в 

організмі до дії шкідливих речовин, у тому числі і червоного шламу є 

ендокринний апарат, зокрема гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система. 

Кортикотропні клітини аденогіпофізу є одними з основних 

біологічних структур системи адаптації, надзвичайно чутливими до різного 

роду екзогенних та ендогенних модуляторів. Ці клітини приймають 

безпосередню участь в опосередкування гострих і хронічних стресорних 

нейроендокринних реакцій на пошкодження [1, 3-5, 7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацювання фахової 

літератури показало, що морфофункціональні зміни органів ендокринної 

системи за умов різноманітних патологічних станів, а також під впливом 

токсичних речовин неодноразово висвітлювалося в сучасній літературі [2, 

4- 6, 10-11]. При цьому, аналіз джерел літератури свідчить про 

фрагментарність і недостатність вивчення питань морфологічних і 

функціональних змін в кортикотропних клітинах аденогіпофізу при 

тривалій дії червоного шламу в різні вікові періоди тварин, особливо на 

ультраструктурному рівні.  

Мета статті: оцінити динаміку ультраструктурних змін і напрямку 

репаративних процесів в кортикотропних клітинах аденогіпофізу у тварин 

різного віку при дії на організм червоного шламу. 

Методика. Робота проведена на 60 нелінійних білих щурах-самцях 

різного віку: 14-, 45- і 180-добові (контрольна и піддослідна групи). Тривала 

дія червоного шламу на організм щурів досягалась щоденним перебуванням 

тварин на шламовій підстилці товщиною 5-7 мм (з щотижневим 

оновленням), починаючи з дня народження. Утримання і використання 

лабораторних тварин відповідало правилам «Европейської конвенції 

захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальною 

метою та іншою науковою метою, а також методам, що рекомендовані 

національними нормами з біоетики і проведені у відповідності з Законом 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (№ 1759-VI от 

15.12.2009).  

Для вивчення ультраструктури кортикотропних клітин аденогіпофізу 

маленькі шматочки гіпофізів фіксували в 2,5% розчині глутаральдегіду. 

Відповідно до загальноприйнятої методики проводили зневоднення і 

заливку матеріалу в смолу. Ультратонкі зрізи товщиною 50 – 60 нм 

отримували на ультратомі LKB – 3 (Швеція). Фарбували їх 2% розчином 

уранілацетату на 70% етанолі та цитратом свинцю. Препарати вивчали з 

використанням електронного мікроскопу GEM – 100CX (Японія).  

Для встановлення ультраструктурних закономірностей кортикотропів 

аденогіпофізу проводили морфометричну обробку електронограм на 

комп’ютерному аналізаторі зображень IBAS-2000 фірми ОРТОN 

(Німеччина) де визначали: площу хроматину в ядрах клітин (SX, %); площу, 

яку займали мітохондрії (SМ, %); площу секреторних гранул (SГ, %); 

вираховували індекс співвідношення активних гранул до неактивних в 

цитоплазмі клітин (ІАН) [7].  
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Концентрацію адренокортикотропного гормону (АКТГ) визначали 

«двоступеневим» імуноферментним методом для виміру біологічно 

активної молекули АКТГ використовуючи тест-набір фірми Biometrica 

(США). 

Варіаційно–статистичну обробку всіх отриманих показників 

експерименту здійснювали за методом Стьюдента – Фішера за допомогою 

комп’ютерних програм Excel-2000, Sigma Plot з обробкою графічних 

зображень [8-9]. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнями встановлено, що в 

аденогіпофізі 14-добових щурів після дії червоного шламу (при 

електронномікроскопічному вивченні зрізів) виявлялись нечисленні 

кортикотропні клітини кутастої або зірчастої форм. В цитоплазмі окремих 

кортикотропів відмічались ознаки дегрануляції. Незначна кількість 

секреторних гранул спостерігалась уздовж клітинної мембрани, тоді як в 

інших ділянках цитоплазми гранули мали дещо більші розміри і не містили 

характерної облямівки. 

У цитоплазмі кортикотропів мітохондрії мали подовжену форму, 

однак також можна було бачити округлої, а зрідка і поліморфної форм. 

Матрикс мітохондрій дрібнозернистий, кристи орієнтовані поперечно, але 

вони були нечіткі, а в деяких мітохондріях і зовсім не спостерігались, або 

були лізовані. Відмічалась нерівномірна щільність цитоплазми, слабкий 

розвиток ендоплазматичної сітки, яка була представлена, в основному, 

невеликими вакуолями і короткими канальцями. В окремих клітинах 

комплекс Гольджі не виявлявся.  

Ядра в кортикотропах досить великих розмірів і неправильної форми, 

часто їх поверхня містила численні інвагінації. В ядрах переважав 

еухроматин, а в деяких клітинах відмічалась невелика кількість пристінно-

розташованого гетерохроматину. Ядерні пори були розширені, а 

міжмембранні простори не визначались. Ядерце частіше одне, 

розташовувалось ексцентрично. Воно мало округлу форму і чіткі обриси, 

іноді з просвітленнями по периферії. Між кортикотропами можна було 

бачити розширені простори і роз’єднанні міжклітинні контакти (рис. 1). 

Дані морфометричних показників кортикотропів піддослідних тварин 

свідчили про ознаки посилення функціонального напруження, що 

супроводжувалось збільшенням в ядрах - площі хроматину (на 18,1%), в 

цитоплазмі - площі мітохондрій (на 16,6%), площі гранул (на 21,2%), 

зростання індексу співвідношення активних гранул до неактивних (на 

24,2%). Рівень АКТГ в периферичній крові підвищувався на 27,0%, 

порівняно з контролем.  

Таким чином, у 14-добових щурів в результаті тривалого впливу 

червоного шламу структурні зміни кортикотропів свідчили про підвищення 

функціональної активності цих клітин. Однак в ультраструктурі деяких 

кортикотропів відмічалась дегрануляція цитоплазми з ознаками зниження 

функції ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі і порушень 

мітохондрій.  
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Рис. 1. Електронограма. Аденогіпофіз 14-добового піддослідного щура. Контакт 

кортикотропів (1, 2) з лактотропами (3, 4) і гонадотропом (5). В цитоплазмі 

кортикотропа (1) ознаки дегрануляції. В ядрі кортикотропа (2) переважання 

еухроматину над гетерохроматином (6). Мітохондрії округлої форм з нечіткими 

кристами. В кортикотропах слабкий розвиток гранулярної ендоплазматичної сітки і 

апарату Гольджі. х 10 000. 

 

Дані морфометричних показників кортикотропів піддослідних тварин 

свідчили про ознаки посилення функціонального напруження, що 

супроводжувалось збільшенням в ядрах - площі хроматину (на 18,1%), в 

цитоплазмі - площі мітохондрій (на 16,6%), площі гранул (на 21,2%), 

зростання індексу співвідношення активних гранул до неактивних (на 

24,2%). Рівень АКТГ в периферичній крові підвищувався на 27,0%, 

порівняно з контролем.  

Таким чином, у 14-добових щурів в результаті тривалого впливу 

червоного шламу структурні зміни кортикотропів свідчили про підвищення 

функціональної активності цих клітин. Однак в ультраструктурі деяких 

кортикотропів відмічалась дегрануляція цитоплазми з ознаками зниження 

функції ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі і порушень 

мітохондрій. 

У 45-добових тварин після дії червоного шламу при 

електронномікроскопічному вивченні зрізів аденогіпофіза у більшості 

кортикотропів виявлялась світла, слабо структурована цитоплазма, яка 

містила невелику кількість дрібних секреторних гранул, що утворювали 

скупчення навколо ядра. Гранули виявлялись різного ступеню зрілості, але 

серед них не було  характерних для кортикотропів гранул із світлим 
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ободком. Окремі гранули знаходились в стані зернистого розпаду. У 

цитоплазмі кортикотропів відмічались розширені порожнини 

ендоплазматичної сітки, на мембранах яких можна було бачити невелику 

кількість зв’язаних рибосом. Останні зустрічались як у вигляді скупчень, 

так і поза зв’язком з мембранами. Ядро займало великий об’єм цитоплазми, 

в якому примембранно визначалось невелике скупчення гетерохроматину. 

Міжмембранна щілина була рівномірна, можна було бачити пори. 

За даними морфометричного дослідження, площа хроматину в ядрі 

збільшувалась на 16,7%, площа мітохондрій в цитоплазмі на 14,1%, площа 

гранул на 14,5%, порівняно з контролем. Індекс співвідношення активних 

гранул до неактивних зростав на 14,8%. Вміст АКТГ в крові підвищувався 

на 22,2%. 

Отже, у 45-добових щурів після тривалої дії червоного шламу зміни в 

кортикотропах, що характерні для стрес-реакції становились ще більш 

вираженими. Про це свідчив стан ультраструктури кортикотропних клітин 

та морфометричних показників.  

Тривала дія червоного шламу на організм тварин впродовж 180 діб 

приводила до виражених змін в ультраструктурі кортикотропних 

аденоцитів гіпофіза та їх морфометричних даних. Цитоплазма більшості 

кортикотропів виглядала світлою. В ній виявлялось багато елементів 

вакуолярної ендоплазматичної сітки з чіткими рибосомами на поверхні 

мембран. У цитоплазмі можна було бачити невелику кількість дрібних 

гранул секрету різного ступеню зрілості, які розташовувались як по 

периферії клітин, так і у вигляді невеликих скупчень в центральній частині 

цитоплазми. Комплекс Гольджі і мітохондрії в цитоплазмі кортикотропів не 

визначались. Ядро спостерігалось велике, мало дещо звивисті контури. У 

каріоплазмі відмічалась помірна кількість гетерохроматину, який 

розміщувався у вигляді скупчень як примембранно, так і по всій 

цитоплазмі.  

У деяких кортикотропах більша частина цитоплазми виглядала в стані 

повної деструкції. Більшість органел було зруйновано. В інших ділянках 

цитоплазми можна було бачити численні дрібні, різко осміофільні 

мітохондрії паличкоподібної або неправильної форми. Їх матрикс був різко 

ущільнений, іноді виднілись міжкристні простори. Секреторні гранули 

виявлялись поліморфні, збільшені в розмірах, підвищеної осміофільності, а 

поодинокі з них мали просвітлений ободок. У цитоплазмі кортикотропів 

також зустрічались лизосомоподібні структури. Ендоплазматична сітка 

була дезорганізована, відмічались неправильної форми порожнини, а також 

короткі зігнуті трубочки. Рибосоми як зв’язані, так і вільні були відсутні. 

Ядро в цих кортикотропах не виявлялось (рис. 2).  

Дані перебудови ультраструктури кортикотропів підтверджувались 

змінами морфометричних показників і вмісту АКТГ в крові. При цьому, 

площа хроматину в ядрі зменшувалась на 29,4%, порівняно з контрольною 

групою тварин. В цитоплазмі площа мітохондрій знижувалась на 11,6%, а 

секреторних гранул на 28,5%. Індекс співвідношення активних гранул до 
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неактивних знижувався на 15,9%. Рівень АКТГ в крові зменшувався на 

39,6%. 

Отже, в результаті 180-денної дії червоного шламу у кортикотропних 

клітинах відмічалось зниження функціональної активності з ознаками 

деструктивно-дистрофічних змін у цитоплазмі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Електронограма. Аденогіпофіз 180-добового щура після тривалої дії червоного 

шламу. Кортикотроп (1). В кортикотропі ділянки деструкції органел. Одиничні 

секреторні гранули різної електронної щільності збільшенні в розмірах (2). У цитоплазмі 

елементи вакуолярної ендоплазматичної сітки (3). Мітохондрії з просвітленням 

матриксу і руйнованими кристами (4). х 10 000. 

 

Висновки. Дія червоного шламу на організм тварин протягом 14 діб 

приводить до посилення функціональної активності кортикотропів 

аденогіпофіза, про що свідчать ультраструктурні зміни клітин, їх 

морфометричні дані і підвищення вмісту адренокортикотропного гормону в 

крові. Однак в ультраструктурі деяких кортикотропів відбувається 

дегрануляція цитоплазми з ознаками зниження функції ендоплазматичної 

сітки, комплексу Гольджі і порушень мітохондрій. 

Після 45 діб дії червоного шламу в ультраструктурі кортикотропних 

клітин спостерігаються зміни характерні для стрес-реакції, які стають ще 

більш вираженими і відповідають стадії підвищеної резистентності 

загального адаптаційного синдрому.  

При дії червоного шламу протягом 180 діб в кортикотропах 

аденогіпофіза наступають зміни, що характерні для стадії виснаження 

загального адаптаційного синдрому. Знижується адренокортикотропна 

функція аденогіпофіза, визначаються деструктивно-дистрофічні зміни у 

1 

3 

4 

2 
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цитоплазмі кортикотропів, що супроводжується зменшенням показників 

морфометричних даних цих клітин та вмісту АКТГ в крові.  
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА РІВЕНЬ 

АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ  

ВІКОМ 7-16 РОКІВ 

 

Анотація. У роботі представлені результати впливу комплексу 

фізичних вправ на рівень адаптаційного напруження організму дітей віком 7-

16 років зі сколіозом. Встановлено, що у дітей (хлопчиків і дівчаток) зі 

сколіозом комплекс фізичних вправ позитивно впливає на рівень 

адаптаційного напруження, у хлопчиків зі сколіозом встановлені зони 

адаптаційних процесів на рівні тренувань і спокійної активації, а дівчатка за 

рівнем адаптаційного напруження знаходяться у зоні спокійної та у зоні 

підвищеної адаптаційної активності, що є позитивним прогностичним 

показником ефективності проведеного комплексу фізичних вправ. 

Ключові слова: діти зі сколіозом, комплекс фізичних вправ, адаптаційне 

напруження, клітинна реактивність організму. 
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES ON THE LEVEL OF 

ADAPTIVE TENSION OF CHILDREN WITH SCOLIOSIS  

AT THE AGE 7-16 YEARS OLD 

 

Abstract. The paper presents the results of the influence of the complex of 

physical exercises on the level of adaptive strain of the body of children aged 7-16 

years with scoliosis. It has been established that in children (boys and girls) with 

scoliosis, the complex of physical exercises positively influences the level of 

adaptive stress, in boys with scoliosis, zones of adaptation processes are set at the 

level of training and calm activation, while girls at the level of adaptive stress are 

in the zone of calm and in the zone increased adaptive activity, which is a positive 

prognostic indicator of the effectiveness of the complex of physical exercises 

performed. 

Key words: children with scoliosis, complex of physical exercises, adaptive 

tension, cellular reactivity of the organism.  
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

При вирішенні питання адаптаційної напруги організму дітей у віці 7-16 

років зі сколіозом були підстави вважати, що провідну роль, крім кістково-

м'язової системи, в патогенезі та розвитку грають регулюючі системи 

організму дітей. Це стосується ролі імунної, нервової та ендокринної систем. 

Свідченням цього є те, що рівень адаптаційного напруги визначається 

відносною кількістю імунокомпетентних клітин; лімфоцитів і 

сегментоядерних нейтрофільних лейкоцитів; в період адаптогенезу 

відзначаються істотні морфологічні та хімічні зміни в центральних і 

периферичних органах системи імунітету [1, 3, 4, 6]. 

Виходячи зі сказаного вище, представляє певний інтерес вивчення 

впливу органічного дефекту хребта на рівень адаптаційного спеціалізованого 

напруження у дітей у віці 7-16 років, які перебувають в спеціалізованій 

загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. Встановлені нами зміни 

адаптаційного напруження, клітинної реактивності організму та загальної 

імунологічної реактивності організму дітей віком 7-16 років, страждаючих 

сколіозом, потребують корекції. Оскільки зміни показників, що 

характеризують процеси пристосування, клітинну реактивність організму та 

загальну імунологічну реактивність, відповідають першому ступені іменних 

порушеннях, специфічних лікарських засобів не призначають, а тільки 

проводять постійний моніторинг за цими показники и використовують 

психотерапевтичні і фізичні заходи реабілітації для покращення якості життя 

дітей з особливими потребами. 

Мета дослідження: вивчення впливу застосування нами комплексу 

фізичних вправ дітей віком 7-16 років з із сколіозом на адаптаційно-

компенсаторні процеси дітей  

Матеріали і методи. Базами для дослідження виступили: 

спеціалізована загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей зі 

сколіозом м. Олексієво-Дружківка та загальноосвітня школа № 17 

м. Слов'янська Донецької області, кафедра здоров'я людини та фізичного 

виховання ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

Дослідження проведено у 52 дітей у віці 7-16 років зі сколіозом (26 

хлопчиків і 26 дівчаток). 

Результати дослідження та їх обговорення. Як згадувалось вище 

провідну роль у забезпеченні пристосувальних механізмів організму суттєву 

роль відіграє система крові. Адаптаційна роль крові визначається, 

насамперед, її функцією транспорту поживних речовин і основних джерел 

енергії для клітин і тканин. Система крові є одним із основних 

найважливіших носіїв інформації про процеси, що протікають на рівні 

тканинних структур, а імунокомпетентні клітини дуже чутливі до змін 

зовнішнього навколишнього середовища проживання і внутрішнього стану 

організму. Тому рівень адаптаційного напруження визначають за зміною 

відносної кількості лімфоцитів і моноцитів. Результати встановлення 

адаптаційного індексу ступеня (зони) адаптаційного індивідуального процесу 

у дітей віком 7-16 років із сколіозом наведені у табл. 1.  
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Таблиця 1 

Рівень адаптаційного напруження організму хлопчиків і дівчаток зі 

сколіозом віком 7 – 16 років після проведення фізичної реабілітації 
Показники Після реабілітації До реабілітації  

Р1 

 

Р2 Хлопчи

ки 

(n=26) 

Дівчатк

а 

(n=26) 

Р Хлопчик

и 

(n=27) 

Дівчатк

а 

(n=26) 

Р 

Адаптаційний індекс 0,46±0,0

5 

0,44±0,0

4 

>0,

05 

0,43±0,04 0,48±0,0

5 

>0,

05 

>0,

05 

>0,

05 

Зони адаптації 

Зони абс

. 

% абс

. 

%  абс. % абс

. 

% Р Р1 Р2 

Стрес 0 - 0 - - 4 14,

81 

2 9,0

9 

>0,

05 

- - 

Тренування  17 65,

38 

14 53,

85 

>0,

05 

19 70,

37 

16 72,

23 

>0,

05 

>0,

05 

>0,

05 

Спокійна активація 7 26,

92 

9 34,

62 

>0,

05 

4 14,

82 

4 18,

18 

>0,

05 

>0,

05 

<0,

05 

Підвищена активація  2 7,7

0 

3 11,

53 

>0,

05 

0 - 0 - - - - 

За значенням адаптаційного індексу на пристосування реакції дітей 

шкільного віку із сколіозом проведені реабілітаційні заходи практично не 

впливають. Але на індивідуальну адаптаційну реакцію реабілітаційні заходи 

мають позитивний характер. Після проведення реабілітаційних заходів у 

когорті дітей із сколіозом не залишається дітей із стресовою ситуацією. 

Більшість дітей після проведення реабілітаційних заходів знаходяться у зоні 

тренувань та спокійної активації пристосувальних процесів. Але у 77% дітей 

сформувалося підвищення активації в адаптаційних процесах. 

Актуальність адаптації цих процесів має певну залежність не тільки від 

статті, патологічного стану, а також і від віку. Тому нами проведені 

дослідження, направлені на встановлення впливу проведення фізичних 

реабілітаційних заходів окремо хлопчиків і дівчаток віком 7 – 10 років із 

сколіозом. 

Результати встановлення впливу фізичних реабілітаційних заходів на 

рівень адаптаційного напруження дітей віком 7-10 років із сколіозом у 

залежності від статі наведені у табл. 2.  

Таблиця 2 

Вплив фізичних реабілітаційних заходів на рівень адаптаційного 

напруги організму дітей зі сколіозом у віці 7-10 років 
Показники 

 

Зони 

адапта-

ції 

Після реабілітації  Діти зі сколіозом  

(до реабілітації)  

 

 

Р1 

 

 

Р2 хлопчи

ки 

(n=8) 

дівчат-

ка 

(n=8) 

Р хлопчи

ки 

(n=9) 

дівчат-

ка 

(n=6) 

Р 

абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% 

Індекс 

адаптації 

у.о 0,47±0,0

2 

0,44±0,0

1 

>0,

05 

0,44±0,0

2 

0,45±0,0

2 

>0,

05 

<0,

05 

>0,

05 
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Продовження табл. 2 
Зона стресу стрес 0 - 0   0 - 1 16,

67 

- - - 

Реакція на 

тренування 

тренуван

ня 

5 62,

50 

4 50,

00 

>0,

05 

7 77,

78 

4 66,

66 

>0,

05 

>0,

05 

>0,

05 

Зона спокійній 

активації 

спокійна 

активація 

2 25,

00 

3 37,

50 

>0,

05 

0 - 0 - - - - 

Зона 

підвищеної 

активації 

підвище-

на 

активація 

1 12,

50 

1 12,

50 

>0,

05 

2 22,

22 

1 16,

67 

>0,

05 

>0,

05 

>0,

05 

Примітка: Р – ступінь достовірності розвитку між хлопчиками і дівчатками в кожній 

групі дітей. Р1 – ступінь розвитку між хлопчиками і дівчатками після проведених 

реабілітаційних заходів. Р2 - ступінь відмінності між дівчатками після проведеної 

реабілітації в порівнянні з дівчатками до проведення реабілітаційних заходів. 

 

Проведені реабілітаційні заходи у хлопчиків 7-10 років із сколіозом 

призводить до покращення адаптаційних процесів на 6,82% (Р˃0,05), а у 

дівчаток, за адаптаційним індексом, рівень адаптаційного процесу не 

виявлено , що дає нам можливість регулювати цей комплекс реабілітаційних 

фізичних заходів для використання у дітей із сколіозом у віці 7-10 років. 

Розглядаючи індивідуальні пристосувальні процеси у хлопчиків із 

сколіозом у віці 7-10 років зауважили суттєве покращення адаптаційних 

процесів – у 87,50% хлопчиків встановлений рівень тренувальної зони і 

спокійної активації. До проведення реабілітаційних заходів у хлопчиків не 

було встановлено рівня спокійної активації у жодного пацієнта із сколіозом. 

Після проведених реабілітаційних заходів у дівчаток із сколіозом у віці 

7-10 років не виявлено адаптаційного індексу, що характеризує стресову 

ситуацію. У більшості 87,50% дівчаток із сколіозом за адаптаційним 

індексом віднесені до зони тренувальної та спокійної активації. 

Результати встановлення впливу проведеного комплексу 

реабілітаційних заходів у дітей із сколіозом у віці 11-14 років на адаптаційні 

механізми наведені у табл. 3. 

Таблиця 3 

Вплив фізичних реабілітаційних заходів на рівень адаптаційного 

напруги організму дітей зі сколіозом у віці 11 - 14 років 

 
Показники 

 

Зони 

адапта-

ції 

Після реабілітації  Діти зі сколіозом  

(до реабілітації)  

 

 

Р1 

 

 

Р2 хлопчи

ки 

(n=10) 

дівчат-

ка 

(n=10) 

Р хлопчи

ки 

(n=9) 

дівчат-

ка 

(n=10) 

Р 

 

абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

%. 

Індекс 

адаптації 

у.о 0,48±0,0

1 

0,53±0,0

2 

<0,

05 

0,43±0,0

5 

0,46±0,0

4 

>0,

05 

>0,

05 

>0,

05 

Зона стресу стрес 0 - 0   2 22,

22 

1 0 - 0  
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Продовження табл. 3 

Реакція на 

тренування 

тренуван

ня 

6 60,

07 

5 50,

00 

>0,

05 

5 55,

56 

6 6 60,

07 

5 50,

00 

Зона спокійній 

активації 

спокійна 

активація 

2 20,

00 

3 30,

00 

>0,

05 

2 22,

23 

3 2 20,

00 

3 30,

00 

Зона 

підвищеної 

активації 

підвище-

на 

активація 

2 20,

00 

2 20,

00 

>0,

05 

0 - 0 2 20,

00 

2 20,

00 

Примітка: Р – ступінь достовірності розвитку між хлопчиками і дівчатками в кожній 

групі дітей. Р1 – ступінь розвитку між хлопчиками і дівчатками після проведених 

реабілітаційних заходів. Р2 - ступінь відмінності між дівчатками після проведеної 

реабілітації в порівнянні з дівчатками до проведення реабілітаційних заходів. 

Проведені реабілітаційні заходи направлені на покращення 

пристосувальних реакцій організму дітей із сколіозом у віці 11-14 років, 

сприяє покращенню адаптаційних процесів як у хлопчиків (на 11,63%), так і 

у дівчаток (на 15,22%). Позитивна для фізичних реабілітаційних заходів 

встановлена також і на індивідуальну адаптаційну реакцію дітей із сколіозом 

у віці 11-14 років так, до реабілітаційних заходів у хлопчиків та в одній 

дівчинці встановлена стресова ситуація після проведених реабілітаційних 

заходів адаптаційного індексу, що характеризує стресовий стан, не було 

виявлено у жодного хлопчика та дівчинки. У більшості хлопчиків і дівчаток 

встановлені зони тренувань (60,0%, 50,0%) відповідно та зони спокійної 

активації (20,0%, 30,0%) разом з тим у 2-х  (20,0%) хлопчиків і у 2-х дівчаток 

виявлена зона підвищеної активації, що є хорошим прогностичним 

показником ефективності реабілітаційних заходів. 

Результати встановлення впливу фізичних  реабілітаційних заходів на 

рівень адаптаційного напруження у дітей із сколіозом у віці 15-16 років 

наведені у табл. 4. 

Таблиця 4 

Вплив фізичних реабілітаційних заходів на рівень адаптаційного 

напруги організму дітей зі сколіозом у віці 15 - 16 років 
Показники 

 

Зони 

адапта-

ції 

Після реабілітації  Діти зі сколіозом  

(до реабілітації)  

 

 

Р1 

 

 

Р2 хлопчи

ки 

(n=8) 

дівчат-

ка 

(n=8) 

Р хлопчи

ки 

(n=13) 

дівчат-

ка 

(n=11) 

Р 

 

абс % абс % абс % абс %. 

Індекс адаптації у.о 0,46±0,0

1 

0,47±0,0

2 

>0,

05 

0,46±0,0

5 

0,56±0,0

7 

>0,

05 

>0,

05 

>0,

05 

Зона стресу стрес 0 - 0 - - 2 15,

38 

0 0 - 0 - 

Реакція на 

тренування 

тренуван-

ня 

3 37,

50 

2 25,

00 

>0,

05 

7 53,

85 

6 3 37,

50 

2 25,

00 

Зона спокійної 

активації 

спокійна 

активація 

3 37,

50 

3 37,

50 

>0,

05 

4 30,

77 

3 3 37,

50 

3 37,

50 

Зона підвищеної 

активації 

підвище-

на 

активація 

2 25,

00 

3 37,

50 

>0,

05 

0 - 2 2 25,

00 

3 37,

50 
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Примітка: Р – ступінь достовірності розвитку між хлопчиками і дівчатками в кожній 

групі дітей. Р1 – ступінь розвитку між хлопчиками і дівчатками після проведених 

реабілітаційних заходів. Р2 - ступінь відмінності між дівчатками після проведеної 

реабілітації в порівнянні з дівчатками до проведення реабілітаційних заходів. 
 

Показано, що у хлопчиків віком 15-16 років із сколіозом реабілітаційні 

заходи позитивно впливають на рівень адаптаційного напруження. До 

проведення заходів у 2-х хлопчиків відмічена стресова ситуація, а після 

проведення реабілітаційних заходів у кожного хлопчика не встановлена  

стресова ситуація, що є хорошим прогностичним показником. У 75,0% 

хлопчиків із сколіозом встановлені зони адаптаційних процесів на рівні 

тренувань і спокійної активації. 

У дівчаток із сколіозом у віці 15-16 років адаптаційний індекс значно 

покращився (зростання на 21,74%), що є свідченням ефективності 

проведених реабілітаційних заходів у дівчаток із сколіозом. Крім того, дещо 

покращуються індивідуальні адаптивні процеси у дівчаток. Більшість (75,0%) 

дівчаток за рівнем адаптаційного напруження знаходяться у  зоні спокійної 

та у зоні підвищеної адаптаційної активності, що є позитивним 

прогностичним показником ефективності проведеного комплексу фізичної 

реабілітації дівчаток із сколіозом у віці 15-16 років. 

Таким чином проведені фізичні реабілітаційні заходи, направлені на 

корекцію адаптаційних процесів в організмі дітей із сколіозом шкільного віку 

(7-16 років) показали помірну ефективність, яка залежить від віку дітей із 

сколіозом. Як правило диференційовані реабілітаційні заходи більш 

ефективні у віці 15-16 років.  

Висновки та перспективи подальших досліджень У шкільному віці 

7-10 років для дівчат із сколіозом розроблений комплекс фізичних вправ 

мало впливає на покращення адаптаційних процесів, у хлопчиків такі ж 

реабілітаційні заходи були досить ефективними. У наступному віці (11-14 

років) у дітей із сколіозом використання фізичних реабілітаційних заходів у 

хлопчиків і дівчаток процес відновлення рівня адаптаційного напруження 

проходить майже однаково. У віці 15-16 років у дівчаток із сколіозом 

ефективність реабілітаційних заходів дещо посилюється у порівнянні з 

такими процесами у хлопчиків. Ефективність проведених реабілітаційних 

заходів поступово і помірно підвищується із віком. Ефективність 

реабілітаційних заходів залежить як від  віку, так і від статі. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 7-Х ТА 11-Х КЛАСІВ ДО 

НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ  

 

Анотація. У статті проаналізовано та проведено порівняння основних 

показників соціально-психологічної адаптації учнів 7-х та 11-х класів до 

навчання у середній загальноосвітній школі. Показано основні відмінності 

між показниками, які характеризують рівень соціально-психологічної 

адаптації опитуваних учнів: нервово-психічна стійкість та поведінкова 

регуляція, комунікативні здібності, рівень соціалізації та схильність до 

девіантної (відхильної) поведінки за впливу процесу навчання у 7-му та 11-

му класі відповідно. Проведені дослідження свідчать про суттєво вищий 

рівень соціально-психологічної адаптації в учнів 7-х класів на відміну від 

одинадцятикласників до процесів навчання, що супроводжується значною 

вищою нервово-психічною стійкістю, кращою комунікативністю, достатнім 

рівнем соціалізації, моральності та етичності, з низькою конфліктністю і 

відсутністю схильності до девіантних форм поведінки.  

Ключові слова: учні середньої школи, адаптація, комунікативність, 

нервово-психічна стійкість, соціалізація, моральність, етичність, девіантна 

поведінка. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MAIN INDICATORS OF 

PERSONAL ADAPTATION OF 7-X AND 11-CLASS PUPILS TO 

TEACHING IN THE MIDDLE STUDENT SCHOOL 

Annotation. The article analyzes and compares the basic indicators of socio-

psychological adaptation of pupils of 7th and 11th grades to study in secondary 

schools. The main differences between the indicators characterizing the level of 

socio-psychological adaptation of the students studied are shown: neuro-

psychological stability and behavioral regulation, communicative abilities, level of 

socialization and the tendency toward deviant (deviant) behavior for the influence 

of the learning process in the 7th and 11th grades in accordance. The conducted 

studies indicate a significantly higher level of socio-psychological adaptation in the 

7th grade students, in contrast to eleven-year-olds, to the learning processes, 

accompanied by a significant higher neuro-psychological resistance, better 

communicative, adequate level of socialization, morality and ethics, with low 

conflict and lack of propensity to deviant forms of behavior. 

Key words: secondary school students, adaptation, communicative, 

neuromuscular stability, socialization, morality, ethics, deviant behavior. 

Вступ. Навчання дітей в сучасних умовах – складний та багатогранний 

процес, що потребує від викладачів та учнів не тільки міцного фізичного 

здоров’я, але й психічної стійкості, вміння пристосовуватися до різних умов. 

Здатність адаптуватися до змінних умов середовища, а часто школа і є 

основним таким середовищем, є важливою медико-соціальною проблемою 

сучасної освіти та медицини [1]. Адаптація школярів у даному випадку є 

динамічним процесом, що забезпечує стійкість, необхідну для існування і 

розвитку особистості, забезпечує інтеграцію в систему соціальних стосунків, 

до умов соціального середовища з метою виживання, відтворення і розвитку. 

Власне адаптаційний фактор є якісним показником рівня пристосування 

організму людини до мінливих факторів зовнішнього середовища, і 

особливо – навчального процесу.  

Одним із сучасних перспективних напрямків педагогіки, біології і 

медицини є дослідження стану адаптації учнівської молоді до процесів 

навчання у загальноосвітніх закладах. Адже упродовж шкільного періоду 

життя підлітки піддаються численним стресовим ситуаціям, біологічно-

обумовленими кризовими періодами, мають потребу у самовизначенні, що 

супроводжується інтенсивними процесами формування здоров’я, психіки, 

власного «я» тощо [2].  

В наших попередніх дослідження ми встановили особливості 

соціально-психологічної адаптації учнів 7-х та 11-х класів [3, 4]. Наступним 

етапом нашого дослідження адаптації шкільної молоді до навчання стало 

порівняння основних її показників у підлітків різного віку, оскільки навчання 
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у даний період розвитку молоді є одним із важливих стресових чинників, 

який впливає на процеси адаптації [5, 6]. 

Метою нашого дослідження було вивчення та порівняння основних 

показників соціально-психологічної адаптації учнів 7-х та 11-х класів 

середньої загальноосвітньої школи до навчання з використанням 

багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність».  

Отримані результати та їх обговорення. У ході дослідження було 

проведено опитування 43 учнів 7-х класів, віком 12,18±0,07 років та 36 учнів 

11-х класів, віком 16,25±0,07 років. Усі учні перебували за однакових умов 

навчання, без попередньої підготовки до опитування, посеред навчального 

семестру. Усі опитані нами учні показали високий рівень достовірності 

відповідей, тому отримані нами результати цілком відповідають статистично 

вірогідним даним і можуть бути адекватно оцінені. 

У більшої половини (55,81%) учнів 7-х класів виявлено досить низький 

рівень адаптації, у 32,56% - середній, а у 11,63% - високий (рис. 1). Водночас 

в учнів 11-х класів 3/4 опитаних (75%) мають низький рівень адаптації і лише 

1/4 (25%) учнів – задовільний.  

 

 
 

Рис. 1. Рівень особистісного потенціалу соціально-психологічної адаптації 

учнів, %. 

Це може свідчити про суттєво вищий рівень адаптації учнів 7-х класів 

на відміну від учнів випускних класів середньої школи. У них можуть мати 

місце нервово-психічні зриви поруч із низькою нервово-психічною 

стійкістю, часто виникають конфлікти та асоціальні вчинки, і навіть можуть 

потребувати постійного нагляду з боку батьків, вчителів чи психолога.  

Рівень нервово-психічної стійкості семикласників оцінювався за 

результатами тестування від високого рівня нестійкості (11,63%), з окремими 
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ознаками нестійкості (37,21%) до достатнього рівня нервово-психічної 

стійкості – 25,58% (рис. 2). Дещо понижений рівень стійкості мали всього 

25,58% учнів 7-х класів. В учнів 11-х класів це й же показник знаходився в 

межах від вкрай високої нестійкості (30,55%) до достатнього рівня (2,78%). 

Проте у більшості опитаних цей рівень був досить посереднім з окремими 

ознаками нервово-психічної нестійкості (50,0%) та пониженим (16,67%). 

 

 
 

Рис. 2. Рівень нервово-психічної стійкості учнів 7-х та 11-х класів, %. 

 

Тобто, в більшості одинадцятикласників спостерігається недостатня 

толерантність до психічних і фізичних навантажень, ускладнена адаптація, 

що може супроводжуватися зниженням працездатності та здатності 

навчатися. А в учнів 7-х класів майже втричі кращі показники нервово-

психічної стійкості з суттєво вищою толерантністю до психічних та фізичних 

навантажень. 

Комунікативні здібності опитаних нами учнів 7-х та 11-х класів 

показали, що лише кожен восьмий випускник (13,89%) має достатній рівень 

комунікативних здібностей (рис. 3).  

При цьому у 2,78% учнів 11-х класів спостерігається вкрай низький 

рівень комунікації, у 33,33% - понижений рівень.  

Це свідчить про те, що кожен третій опитаний одинадцятикласник має 

низький комунікативний потенціал, що супроводжується досить важким 

пристосуванням до нового колективу, складнощами у побудові 

міжособистісних контактів, схильністю до конфліктів та часто хворобливою 

реакцією на критику. Водночас, кожен восьмий одинадцятикласник цілком 

легко «вливається» у новий колектив, налагоджує контакти і здатен до 

корекції власної поведінки. У семикласників рівень комунікативності суттєво 

вищий - 23,26% мають достатньо високий рівень комунікативних здібностей. 

Тобто, кожен четвертий семикласник характеризується здатністю легко 
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встановлювати контакти з оточуючими та «вливатися» у новий колектив чи 

групу однолітків, відсутністю конфліктності та завищеної самооцінки. 

 

 
 

Рис. 3. Рівень соціалізації учнів середньої школи, %. 

 

У 6,98% семикласників та 30,56% опитаних одинадцятикласників 

рівень морально-етичної нормативності виявився недостатнім. Такі підлітки 

не дотримуються загальноприйнятих норм поведінки чи орієнтуються на 

думку оточуючих, особисті інтереси часто у них переважають над 

колективними. 23,26% та 19,44% опитаних, відповідно, мають задовільний 

рівень соціалізації, а у 67,44% та 47,22% - виявляється достатній рівень 

соціалізації. Ці учні орієнтовані до дотримання прийнятих у суспільстві норм 

та правил поведінки та спілкування, притримуються корпоративних вимог і, 

відповідно, групові інтереси, як правило, переважають над особистісними. І 

лише 2,33% учнів 7-х класів та 2,78% учнів 11-х класів характеризуються 

досить високим рівнем соціалізації з чітким дотриманням загальноприйнятих 

норм та правил поведінки. 

Різні періоди підліткового віку (11-16 років) характеризуються 

бурхливими змінами як фізіології, так і психології, що може 

супроводжуватися коливанням настрою та змінами у поведінці Аналізуючи 

показники проведеного опитування ми встановили, що показав, що у 88,37% 

семикласників та 72,22% одинадцятикласників відсутні ознаки відхильної 

поведінки, у 9,30% та 16,67%, відповідно, є окремі ознаки девіантної 

поведінки і лише у 2,33% та 11,11% опитаних є ознаки девіантних 

(відхильних) форм поведінки. У таких учнів часом проявлятися ознаки 

вираженої агресії відносно оточуючих, часто ці підлітки нераціонально 

будують взаємостосунки з оточуючими та старшими.  

Висновки. Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про 

суттєво вищий рівень соціально-психологічної адаптації в учнів 7-х класів на 
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відміну від одинадцятикласників до процесів навчання, що супроводжується 

значною вищою нервово-психічною стійкістю, кращою комунікативністю, 

достатнім рівнем соціалізації, моральності та етичності, з низькою 

конфліктністю і відсутністю схильності до девіантних форм поведінки. На 

наш погляд це зумовлено особливостями навчання – психічне та фізичне 

навантаження в учнів 7-х класів суттєво «нижче», ніж в учнів 11-х класів. 

Останні суттєво «завантажені» різноманітними предметами, що входять до 

формату державної підсумкової (ДПА) атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО), а це значно збільшує психічне та фізичне навантаження і, 

відповідно, призводить до певного погіршення адаптації вцілому.  
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Анотація. У статті наведено узагальнення літературних даних і 
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впливають на процес її формування, значення нормальної мікрофлори для 

функціювання як окремих систем та органів, так і для організму в цілому. 
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NORMAL MICROFLOORA OF THE HUMAN BODY - HEALTH CARE 

Annotation. In the article generalization of literary data and results of own 
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microflora, factors influencing its formation, the value of normal microflora for 

functioning as separate systems and organs, and for the organism as a whole are 

presented. 
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Нормальна мікрофлора порожнини товстої кишки є фундаментом 

формування здоров’я людини. Додатковими факторами, що сприяють 

формуванню здоров’я людини є часті прогулянки на свіжому повітрі, 

відпочинок впродовж робочого дня, регулярне збалансоване харчування та 

ін. Мікрофлору людини розглядають як сукупність величезної кількості 

мікробіоценозів (біотопів), що є інтегральною частиною організму [9]. Вона 

налічує у собі близько 500 видів бактерій із загальним чисельним складом 

близько 10
15

 мікробних клітин, що на два порядки перевищує чисельність 

власних еукаріотичних клітин організму дорослої людини. З цього числа 

близько 60% мікроорганізмів заселяють різні відділи шлунково-кишкового 

тракту (ШКТ), утворюючи мікробіоценози шлунка, тонкої і товстої кишок. 

Еволюційно сформовані постійні мікробні асоціації біотопів знаходяться в 

стані 2 динамічної рівноваги з макроорганізмом і різноманітними факторами 

зовнішнього середовища, формуючи екосистему «макроорганізм-

мікробіома» [6, 7]. 

Основним резервуаром мікробіоти людини є товста кишка. У 

товстокишковому біотопі виявлені представники 17 родин, 45 родів. 

Стабільність таксономічного складу, популяційного рівня і фізіологічних 

функцій екосистеми «мікроорганізм-мікробіота» підтримується складними 

взаємовідносинами між мікроорганізмом та симбіозом з організмом людини, 

який сформувався у процесі вікових адаптаційно-компенсаторних процесів у 

спільному існуванні у вигляді екологічної системи [5, 8]. 

У будь-якому мікробіоценозі завжди спостерігається видове і кількісне 

домінування невеликої групи мікроорганізмів, популяційний рівень яких 

складає основу біоценозу [4]. Це так звана автохтонна облігатна (домінантна, 

головна, індигенна, резидентна) мікробіота яка підтримує провідну роль у 

симбіотичних відносинах між організмом людини та його мікробіотою, а 

також вона бере активну участь у регуляції міжмікробних відносин 

угрупування (асоціації) [3].  
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Сформувалось уявлення про особливу форму організації мікрофлори, 

що покриває поверхні слизових оболонок. Це добре організовані асоціації 

мікроорганізмів, які формують так звані біоплівки, компоненти спільноти 

яких є збалансовані за видовим складом, функціональним розподілом і 

перебувають у високогідратованому екзополісахаридно-муциновому 

матриксі, що забезпечує їм тривалий час виживання в організмі за рахунок 

уникнення деструктивної дії захисних пристосувань макроорганізму [1]. 

Саме тому, проведення досліджень пов’язаних із вивченням впливу 

кишкових мікроорганізмів які заселяють кишечник, утворюючи біоплівку, 

формуючи колонізаційну резистентність слизової оболонки кишечника, є 

актуальним [2]. 

Встановлення нормофлори основного джерела мікробіоти людини 

зможе допомогти у вивченні патогенезу ряду інфекційних та неінфекційних 

захворювань, клініко-лабораторній діагностиці та у формуванні 

терапевтичної тактики і профілактики більшості хвороб. 

Матеріали і методи 

У практично здорових людей впродовж 2015-2017 років, що впродовж 

року не хворіли на будь-які інфекційні і неінфекційні захворювання (середній 

вік практично здорових людей становив 23,17±1,74, чоловіків 82 і 99 жінок), 

проведено бактеріологічне і мікологічне дослідження. 

Обговорення результатів дослідження 

Для розкриття механізмів контамінації порожнини товстої кишки 

мікроорганізмами, нами використаний екологічний метод, що дозволяє 

здійснити характеристику співвідношення компонентів (представників) 

екологічної системи «мікробіота-макрооганізм (людини)» і прослідкувати 

спрямованість змін мікроекології порожнини товстої кишки практично 

здорових людей. 

Визначення головної автохтонної облігатної мікрофлори проводили на 

підставі визначення індексу постійності. Для характеристики різноманіття 

мікробіоценозу порожнини товстої кишки вираховували індекси видового 

багатства Маргалефа і видового різноманіття Уіттекера, як своєрідних 

рейтингових показників біотопу, які характеризують просторово харчові 

ресурси порожнини товстої кишки та умови середовища існування кожного 

таксона у біотопі. Домінування певного виду мікроорганізму у порожнині 

товстої кишки визначали за врахуванням індексів домінування за Сімпсоном 

і Бергер-Паркером, а взаємовідношення між резидентами порожнини товстої 

кишки визначали за коефіцієнтом Жаккарда.  

Першим етапом дослідження було вивчення таксономічного складу 

мікробного вмісту порожнини товстої кишки та встановлення 

мікроекологічних показників, які характеризують стан асоціативної 

мікробіоти і її роль у екологічній системі «мікробіота-хазяїн». (Таблиця 1). 



 

Табл.1 
Таксономічний склад мікробіти вмісту порожнини товстої кишки практично здорових людей  

Мікроорганізми 

Індекс 

видового 

різномані

ття 

Уіттекера 

Виділено 

штамів 

Індекс 

постій-ності 

(%) 

Частота 

зустрічання 

Індекс 

видового 

багатства 

Маргалефа 

Індекс 

доміну-

вання 

Сімпсона 

Індекс 

домінування 

Бергера -

Паркера 

Коефіцієнт 

взаємовідносин 

між 

резидентами 

біотопу 

Жаккарда 

Автохтонні облігатні анаеробні бактерії 

Bifidobacterium spp. 26,58 181 100,0 0,16 99,45 0,032 1,00 100,0 

Lactobacillus spp. 26,58 181 100,0 0,16 99,45 0,032 1,00 100,0 

Bacteroides spp. 26,58 181 100,0 0,16 99,45 0,032 1,00 100,0 

Peptostreptococcus spp 22,91 156 86,2 0,14 85,64 0.024 0,86 86,11 

Peptococcus niger 5,43 37 20,4 0,03 19,89 0,01 0,20 20,00 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

E.coli 26,58 181 100,0 0,16 99,45 0,032 1,00 100,0 

Proteus spp. 17,62 120 66,3 0,11 65,75 0,014 0,66 71,67 

Klebsiella spp. 0,44 3 1,7 0,01 1,10 <0,001 0,02 1,10 

Enterococcus spp. 1,03 7 3,9 0,01 3,31 <0,001 0,04 3,27 

Staphylococcus spp 4,56 29 16,0 0,03 15,47 0,001 0,16 16,02 

Дріжджоподібні 

гриби роду Candida 
7,64 52 28,7 0,05 28,18 0,003 0,28 28,33 
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Показано, що за частотою виявлення, індексом видового багатства 

Маргалефа, видового різноманіття Уіттекера , індексів домінування 

Сімпсона, Біргера-Паркера  та за коефіцієнтом взаємовідносин між 

компонентами угрупування Жаккарда  головну мікробіоту товстої кишки 

представляють бактерії роду Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, 

Peptostreptococcus та Escherichia. Вторинна або додаткова  мікробіота 

представлена бактеріями роду Proteus, Peptostreptococcus spp., Candida spp., 

Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp. 

Таким чином, основу мікробіоти порожнини товстої кишки практично 

здорових людей Буковинського краю представляють біфідобактерії, 

лактобактерії, бактероїди, кишкова паличка і пептострептококи, які у 

порожнині товстої кишки формують угрупування (асоціацію), яке виконує 

ряд важливих функцій для організму людини в залежності від їх 

популяційного рівня у біотопі. 

 Тому наступним етапом у вивченні мікробіоти вмісту порожнини 

товстої кишки практично здорових людей Буковинського краю було 

дослідження рівня кожного таксону. Результати встановлення 

популяційного рівня мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки 

практично здорових людей наведені у таблиці 2. 

Табл.2 

Популяційний рівень мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки  

практично здорових людей 

Мікроорганізми 

Популяційний 

рівень (lg КУО/г) 

(М±m) 

Коефіцієнт 

кількісного 

домінування 

Коефіцієнт 

значущості 

Облігатні анаеробні бактерії 

Bifidobacterium spp. 9,87±0,13 123,7 0,20 

Lactobacillus spp. 7,38±0,11 102,9 0,16 

Bacteroides spp. 8,12±0,10 127,2 0,20 

Peptostreptococcus spp 8,41±0,13 101,1 0,16 

Peptococcus niger 8,23±0,10 23,4 0,03 

Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми 

E.coli 8,13±0,10 127,3 0,20 

Proteus spp. 3,53±0,09 32,6 0,05 

Klebsiella spp. 6,99±0,16 1,7 0,01 

Enterococcus spp. 3,89±0,05 4,3 0,01 

Staphylococcus spp 5,02±0,15 11,2 0,02 

Дріжджоподібні 

гриби роду Candida 
4,29±0,16 17,2 0,03 

Найвищий популяційний рівень, коефіцієнт кількісного домінуванням 

і коефіцієнт значущості виявлені у найважливіших за представництвом та за 

мультифункціональною роллю у підтримці мікробіологічних відносин з 

макроорганізмом  - представників роду Bifidobacterium. Дещо нижчий 

популяційний рівень встановлено у бактерій роду Lactobacillus (33,74%). 

Фізіологічна необхідність біфідобактерій і лактобактерій доведена 

багаточисленними дослідженнями і не викликає сумнівів. Зi зниженням 

популяційного рівня або ж фізіологічної активності цих бактерій 
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порушуються процеси всмоктування поживних речовин, засвоєння заліза, 

кальцію, синтез  вітаміну D та інших біологічно активних речовин. Дефіцит 

цих бактерій призводить до порушення колонізаційної резистентності 

слизових оболонок кишечнику, до розвитку інфекційно-запальних процесів, 

діареї. 

 Виявлено  дещо нижчий відсоток, 21,55 %, бактероїдів. Це група 

автохтонних, високопопуляційних мікроорганізмів, які постійно 

персистують в порожнині товстої кишки – активно ферментують більшість 

вуглеводів і пептонів з накопиченням широкого спектру корисних 

коротколанцюгових жирних кислот, беруть участь у хімічних 

перетвореннях холестерину, жовчних кислот, стероїдних гормонів, 

стимулюють функцію імунної системи. 

За результатами моніторингу досліджено, що популяційний рівень 

кишкових паличок практично здорових людей був значно нижчий норми. 

 Тривалий час ешерихії розглядались у якості найважливішого 

компоненту мікроекології людини. Окремі штами E.сoli синтезують 

вітаміни групи В і К, коліцини і міфоцини, що проявляють 

антибактеріальну активність стосовно умовно-патогенних ентеробактерій, 

вібріонів. Але за зниженням популяційного рівня біфідобактерій і 

лактобактерій контамінація ешерихій може різко зростати і вони 

проявляють низку патогенних властивостей, це проявляється при 

дисбактеріозі ІІ-ІІІ ступеня.  

Враховуючи високий (86,2%) рівень виявлення бактерій роду 

Peptostreptococcus spp.  у концентрації меньший на 17,36% ніж 

біфідобактерій, але їх роль у мікробіоценозі нижча, ніж у біфідобактерій на 

22,35% та у лактобактерій. Мікроорганізм Peptostreptococcus часто 

виявляється в порожнині товстої кишки практично здорових людей, вони 

зброджують вуглеводи з утворенням широкого спектру кислот (оцтову, 

мурашину, пропіонову, масляну, ізомасляну, вегертанову та ін.), які 

проявляють бактеріостатичну і бактерицидну активність, щодо умовно-

патогенних ентеробактерій і стафілококів, вібріонів та ін. 

Таким чином наведені результати мікробіологічних досліджень 

таксономічного складу і популяційного рівня у практично здорових людей, 

засвідчують про те, що  у порожнині товстої кишки провідна роль належить 

біфідобактеріям, лактобактеріям і бактероїдам, які мають широке 

представництво у мікроекологічній системі «мікробіота-макроорганізм 

людини» і виконують важливі функції, що сприяють нормальному 

фізіологічному розвитку і здоров’ю.  
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 РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ І КЛІТИННОЇ 

РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ БРОНХІТ 

Анотація. Стаття присвячена теоретичним і медико-практичним 

аспектам покращення та збереження здоров'я молодих активних чоловіків 

віком 27-33 р., які у міру виконання службових обов'язків постійно 

знаходяться за межами помешкання на повітрі, та в осінній період вперше 

захворіли на гострий бронхіт. Діагноз встановлений лікарями-терапевтами 

на основі типових скарг, аналізів, клініко-лабораторних досліджень з 

обов'язковим ренгенологічним підтвердженням. На перших стадіях 

розвитку гострого бронхіту підвищується на 13,64% рівень адаптаційно-

компенсаторних процесів в організмі, але у двох випадках рівень 

адаптаційного напруження був низький 0,29 (стрес). У цих хворих перебіг 

хвороби був тяжким і погано піддавався лікувальним заходам. Пов'язаний з 

адаптаційно-компенсаторними процесами рівень клітинної реактивності 

організму хворих також був підвищений (1-й рівень підвищення) на 10,46%.  
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ADAPTATIVE TENSION AND CELLULAR REACTIVITY LEVEL IN 

PATIENTS WITH ACUTE BRONCHITIS 

Annotation. The article is devoted to the theoretical and medical-practical 

aspects of improving and preserving the health of young active men aged 27-33, 

who, while performing their official duties, are constantly outside, and during the 

autumn they had  ill with acute bronchitis firstly. Diagnosis is established by 

physicians on the basis of typical complaints, analyzes, laboratory studies with 

obligatory x-ray confirmation. At the first stages of the development of acute 

bronchitis, the level of adaptive-compensatory processes in the body increases by 

13.64%, but in two cases the level of adaptive stress was low at 0.29 (stress). In 

these patients the course of the illness was severe and poorly subjected to medical 

treatment. The level of cellular reactivity of the patient's body associated with 

adaptive-compensatory processes was also elevated (1st level of increase) by 

10.46%. 

Key words: health, respiratory tract, inflammation, adaptation, cellular 

reactivity. 

Вступ. У теперішній час велика увага приділяється ролі імунної 

системи слизових оболонок, особливо респіраторного тракту, в 

резистентності організму перш за все щодо мікроорганізмів різних 

таксономічних груп. За остані 20-30 років накопичені значні знання про 

структуру і функції імунної системи слизових оболонок, їх взаємодії з 

імунною системою, фізіологічною, умовно патогенною і патогенною 

мікробіотою повітря, води, грунту та ін. Вивчається здатність слизової 

оболонки формувати толерантність щодо одного мікроба і одночасно 

розвивати імунну відповідь на інші. 

У процесі формування знань про екологічну систему «макроорганізм-

мікробіома» людини стало відомо, що одним із важливих умов збереження 

здоров'я є нормальний розвиток таксономічного складу, популяційного 

рівня і мікроекологічних показників екосистеми «макроорганізм-

мікробіома» мікробіоти слизових оболонок у ранньому постнатальному 

періоді, їх ключове значення у формуванні мукозної мікробіоти та імунної 

системи і постійна взаємодія останніх протягом всього життя індивідума. 

Відомо, що в повітрі міститься велика кількість бактерій різних 

таксономічних груп, частина з них має потенційну здатність викликати 

інфекційно-запальні процеси на слизових оболонках бронхів - бронхіти. 

Першим бар'єром, який приймає на себе основний захист при контакті з 

патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами, є поверхня слизової 
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оболонки (приепітеліальна біоплівка) дихальних шляхів, у тому числі 

бронхів. 

Існує велика кількість факторів і механізмів неспецифічного і 

специфічного імунного захисту, яка бере участь у попередженні 

захворювання. Неспецифічні фактори захисту включають механізми 

адаптації і клітинну реактивність, а також реактивну відповідь 

найчисельнішої популяції імунокомпетентних клітин - нейтрофільних 

гранулоцитів. Ці механізми посідають не останню роль у захисті організму 

людини від патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів. Їх 

ефективність не тільки допомагає діагностувати і лікувати інфекційно-

запальні захворювання слизової оболонки, але вони визначають прогноз 

перебігу ускладнень та одужання. Ці фактори і механізми (рівень 

адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму) формують 

регуляторну систему організму людини, ключова роль у цьому належить 

імунній системі, її органам. Провідна роль при цьому належить 

периферійній крові. Ця роль системи крові визначається її функцією 

транспорту поживних речовин і кисню – основних джерел енергії для 

клітин і тканин. Крім того, система крові є одним із найважливіших носіїв 

інформації про процеси, що протікають на рівні тканинних структур, а 

імуннокомпетентні клітини дуже чутливі до змін зовнішнього середовища і 

внутрішнього стану організму (захворювання, стрес, тощо.)  

Мета: вивчення рівня адаптаційного напруження організму та 

клітинної реактивності хворих на гострий бронхіт у перші дні від початку 

захворювання для діагностики і визначення неспецифічного лікування та 

прогнозу. 

Матеріали і методи досліджень: клініко-лабораторне обстеження 

проведено у 24 - х чоловіків, хворих на гострий бронхіт віком від 20-31 рр. 

(середній вік 23,41±4,11р.), лікарями терапевтичного відділення лікарні 

СМЗ УМВС по Чернівецькій області (зав. Н.А. Каспрук). Контрольну групу 

склали 17 практично здорових чоловіків середнього віку 22, 69±3,40 років. 

Одним із фундаментальних методів клініко-лабораторного 

обстеження хворих і, зокрема, хворих на гострий бронхіт, набуває все 

більшого значення імуно-гематологічна діагностика. Для оптимізації 

достовірності та інформативності такого методу розробляються нові 

різноманітні гематологічні аналізатори. Для встановлення рівня 

адаптаційного напруження і клітинної реактивності у хворих на гострий 

бронхіт при поступлені на госпіталізацію використаний гематологічний 

аналізатор серії НВ. Для лабараторного обстеження хворих і практично 

здорових чоловіків забирали цільну венозну кров, яку поміщали в чисту 

пробірку з антикоагулянтом ЕДТА-К2·2Н2О, який зберігає структуру 

лімфоцитів, лейкоцитів, моноцитів, макрофагів та еритроцитів і запобігає 

скупченню тромбоцитів. Процес підрахунку абсолютної і відносної 

кількості основних популяції імунокомпетентних клітин, здійснювали 

згідно з інструкцією, викладеною у «Посібнику користувача».  
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Провідну роль у забеспечені адаптаційної діяльності організму 

відіграє система крові – один із периферійних органів імуної системи. Ця 

роль визначається, насмперед, функцією транспорту поживних речовин і 

кисню, як основних джерел енергії для клітин і тканин. Крім того, система 

крові є одним із ключових носіїв інформації про процеси, що протікають на 

рівні тканинних структур, а циркулюючі у ній популяції 

імунокомпетентних клітин надзвичайно чутливі до змін навколишнього 

середовища перебування людини, а також, що важливо, до внутрішнього 

стану організму. 

Зміна абсолютної і відносної кількості основних популяцій 

імунокомпетентних клітин може розширювати або лімітувати адаптаційні 

можливості організму, так як енергетичний механізм посідає основне місце 

у процесах адаптації. На сьогоднішній день запропоновано порівняно 

прості критерії оцінки загальних неспецифічних адаптаційних реакцій, що 

розвиваються в організмі людини за дії неспецифічних чинників. Такі 

методи використовуються для оцінки характеру неспецифічної дії 

різноманітних агентів і для цілеспрямованої активаційної терапії. 

Адаптаційні реакції організму хворих на гострий бронхіт визначали за 

показниками загального аналізу периферійної крові, яку досліджували на 

автоматичному аналізаторі серії НВ. Типи адаптаційної реакції (стрес, 

реакція тренування, реакція спокійної активації, підвищеної активності та 

переактивації) встановлювали за відносною кількістью лімфоцитів і 

сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів. Адаптаційний індекс 

визначали за Л.Х. Гаркаві [1]. 

Рівень клітинної реактивності, яка асоційована з рівнем адаптаційного 

напруження, визначали за імуно-гематологічними індексами і 

коефіцієнтами [2].  

Статистичне опрацювання одержаних результатів проводили за 

методами варіаційної статистики з визначенням середніх величин і 

стандартної похибки (М±m), критерію Student (t) і показника ймовірності 

(Р). Достовірними вважали величини Р<0,05. Статистичну обробку 

виконували на комп´ютері ІВМ Pentium-IV, пакетом Microsoft Excel 

Professional for Windows XP і програмою Stat Plus Professional 2009. 

Одержані результати та їх обговорення: Початковим етапом 

клініко-лабораторного обстеження хворих на гострий бронхіт і 

встановлення рівня адаптаційного напруження і клітинної реактивності 

організму хворих було дослідження абсолютної і відносної кількості 

основних популяцій імунокомпетентних клітин периферійної крові. 

Визначення рівня адаптаційного напруження і клітинної реактивності 

організму базується на показниках абсолютної і відносної кількості 

основних популяції імунокомпетентних клітин. Результати дослідження 

основних популяцій імунокомпетентних клітин периферійної крові хворих 

на гострий бронхіт наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Абсолютна і відносна кількість основних популяцій 

імунокомпетентних клітин у периферійній крові чоловіків, хворих на 

гострий бронхіт 

Імунокомпетентні клітини 
Одиниця 

виміру 

Хворі на 

гострий 

бронхіт 

(n=24) 

М±m 

Практично 

здорові 

особи 

(n=17) 

М±m 

Ступінь 

імунних 

порушень 

Р 

Лейкоцити Х · 10
9
/л 7,11±0,13 6,12±0,11 +I <0,01 

Гранулоцити 
% 58,87±0,56 56,36±0,47 +I >0,05 

Х · 10
9
/л 4,19±0,19 3,45±0,17 +I <0,05 

Нейтрофільні гранулоцити (НГ) 
% 56,75±0,57 54,64±0,48 +I <0,05 

Х · 10
9
/л 4,04±0,18 3,33±0,16 +I <0,05 

Сегментоядерні гранулоцити (НГ)  
% 50,43±0,57 52,47±0,47 -I >0,05 

Х · 10
9
/л 3,59±0,15 3,21±0,16 +I >0,05 

Паличкоядерні гранулоцити (НГ) 
% 6,32±0,15 2,17±0,09 +ІІІ <0,01 

Х · 10
9
/л 0,45±0,05 0,13±0,01 +IІІ <0,01 

Еозинофільні гранулоцити 

 

% 2,12±0,10 1,72±0,10 +I <0,05 

Х · 10
9
/л 0,15±0,02 0,11±0,02 +ІІ >0,05 

Агранулоцити 
% 41,13±0,37 43,64±0,35 -І <0,05 

Х · 10
9
/л 2,93±0,14 2,67±0,21 +І >0,05 

Лімфоцити 
% 37,66±0,37 34,62±0,36 +І <0,05 

Х · 10
9
/л 2,68±0,12 2,12±0,17 +І <0,05 

Моноцити 
% 3,47±0,13 9,02±0,17 -ІІІ <0,001 

Х · 10
9
/л 0,25±0,02 0,55±0,07 -ІІ <0,01 

Еритроцити Х · 10
12

/л 4,47±0,71 4,31±0,67 +I >0,05 

Швидкість зсідання еритроцитів 
мм

/год 8,97±0,27 4,07±0,17 +ІІІ <0,001 

Середній вік роки 23,41±4,11 22,69±3,40  >0,05 

 

Показано, що у хворих на бронхіт формується лейкоцитоз за рахунок 

підвищення абсолютної кількості лейкоцитів на 16,34% (Р<0,01), а також 

підвищена абсолютна кількість гранулоцитарних лейкоцитів на 21,45% 

(Р<0,05), за рахунок підвищення абсолютної кількості нейтрофільних 

гранулоцитів на 21,32%, особливо за рахунок зростання паличкоядерних 

нейтрофільних гранулоцитв - у 3,46 разів та еозинофільних гранулоцитів – 

на 23,33% (Р<0,05).Також підвищується відносна кількість нейтрофільних 

гранулоцитів на 3,86% (Р<0,05) за рахунок підвищення відносної кількості 

паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів у 2,11 рази та еозинофільних 

гранулоцитів – на 23,26 (Р<0,05). 

На такому фоні знижується відносна кількість агранулоцитів на 6,10% 

(Р<0,05) за рахунок суттєвого зниження моноцитів/макрофагів у 2,6 рази, 

але при цьому зростає на 8,78% (Р<0,05) відносна кількість лімфоцитів, що 

є свідченням початку формування гуморальної імуної відповіді (за 

бактеріологічними даними, етіологічним фактором бронхіту є бактерії, що 

відносяться до різних таксономічних груп), про що свідчить підвищення 

абсолютної кількості лімфоцитів на 26,42% (Р<0,05). Зростання швидкості 
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зсідання еритроцитів периферійної крові у 2,2 рази підтверджує наявність 

запального процесу в організмі.  

На основі значень абсолютної і відносної кількості основних 

популяцій імунокомпетентних клітин у периферійній крові встановлювали 

адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі та клітинну реактивність, 

яка тісно пов'язана з адаптаційно-компенсаторним механізмом. Результати 

встановленого рівня адаптаційного напруження організму хворих на 

гострий бронхіт наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий 

бронхіт на початку клінічної маніфестації 

 

Імуно-гематологічні індекси 

Хворі на 

гострий 

бронхіт 

(n=24) 

М=m 

Практично 

здорові 

чоловіки 

(n=17) 

М=m 

Ступінь 

порушень рівня 

адаптаційного 

напруження 

Р 

Адаптаційний індекс 0,75±0,10 0,66±0,07 + І >0,05 

Розподіл за зонами рівня адаптаційного напруження 

Зони адаптації  абс. % абс. %   

Зона стресу 2 8,33 0 - - - 

Реакція на 

тренування  

9 37,50 4 23,53 +ІІ >0,05 

Спокійна активація 8 33,33 7 41,18 -ІІ >0,05 

Підвищена 

активація 

5 20,83 6 35,29 -ІІ <0,05 

 

Показано, що адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі хворих 

на гострий бронхіт знаходяться у середньому на рівні підвищеної 

активності на 13,64%, що є позитивним прогностичним показником 

перебігу захворювання у молодих активних чоловіків, робота яких 

пов'язана з постійним перебуванням на повітрі. Розглядаючи зони 

адаптаційно-компенсаторного напруження слід зауважити, що у 2 (8,33%) 

хворих зони адаптаційного нпруження знаходяться у стресовій ситуації. Ці 

хворі вперше захворіли на гострий бронхіт з високим рівнем маніфестації 

(головні болі, підвищення температури, сухий тривалий кашель та інші). 

Лікувальні заходи щодо цих хворих були адекватними і стрес був 

лімітований через 2 наступні дні. У більшості хворих (70,83%) адаптаційно-

компенсаторні процеси знаходяться на рівні тренувань і спокійної активації, 

а у практично здорових чоловіків відповідного віку у більшості (76,47%) 

знаходяться у зоні спокійної та підвищеної активації. Ступінь порушень цих 

показників знаходиться на другому рівні. 

Таким чином, підвищення адаптаційного індексу в 1,14 рази у хворих 

на гострий бронхіт засвідчує про позитивний прогноз перебігу 

захворювання, а знаходження більшості хворих у зоні спокійної і 

підвищеної активації рівня адаптаційно-компенсаторних процесів є 

позитивним для перебігу і лікування хворих. Важливим в адаптаційно-
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компенсаторних процесах є рівень клітинної реактивності організму, яка 

визначається за значеням імуно-гематологічних індексів, коефіцієнтів у 

порівняльному аспекті з такими показниками у практично здорових людей. 

Результати вивчення рівня клітинної реактивності організму 

чоловіків, хворих на гострий бронхіт на початку клінічної маніфестації 

наведені у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Клітинна реактивність організму чоловіків, хворих на гострий 

бронхіт на початку клінічної маніфестації 

 

Імуно-гематологічні індекси і коефіцієнти 

Хворі на 

гострий 

бронхіт 

(n=24) 

М±m 

Практично 

здорові 

чоловіки 

(n=17) 

М±m 

Рівень 

порушення 

клітинної 

реактивності 
 Р 

ЛІІ за Я.Я. Кальф-Каліфа 0,98±0,10 0,96±0,09 +І >0,05 

ЛІІ за Б.А Рейсом  1,31±0,12 1,20±0,11 +І >0,05 

ЛІІ за Хімічем 0,40±0,05 0,33±0,04 +І >0,05 

Показник інтоксикації 0,063±0,007 0,024±0,003 +ІІІ <0,05 

Гематологічний показник інтоксикації за 

В.С. Васильєвим 

62,59±1,28 23,91±0,97 +ІІІ <0,05 

Диференційований індекс інтоксикації 2,69±0,25 2,49±0,22 +І >0,05 

Модифіковані ЛІІ 1,34±0,13 1,23±0,11 +І >0,05 

Індекс співвідношення лейкоцитів і ШЗЕ 0,79±0,09 1,50±0,14 -ІІ <0,05 

Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс 6,40±0,37 6,14±0,31 +І >0,05 

Ядерний індекс ступеня ендотоксикозу 0,125±0,15 0,060±0,007 +ІІІ <0,05 

Неспецифічна резистентність організму  0,31±0,03 0,28±0,03 +І >0,05 

Індекс клітинної реактивності  310,37±3,11 280,99±2,79 +І >0,05 

Примітка : ЛІІ – лекоциторний індекс інтоксикації  

                   ШЗЕ - швидкість зсідання еритроцитів 

 

Крім аналізу результатів рівня адаптаційно – компенсаторних 

процесів проводили дослідження динаміки 12 імуно-гематологічних 

індексів, що характеризують рівень клітинної реактивності. Рівень 

клітинної реактивності організму хворих на гострий бронхіт на перших 

стадіях розвитку хвороби має тенденцію до підвищення на 10,46% (Р>0,05), 

що знаходить підтвердження формування тенденції (Р>0,05) до підвищення 

ЛІІ за Я.Я. Кальфа-Каліфа на 2,08%, за Б.А. Рейсом на - 9,17%, за Хімічем - 

на 21,21%, диференційованого індексу інтоксикації – на 8,03%, 

модифікованого ЛІІ – на 8,94%. Разом з тим, загальний показник 

інтоксикації, який підвищується у 2,63 рази, засвідчує про наявність 

вираженого запального процесу, асоційованого з підвищеною 

інтоксикацією, яка, за значенням зниження індексу співвідношення 

абсолютної кількості лейкоцитів щодо швіидкості зсідання еритроцитів на 

89,87%, засвідчує не тільки наявність ендогенної інтоксикації, а також 

підтверджує її походження, пов'язане з інфекційним процесом. Це 

положення підтверджується підвищенням значення ядерного індексу 

ступеня ендотоксикозу у 2,08 рази і показує, що загальний стан хворого 
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знаходиться між задовільним і середньої тяжкості і потребує проведення 

етіотропної і патогенетичної терапії, яка повинна бути направлена на 

ерадикацію збудників і підвищення активності неспецифічної 

резистентності (вона має тенденцію до підвищення на 10,71%), яка не 

досягає високого рівня . 

Для визначення інформативності змін імуно-гематологічних 

показників рівня клітиної реактивності організму, як можливих 

прогностичних чинників розвитку гострого бронхіту і призначення 

імунотропної терапії та визначений ступінь порушень клітинної 

реактивності. Більшість (8 із 12-66,67%) показників має позитивне 

підвищення, що є свідченням підвищення рівня клітинної реактивності 

організму. За трьома (25,0%) показниками рівень підвищення досягає 

найвищого (+ІІІ) значення: показник інтоксикації підвищується у 2,63 рази, 

гематологічний показник інтоксикації за В.С. Васильєвим –  у 2,62 рази та 

ядерний індекс ступеня екзотоксикозу – у 2,08 разів. Зниження (-ІІ рівеь 

порушення клітинної реактивності) на 89,87% індексу співвідношення 

абсолютної кількості лейкоцитів і ШЗЕ підтверджує підвищення ШЗЕ і 

активації запального процесу у 2,20 рази. 

Таким чином, у хворих на гострий бронхіт підвищується рівень 

клітинної реактивності організму на 10,46% що підтверджується 

відповідними змінами імуно-гематологічних показників, які 

характеризують динаміку змін рівня клітинної реактивності організму 

хворих.  

Висновки: 1.Гострий бронхіт у молодих чоловіків (середнього віку 

23,41±4,11 рр.) на першій стадії хвороби супроводжується підвищенням на 

13,64% рівня адаптаційно компенсаторних процесів. 

2. У чоловіків, хворих на гострий бронхіт, підвищується (перший 

ступінь) рівень клітинної реактивності організму на 10,46%, що 

підтверджується зміною різних імуно-гематологічних показників. 

Перспективи подальших досліджень. Одержанні результати 

наукових досліджень є підставою для встановлення терапевтичної тактики 

патогенетичного лікування і його поєднання із етіотропною терапією. 
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Аннотация. У больных с хронической сердечной недостаточностью 

(ХСН) часто развивается хроническая болезнь почек (ХБП), что оказывает 

неблагоприятное прогностическое влияние.  
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Хроническая сердечная недостаточность – неспособность сердца 

перекачивать объем крови, необходимый для метаболического обеспечения 

организма в состоянии нагрузки или покоя, – является одной из наиболее 

значимых медицинских, экономических и социальных проблем XXI века 

[9]. Этот синдром по-прежнему остается одним из самых 

распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных 

осложнений всех заболеваний сердечно-сосудистой системы. В последние 

годы медицина столкнулась с проблемой «двойной эпидемии» сердечной и 

почечной недостаточности. У ряда больных одновременно имеются 

проявления этих двух клинических состояний, что привело к появлению и 

внедрению понятия «кардиоренальный синдром» и повышенному 

вниманию к нему как кардиологов, так и нефрологов. Среди множества 

коморбидных состояний и осложнений ХСН, дисфункция почек наименее 

изучена. Это состояние, несомненно, ухудшает прогноз, усложняя течение 

кардиологических заболеваний и увеличивая смертность. За последнее 

время получены результаты нескольких исследований, позволяющих 

сделать определенные выводы относительно патогенеза и лечения ХБП при 

ХСН, которые нашли свое отражение в настоящей статье. 

Патогенетические механизмы развития ХБП при ХСН. До настоящего 

времени механизм развития ХБП у больных с ХСН окончательно не изучен. 

Считается, что нарушение функции почек обусловлено, главным образом, 

снижением сердечного выброса (СВ) и хронической гипоперфузией 

почек [8]. Однако нет доказательств взаимосвязи снижения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) и фракции выброса левого желудочка (ФВ 
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ЛЖ). СКФ у больных с ХСН с сохраненной систолической функцией ЛЖ, 

по имеющимся данным, сравнима с СКФ у больных со сниженной ФВ ЛЖ 

[3]. Показано, что почки обладают удивительной способностью 

поддерживать СКФ: пока сердечный индекс (СИ = СВ / площадь 

поверхности тела) остается выше 1,5 л/мин/м
2
, почечный кровоток у 

больных с сердечной недостаточностью сохраняется. Лишь при снижении 

СИ ниже указанных значений он уменьшается [13]. 

Как известно, снижение сердечного выброса (или общего 

периферического сосудистого сопротивления ОПСС) при ХСН 

сопровождается нейрогуморальной активацией, характеризующейся 

избыточной продукцией вазоконстрикторных медиаторов (норадреналина, 

ангиотензина, эндотелина, АДГ - вазопрессина) и снижением 

высвобождения или чувствительности эндогенных вазодилатирующих 

факторов (простагландинов Е2 и I2, оксида азота - NO, натрийуретических 

пептидов (НУП) - предсердного, мозгового (BNP), С-натрийуретического 

пептида). Это способствует снижению почечного кровотока, развитию 

ишемии и повреждения ткани почек. 

Причем поскольку выносящие артериолы под влиянием ангиотензина 

II суживаются больше, чем приносящие, на ранних стадиях ХСН, несмотря 

на снижение почечного кровотока, повышаются почечное перфузионное 

давление и фильтрационная фракция (ФФ) и сохраняются нормальные 

значения СКФ (хотя связанная с этим гиперфильтрация способствует 

повреждению почечного фильтра и развитию микроальбуминурии, 

усугубляющей нарушение функционального состояния почек) [15]. При 

прогрессировании ХСН значительно снижается почечный кровоток, 

истощаются сосудорасширяющие нефропротективные системы, что 

способствует выраженному снижению почечного перфузионного давления, 

ФФ и, следовательно, уменьшению СКФ [12]. Помимо вазоконстрикторного 

действия, норадреналин, ангиотензин II, эндотелин и АДГ, несмотря на 

избыток внеклеточной жидкости, усиливают задержку натрия и воды 

почками. Сначала это способствует сохранению внутрисосудистого объема 

(в условиях снижения СВ и/или ОПСС) и поддержанию экскреторной 

функции почек, однако затем усугубляет кардиальную дисфункцию 

вследствие повышения преднагрузки на сердце, а также связанные с ней 

нейрогуморальную активацию и следовательно, нарушение 

функционального состояния почек [2]. 

Кроме влияния на почечную гемодинамику и реабсорбцию натрия и 

воды, ангиотензин II и альдостерон стимулируют продукцию 

мезангиальными клетками клубочков трансформирующего фактора роста в, 

под действием которого увеличивается синтез компонентов внеклеточного 

матрикса, таких, как бигликан, коллаген I типа и фибронектин [16]. 

Накопление клубочкового матрикса приводит к развитию нефросклероза - 

морфологического субстрата ХБП. 

Состояние интерстициального матрикса почек контролируется 

нейрогормонами, цитокинами и факторами роста, из числа которых важная 
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роль принадлежит семейству ТФР-β (трансформирующий фактор роста-β). 

ТФР-β является ключевым фактором в пролиферативной цепи не только в 

сердце и сосудах, но и при развитии нефросклероза; относится к 

классическим цитокинам, которые в активном состоянии стимулируют рост 

кардиомиоцитов и пролиферацию миофибробластов, одновременно 

оказывая на них антиапоптическое влияние. В конечном итоге с ТФР - β 

связывают развитие гипертрофии миокарда, интерстициального фиброза, 

снижение эластических свойств миокарда и сосудов [18]. Источником ТФР 

- β в почках являются местные макрофаги, стимуляция и гиперэкспрессия 

ТФР-β приводят к активации синтеза коллагена и других компонентов 

матрикса в почках. В связи с этим увеличение уровня ТФР - β в крови 

больных с ХСН, которое коррелировало с показателями клубочковых 

функций, можно трактовать как признак активации системного 

пролиферативного процесса, происходящего как в сердце и сосудах, так и в 

интерстициальной ткани почек. Дополнительное увеличение ТФР-β у 

пациентов с ХСН и сопутствующей ХБП по сравнению с ХСН без ХБП 

отражает связь фибропластических процессов в почках с гиперэкспрессией 

этого цитокиноростового фактора, который регулирует процесс 

коллагеногенеза и нефросклеротических изменений в интерстициальной 

ткани почек. 

Длительное время значение функции почек как прогностического 

фактора у больных с ХСН недооценивалось или игнорировалось. Даже 

самые крупные исследования, такие, как CONSENSUS, SOLVD или V-

HeFT, исходно не рассматривали влияние на выживаемость параметров, от-

ражающих функцию почек . 

Впервые прогностическое значение концентрации креатинина в 

сыворотке крови у больных с ХСН было показано в середине 90-х гг. ХХ 

века [21]. В 2000 г. Hillege и соавторы с помощью многофакторного анализа 

доказали, что СКФ, рассчитанная по формуле Кокрофта-Голта у больных с 

ХСН III-IV ФК NYHA и фракцией выброса ЛЖ менее 35%, включенных в 

исследование PRIME-II [12], является независимым предиктором общей и 

сердечно-сосудистой смертности, даже более сильным, чем 

функциональный класс и фракция выброса ЛЖ [14]. 

В метаанализе Smith и соавторы, в который было включено 80 098 

пациентов с ХСН, смертность в течение года среди больных без 

дисфункции почек составила 24%, при наличии сопутствующей 

дисфункции почек (повышения уровня креатинина >1 мг/дл, снижения 

клиренса креатинина или СКФ <90 мл/мин или повышения цистатина С 

>1,03 мг/дл) 38%, при умеренной или тяжелой дисфункции почек (по-

вышении уровня креатинина >1,5 мг/дл, снижении клиренса креатинина 

или СКФ <53 мл/мин или повышении цистатина С >1,56 мг/дл) - 51%.  

Учитывая тесную взаимосвязь прогноза при ХСН с 

нейрогуморальной активацией и слабую корреляцию последней с 

гемодинамическими параметрами, отражающими нарушение функции 

сердца, Marenzi и соавт. исследовали функцию почек (концентрацию 
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креатинина в сыворотке крови) в качестве определяющей 

нейрогуморальной активации. Они показали, что уровень нейрогормонов в 

плазме является результатом независимой конвергенции и сердечной, и 

почечной дисфункции. При одинаковой выраженности дисфункции почек 

концентрации норадреналина, альдостерона и активность ренина в плазме 

были значительно выше у больных с большим снижением функции сердца, 

а при одинаковой выраженности дисфункции сердца - у больных с 

нарушением функции почек.  

Было выявлено, что не только исходный уровень креатинина в 

сыворотке, но и повышение его за время госпитализации по поводу ХСН 

связано с меньшей выживаемостью, большей продолжительностью и 

частотой госпитализаций [10]. Gottlieb и соавторы показали, что с 

неблагоприятными исходами связано увеличение концентрации креатинина 

даже на 0,1 мг/дл (8,8 мкмоль/л). Увеличение этого показателя на 0,3 мг/дл 

(26,5 мкмоль/л) позволяло прогнозировать внутрибольничную смертность с 

чувствительностью 81% и специфичностью 62%, а также 

продолжительность госпитализации более 10 дней - с чувствительностью 

64% и специфичностью 65% [15]. Smith и соавт. показали, что увеличение 

концентрации креатинина в сыворотке крови за время госпитализации на 

0,2 мг/дл (17,6 мкмоль/л) и более было связано с повышением риска смерти 

в течение последующих 6 месяцев на 67% и вероятности повторных 

госпитализаций на 33%. Причем увеличение концентрации креатинина 

крови за время госпитализации было более сильным предиктором 

смертности, чем его исходный уровень. 

Krumholz и соавторы выделили независимые предикторы повышения 

концентрации креатинина в сыворотке крови за время госпитализации у 

больных с ХСН: мужской пол, исходную концентрацию креатинина в 

сыворотке крови >1,5 мг/дл (132 мкмоль/л), неконтролируемую 

гипертензию (САД >200 мм рт. ст.), ЧСС >100 в минуту и хрипы, выхо-

дящие за пределы базальных отделов легких [13].  

Причем взаимосвязь прогноза и дисфункции почек выявляется как у 

больных с поражением почек на фоне сопутствующей патологии, такой, как 

сахарный диабет, так и у больных с «изолированной» ХСН. Причем 

прогностическое влияние при ХСН имеет не только снижение СКФ, но и 

наличие микроальбуминурии (экскреции 30-299 мг/сут альбумина с мочой). 

В последние годы достоверным методом определения функции почек 

стало применятся  с помощью цистатина  С –который является  наиболее 

надежным индикатором почечной функции.  Цистатин С – 

низкомолекулярный протеин, ингибитор протеаз, который продуцируется 

всеми ядросодержащими клетками во всех биологических жидкостях, 

выводится почками. Концентрация цистатина С обратно коррелирует со 

СКФ, является маркёром дисфункции клубочков даже в том случае, если не 

происходит увеличение креатинина, и даёт более точное приближение к 

реальным значениям СКФ, чем уровень креатинина [7]. В ряде работах 

доказано, что цистатин С – сильный и независимый предиктор кардиальной 
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смертности у пациентов с тяжёлой СН, имеющих нормальную или 

незначительно нарушенную функцию почек. Определение цистатина С 

является высокочувствительным методом диагностики дисфункции почек у 

больных с ХСН III - IV ФК с нормальным уровнем креатинина [17]. 

Таким образом, повышение концентрации креатинина в сыворотке 

крови, снижение СКФ, а также микро и макроальбуминурия у больных с 

ХСН оказывают неблагоприятное прогностическое влияние. 

Особенности лечение ХСН при ХБП. Прогностическое значение 

функции почек при ХСН позволяет предположить, что нефропротективные 

терапевтические подходы могут замедлить прогрессирование 

кардиоренальной дисфункции и продлить жизнь пациентов [4]. Однако 

такие методы лечения больных с ХСН пока недостаточно разработаны. 

Известно, что прогрессирование ХБП замедляют: 1) строгий контроль 

АД; 2) контроль гликемии; 3) назначение ингибиторов ангиотензин 

превращающего фермента (АПФ) или антагонисты рецепторов 

ангиотензина II (АРА II) [26]. Согласно концепции, послужившей введению 

понятия ХБП, эти мероприятия необходимы для замедления 

прогрессирования дисфункции почек при ХСН [8]  . 

Как известно, ингибиторы АПФ оказывают нефропротективное 

действие, увеличивая почечный кровоток за счет дилатации приносящих 

артериол и увеличения сердечного выброса, уменьшения реабсорбции 

натрия почками, уменьшения протеинурии, оказывая 

противовоспалительное, антиоксидативное действие, замедляя развитие 

фиброза [13]. У большинства пациентов при лечении этими препаратами, 

несмотря на снижение фильтрационной фракции, СКФ остается стабильной 

благодаря увеличению почечного кровотока. Длительное применение 

ингибиторов АПФ за счет дилатации выносящих артериол предотвращает 

гиперфильтрацию и защищает почки от ее неблагоприятных последствий 

[13]. Для предотвращения развития острой дисфункции почек на фоне 

лечения ингибиторами АПФ необходимо начинать их применение с малых 

доз, давать первую дозу на ночь, отменять диуретики в первый день приема 

ингибиторов АПФ, избегать одновременного назначения нестероидных 

противовоспалительных препаратов. 

Исследование CONSENSUS, в которое, по сравнению с другими 

исследованиями ингибиторов АПФ при ХСН, было включено самое 

большое количество больных с сопутствующей ХПН, показало, что 

смертность среди больных, получавших эналаприл, была на 31% ниже, чем 

в группе плацебо. Причем благоприятное влияние на выживаемость было 

однонаправленным в группах с исходной концентрацией креатинина выше 

и ниже 123 мкмоль/л.  

Выделены категории больных с ХСН и повышенным риском 

снижения функции почек при назначении ингибиторов АПФ. К ним 

относятся больные с распространенным атеросклерозом, реноваскулярной 

патологией, исходным нарушением функции почек, гипотензией, 

гипонатриемией, недавним снижением объема циркулирующей крови 
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(рвота, диарея), сахарным диабетом, получающие лечение другими 

вазодилататорами и диуретиками. Титрация дозы у этих больных должна 

проводиться медленно под контролем концентрации креатинина в 

сыворотке крови [2]. 

Интересно, что повышение уровня креатинина после назначения 

ингибиторов АПФ чаще выявляется у больных, которые больше всего 

нуждаются в их применении [1]. Отмена ингибиторов АПФ приводила к 

очень высокой смертности (57% в течение 8,5 месяцев) [18]. В связи с этим 

Shlipak и соавторы считают, что при повышении концентрации креатинина 

в сыворотке необходимо продолжать прием ингибиторов АПФ, за 

исключением тех случаев неуклонного нарастания дисфункции почек или 

развития тяжелой гиперкалиемии. 

По мнению большинства экспертов, ингибиторы АПФ или 

антагонисты рецепторов ангиотензина II можно назначать при 

концентрации креатинина в сыворотке крови <6 мг/ дл (528 мкмоль/л) и 

СКФ >20 мл/мин/1,73 м
2
, однако перед началом лечения следует исключить 

наличие стеноза почечных артерий. У больных с СКФ <30 мл/мин/1,73 м
2
 

лечение следует начинать в стационаре, где возможно ежедневное 

определение креатинина, калия и имеются средства для лечения острой 

почечной недостаточности (ОПН). При увеличении уровня креатинина 

сыворотки у этих больных на 20% в течение нескольких дней после начала 

лечения ингибиторы АПФ следует отменить [17]. 

У многих больных с ХБП на фоне ХСН появляется резистентность к 

диуретикам [5]. Диуретикорезистентность развивается вследствие 

снижения абсорбции этих препаратов в кишечнике, снижения почечного 

кровотока, снижения экскреции диуретиков в мочу. Одновременное 

применение нестероидных противовоспалительных препаратов тоже может 

способствовать диуретикорезистентности вследствие снижения синтеза 

сосудорасширяющих и оказывающих натрийуретическое действие 

простагландинов. Также неадекватная дозировка препаратов и погрешности 

в диете, такие, как избыточное употребление поваренной соли, могут 

формировать клиническую ситуацию, сходную с 

диуретикорезистентностью [7]. 

Преодолеть резистентность к диуретикам можно с помощью их 

внутривенного введения, особенно постоянной внутривенной инфузии 

(фуросемид со скоростью 5-10 мг/ч), увеличения дозы перорального 

петлевого диуретика, применения эквивалентных доз других петлевых 

диуретиков (торасемида и буметанида, которые намного лучше 

реабсорбируются из ЖКТ, чем фуросемид), комбинации петлевых и 

тиазидных диуретиков. Возможно внутривенное введение тиазидных 

диуретиков (гидрохлортиазида с дозы 250-500 мг) [8]. 

При недостаточной эффективности указанных мероприятий 

возможно назначение бессолевого альбумина, поскольку при 

гипоальбуминемии больные плохо отвечают на диуретикотерапию. Это 

существенно увеличивает экскрецию натрия у таких больных. Применение 
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гипертонических растворов (1,4 и 4,6% раствора натрия хлорида) совместно 

с диуретиками также может приводить к уменьшению застойных явлений и 

снижению активности нейрогуморальных систем при ХСН. В исследовании 

Licata и соавт. было показано, что сочетание диуретической терапии с 

назначением гипертонических растворов приводит к большему 

диуретическому и натрийуретическому эффекту, меньшей вероятности 

повторных госпитализаций по поводу ХСН и смертности в течение 31 ± 14 

месяцев, чем изолированное назначение диуретиков [18]. 

При неэффективности перечисленных мероприятий показана 

изолированная ультрафильтрация или диализ с ультрафильтрацией. 

Удаление изотонической жидкости в этих ситуациях приводит к 

уменьшению отеков, внутрисердечного давления наполнения, улучшению 

функции миокарда и уменьшению концентрации циркулирующих 

нейрогормонов. У большинства больных это значительно увеличивает 

диурез и улучшает клиническое состояние [2]. 

В исследовании UNLOAD, в котором было рандомизировано 200 

больных: половине из них проводили ультрафильтрацию, половине 

назначали диуретики внутривенно, было показано, что в течение 48 часов 

ультрафильтрация приводила к большему снижению веса и застойных 

явлений, чем диуретическая терапия. Более того, в течение последующих 

90 дней вероятность и длительность повторной госпитализации с 

явлениями ХСН, а также вероятность незапланированных визитов среди 

больных, которым проводилась ультрафильтрация, были значительно 

меньше, чем среди больных, которым назначались диуретики. Эти данные 

требуют дальнейшего подтверждения в более крупных рандомизированных 

исследованиях. 

Таким образом, открытым остается вопрос о том, всегда ли ХБП 

патогенетически связана с ХСН или является коморбидностью при данной 

патологии. Кроме того, не достаточно изучено прогностическое значение 

дисфункций почек у данной категории пациентов и способы её коррекции  

при ХСН. Проведенный литературный обзор показывает, что ХСН с ХБП 

представляет собой важную клиническую проблему, требующую 

дальнейшего изучения, уточнения механизмов развития и влияния ее на 

прогноз, а также на течение заболевания. Кроме этого необходимо 

разработать оптимальные способы лечения что существенно улучшает 

качество жизни пациентов с ХСН. 
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Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема 

детской инвалидности. Наиболее распространенной формой считается 

детский церебральный паралич (ДЦП). 

По данным ряда частота заболеваний составляет от 1,8 до 9 на 1000 

детского населения [1, 2, 10, 11]. По данным ВОЗ 20-25% стационарных 

больных и до 40-45% амбулаторно-поликлинических больных (взрослых и 

детей) – инвалиды, которым требуется проведение постоянных 

комплексных реабилитационных медико-социальных мероприятий. 

Дефицит двигательной активности для больных детским 

церебральным параличом является одной из важных и не в полной мере 

разрешенных в адаптивной, оздоровительной физкультуре, кинезиологии, 

восстановительной медицине, трудотерапии. 

Анализ литературы показывает, что почти все дети и подростки с 

ДЦП характеризуются такими составляющими дезадаптации как высокая 

утомляемость, сниженный уровень интеллектуальной деятельности, 

адаптации к психическим и психоэмоциональным нагрузкам. Поэтому 

актуально именно расширение двигательной активности и снижение 

негативного влияния гиподинамии на больного ДЦП. 

Проблемой реабилитации детей и подростков с диагнозом ДЦП в 

разных ее аспектах занимались К. Семенова (1986, 1996); М. Никитина 

(1992); О. Бадалян (2000); Мастюкова Е.М. (1985); Bobath. B. (1986) [1, 2, 

10, 11, 14].   
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Цель исследования: разработка комплексной системы физической 

реабилитации детей с ДЦП с применением тейпингов, направленной на 

развитие физических качеств и коррекцию локомоторных нарушений, 

связанных с мышечным дисбалансом, гипертонусом, а также уменьшения 

негативного влияния гиподинамии. 

Объект исследования: комплексная система реабилитации детей-

инвалидов с моторно-двигательными нарушениями в условиях 

реабилитационного центра. 

Предмет исследования: процесс физической реабилитации детей с 

ДЦП в реабилитационном центре, направленный на социально-бытовую, 

физическую адаптацию. 

 Для достижения цели использовали такие методы: 

антропометрические измерения; методы математической статистики [9, 12]. 

Наряду с традиционной программой реабилитации для ДЦП по В. 

Дубровскому мы применили тейпы. Тейпы (функциональные 

лейкопластырные повязки), которые разработал и внедрил в практику 

спорта В. Дубровский [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Исследование проводилось в реабилитационном центре г.  Луганска 

В медико-педагогическом эксперименте приняли участие дети-

инвалиды с ДЦП в возрасте 6-12 лет с различными формами ДЦП. В 

экспериментальную группу (ЭГ) вошло 96 человек, а в контрольную группу 

«А» (КГА) - 26 человек и в контрольную группу «Б» (КГБ) вошли 32 юных 

спортсмена в возрасте 15-17 лет с травмами шеи, мышц плечевого сустава и 

верхней конечности, для решения вопроса о роли патогенеза в 

эффективности проведенных реабилитационных мероприятий. 

Учитывая специфику двигательной патологии детей с ЦП, 

применение тейпов позволит активизировать больных в ходьбе и 

выполнении различных упражнений в исходном положении стоя. 

Тейпирование при иммобилизации суставов не нарушает при этом 

целостности и подвижности сустава и не ограничивает движений. 

Применение тейпов в комплексной системе реабилитации оказывает 

положительное влияние на функциональное состояние и здоровье, 

антропометрические и другие показатели. В течение всего курса 

восстановительного лечения в реабилитационном (фитнес) центре выявлена 

эффективность реабилитационной программы. 

Амплитуда движений в плечевом, локтевом, коленном и 

голеностопном суставах увеличилась на 26%, 24%, 31%, 28%, а в 

контрольной группе «А» соответственно на 14%, 11%, 21%, 16%, в 

контрольной группе «Б» движения в плечевом суставе составили 88%, в 

локтевом – 82%, лучезапястном - 86% (р < 0,05). Меньший эффект в 

экспериментальной и контрольной группе «А» связан с развитием 

контрактур в суставах, гипертонусом мышц. 

Динамометрия у детей с ДЦП до эксперимента была снижена по 

сравнению со здоровыми сверстниками на 8 кг (р < 0,01) (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели кистевой динамометрии. 

 Практически 

здоровые дети 

Контрольная 

группа "Б" 

Контрольная 

группа "А" 

Экспериментальная 

группа "А" 

до 

лечения 

25,8±0,6  26,8±0,2 17,8±0,5 17,6±0,3 

после 

лечения 

- 36,4±0,8* 20,1±0,4 28,4±0,6* 

Примечание: *- достоверность изменений показателей  Р< 0,05. 

 

Показатели кистевой динамометрии в экспериментальной группе в 

начале эксперимента составили 17,6±0,3 кг (69 % по сравнению с 

показателями практически здоровых детей), а к концу эксперимента -

28,4±0,6 кг (110 % по сравнению с показателями практически здоровых 

детей), в контрольной группе «А» - 20,1±0,4 кг (78 % по сравнению с 

показателями практически здоровых детей) (р < 0,05), а в контрольной 

группе «Б» до лечения динамометрия правой кисти составляла 26,8±0,2 кг ( 

104 % по сравнению с показателями практически здоровых детей), а после 

лечения 36,4±0,8 кг ( 141 % по сравнению с показателями практически 

здоровых детей ) (р < 0,05). 

Нормализация показателя динамометрии в экспериментальной группе 

связана с тренировками силовых качеств, снятием гипертонуса и 

негативного влияния гиподинамии, а в контрольной группе «Б» – снятием 

боли и раннего применения тренировок на блочных тренажерах. Так в 

экспериментальной группе, рост увеличился на 2,2 см (1,7%), а масса тела – 

на 3,9 кг (13%), а в контрольной группе – на 1,4  см  (1,07%)  и на 2,1   кг 

(7%).  Увеличение роста  и  массы  тела за период реабилитационной 

программы, свидетельствует об улучшении обменных процессов и общего 

функционального состояния организма, а также о хорошем и 

сбалансированном  питании. 

Таким образом, применение тейпов в сочетании с реабилитационной 

программой по В. Дубровскому у детей с ДЦП мы получили более 

выраженные положительные изменения в подвижности основных суставов,  

динамометрии и основных антропометрических показателей.  

Включение в традиционную программу реабилитации детей с ДЦП 

тейпов (функциональные лейкопластырные повязки), которые ранее 

применялись только для реабилитации спортсменов, вызывало выраженный 

положительный эффект. 

Перспективы дальнейшего исследования.  Исследовать влияние 

применения тейпов, как дополнение к традиционной реабилитационной 

программе, на функциональные характеристики организма детей с ДЦП. 
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НАЗАЛЬНЕ НОСІЙСТВО STAPHYLOCOCCUS AUREUS ТА СТАН 

ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ 

Анотація: Важливе місце в епідеміології госпітальної інфекції 

належить назальному носійству умовно патогенних стафілококів, зокрема 

золотистого стафілокока. У постійних носіїв S. aureus встановлено 

порушення факторів і механізмів неспецифічної ефекторної системи 

протиінфекційного захисту.  

Ключові слова: назальне носійство, золотистий стафілокок, 

протиінфекційний захист. 
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NASAL CARRIAGE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND 

STATUS OF ANTI-INFECTIOUS PROTECTION 

Annotation: An important place in the epidemiology of hospital infection 

belongs to the intranasal carrier of conditionally pathogenic staphylococci. A 

violation of the factors and mechanisms of the nonspecific effector system of 

anti-infection protection were revealed at permanent carriers of S. aureus 
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Вступ. Демографічні та екологічні процеси, що відбуваються в 

сучасному суспільстві дозволяють передбачати зростання ролі 

опортуністичних інфекцій в структурі інфекційної патології людини. 

Золотистий стафілокок залишається одним з найчастіших збудників гнійних 

захворювань. Загальновизнано, що основним джерелом S.aureus є його 

назальні носії. Носійство стафілококів поширене і серед студентів вищих 

навчальних закладів. Частота назального  носійства золотистого 

стафілококу складає 20-40 і навіть до 80% (за даними різних авторів). 

Незважаючи на значні досягнення в боротьбі з гнійно-запальними 

захворюваннями, в хірургічних клініках проблема лікування та 

профілактики післяопераційних ускладнень залишається далекою від 

вирішення [1]. Важливе місце в епідеміології госпітальної інфекції 

належить назальному носійству умовно патогенних стафілококів [2]. Саме 

воно сприяє ризику контамінації післяопераційних ран та поширення 

збудника в лікувальних закладах [1]. 

Досягнення сучасної мікробіології та імунології в боротьбі з 

бактеріальними інфекціями базуються на розумінні механізмів взаємодії 
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між мікроорганізмами та макроорганізмом, його системою імунітету. 

Тяжкість перебігу інфекційного захворювання залежить від 

функціонального стану факторів та механізмів неспецифічного та 

специфічного імунного проти-інфекційного захисту. В окремих випадках 

захворювання не розвивається, а формується тільки бактеріоносійство, яке є 

особливою формою інфекційного процесу. 

Мета дослідження. Вивчити показники неспецифічної ефекторної 

системи протиінфекційного захисту в осіб, що є постійними носіями 

золотистого стафілокока. 

Матеріал і методи. Нами вивчені основні фактори неспецифічної 

ефекторної системи протиінфекційного захисту в 37 постійних назальних 

носіїв S.aureus із числа обстежених нами студентів. Контрольну групу 

склали 33 практично здорові особи. 

Ідентифікацію вивчених штамів S.aureus проводили за 

морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними 

властивостями, ознаками патогенності, фагоцитуванням та ознаками, 

наведеними у Визначнику бактерій Берджі [3].  

Фагоцитарну активність, фагоцитарне число, титр  системи 

комплементу та нормальних антитіл встановлювали за загальноприйнятими 

методиками. Бактерицидну біохімічно зумовлену активність нейтрофілів 

визначали в реакції з нітросинім тетразолієвим тестом.  

Одержані результати оброблені за загальноприйнятими методами із 

застосуванням критерію Стьюдента та прикладних програм із пакета 

Microsoft Оfice-98. 

Результати дослідження та їх обговорення. Нами проведено 

бактеріологічне обстеження студентів і медичних працівників хірургічних 

та акушерсько-гінекологічних стаціонарів. У 94 осіб встановлено постійне 

носійство S.aureus. У 37 з них були вивчені основні показники та фактори 

неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту.  

Результати вивчення показників неспецифічної ефекторної системи 

протиінфекційного захисту в постійних носіїв S.aureus наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного 

захисту у постійних носіїв S.aureus (М±m) 

Показники 

Носії 

S.aureus 

(n=37) 

Здорові 

люди  

(n=33) 

Ступінь 

імунних 

порушень 

Р 

О-лімфоцити , % 27,4±1,39 20,29±0,24 +ІІ <0,001 

Природні кілери, NK(CD16+), % 8,31±0,97 10,11±0,11 -I >0,05 

Фагоцитарна активність, % 68,8±1,30 83,24±0,62 -І <0,001 

Фагоцитарне число, % 4,41±0,07 7,01±0,15 -ІІ <0,001 

НСТ-спонтанний, % 9,4±0,31 11,7±0,17 -І <0,001 

НСТ-стимульований,% 28,4±0,79 32,3±0,67 -І <0,01 

НСТ-резерв, %  18,9±0,77 20,60±0,63 -І >0,05 

Титр нормальних антитіл, СГП 4,01±0,19 5,46±0,42 -ІІ <0,01 

Титр системи комплементу, мл 0,080±0,01 0,035±0,002 +ІІІ <0,001 
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За одержаними та наведеними в таблиці 1 даними, у постійних носіїв 

золотистого стафілокока має місце зниження на 21 % фагоцитарної 

активності поліморфноядерних лейкоцитів та глибокі порушення (на 

58,96 %) фагоцитозу на початкових етапах. Крім того, у постійних носіїв 

значно знижена бактерицидна активність фагоцитувальних клітин, а також 

потенційна здатність підсилення бактерицидної активності нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові. 

Зниження фагоцитарної активності та ефективності фагоцитозу 

пов’язане, з нашої точки зору, з порушеннями опсонізації стафілококів за 

рахунок значного гальмування активності системи комплементу та 

концентрації прямих антитіл у крові носіїв. Не дивлячись на підвищення 

відносної кількості О-лімфоцитів, ключова популяція цих клітин (природніх 

кілерів, NK CD16+), знижена на 21,66%, що суттєво послаблює 

неспецифічну реактивність організму носіїв. 

Таким чином, низька активність системи комплементу, природних 

антитіл призводить до зниження показників фагоцитозу (фагоцитарної 

активності, фагоцитарного індексу та бактерицидної активності 

фагоцитувальних клітин). Отже, колонізація та постійна персистенція 

(бактеріоносійство) умовно патогенного S.aureus формується в організмі, в 

якому сформований вторинний імунодефіцитний стан за рахунок зниження 

показників функції неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного 

захисту.  

Висновок. 

1. Постійне носійство S.aureus формується за умови зниження 

механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту: фагоцитарної 

активності нейтрофілів, фагоцитарного індексу, бактерицидної активності 

фагоцитувальних клітин та опсонізації мікроорганізмів за рахунок 

зниження активності системи комплементу та титру природних антитіл. 

Подальші перспективи дослідження. Встановлення 

імунодефіцитного стану, на фоні якого формується бактеріоносійство, 

сприятиме розробці та впровадженню комплексного методу санації, який 

повинен включати в себе етіотропний та імуностимулювальний засоби. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры 

здорового образа жизни студентов в высшем учебном заведении. Автор 

раскрывает различные подходы к определению понятия «культура 

здорового образа жизни», ее функционалу. Представлены условия 
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healthy lifestyle of students in a higher educational institution. The author opens 
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Сохранение здоровья молодого поколения является одной из главных 

социальных задач общества.  

В настоящее время студенческая молодежь испытывает 

отрицательное воздействие окружающей среды, их физическое и 

умственное развитие связано с периодом адаптации к новым для них 

условиям жизни обучения, высоким умственным нагрузкам. Период 

обучения в ВУЗе на студентов воздействует целый комплекс негативно 

влияющих на состояние здоровья факторов таких как информационный 

стресс необходимость совмещать учебу с работой, нарушение режима труда 

и отдыха а также значительная гиподинамия. 

Целью подготовки высококвалифицированных специалистов и 

повышению работоспособности студенческой молодёжи является 

необходимость укреплять и формировать здоровьесберегающее поведение 

студентов путем организации ЗОЖ, поскольку ведущее значение для 

сохранения здоровья студенческой молодёжи имеет образ жизни.  
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Студенческий возраст является сензитивным для проведения 

различных психопрофилактических мероприятий, лекций, бесед по 

вопросам ВИЧ-инфекции, табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

других вредных привычек. В студенческом возрасте происходит изменение 

стратегии поведения, касающегося собственного здоровья. В свою очередь, 

данная возрастная группа считается уязвимой в отношении 

распространения инфекционных заболеваний и употребления наркотиков. 

Н.В. Кригер  под ЗОЖ  понимает деятельность, направленная на 

укрепление различных видов здоровья (нравственное, физическое, 

психическое. психологическое и др.), и отмечает, что ЗОЖ реализуется в 

совокупности всех основных форм жизнедеятельности: трудовой, 

общественной, семейно-бытовой, досуговой [5]. 

Согласно Ю.П. Лисицину, ЗОЖ – «способ жизнедеятельности, 

направленный на сохранение и улучшение здоровья людей как условия и 

предпосылки существования и развития других сторон образа жизни» [6]. 

Таким образом,  здоровый образ жизни представляет собой 

совокупность форм и способов в повседневной культурной 

жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах 

ценностно-смысловой деятельности, укрепляющая адаптивные 

возможности организма человека. ЗОЖ направлен на обеспечение, 

сохранение и укрепление здоровья, гармоничное развитие, позволяющее 

раскрывать ценные качества личности, значимые в условиях динамического 

развития современного общества. 

Здоровый образ жизни формирует человека как творческого 

активного и мотивированного субъекта направленного на саморазвитие и 

самореализацию сохранение здоровья формирование поведения и установок 

исключающих вредные привычки. 

Личность, направленная на ведение здорового образа жизни, имеет 

интернальный Локус контроля в области здоровья и определяет значимую 

иерархию мотивов ведения здорового образа жизни. 

Актуальность формирования культуры здорового образа жизни 

студенческой молодёжи  связана с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов и представлена как 

способность осознавать ценность здоровья, ее значимость для качества 

жизни, распространение идей здорового образа жизни. 

Баянова Г.Ш., Кашапова Л.М.  под культурой здорового образа жизни 

обучающихся понимают степень развития мировоззрения в отношении 

сохранения и укрепления собственного здоровья, наличие активной 

жизненной позиции здравотворчества в действиях, отношениях и 

поведении [1]. 

Культура здорового образа жизни студентов показывает уровень их 

образованности в сфере жизнедеятельности. Культура здорового образа 

жизни является основой для эффективного психофизического развития 

личности и его здоровьесберегающего поведения в целом. 



129  

Направленность на здоровый образ жизни не возникает само по себе, 

она целенаправленно формируется в результате определённого психолого-

педагогического воздействия. Э. М. Казин отмечает что современные 

образовательные организации должны растить психическую и физическую 

личность формировать потребность в здоровье избегающее поведение, 

воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и здоровье других 

людей. 

Проведение теоретического анализа по проблеме культуры здорового 

образа жизни показал что существует следующие понятия: валеологическая 

культура, культура здоровья,  компетентность здоровьесбережение, которые 

рассматриваются как синоним культуры ЗОЖ. 

В философской психолого-педагогической литературе валеологии 

культура ЗОЖ трактуется по-разному. 

Так, А.Ф. Георгиевский и В.В. Клинов под культурой ЗОЖ понимают 

интегративное качество личности представляющая собой совокупность 

различных компонентов, наличием системой знаний в области здоровья 

мотивационная потребность здоровье ценностное отношение к своему и 

чужому здоровью [3, 4]. 

Вторая точка зрения на культуру ЗОЖ представлена в определениях 

Н.Н. Малярчук и Н.К. Смирнова,  которые под культурой ЗОЖ понимают 

область и систему знаний о здоровье человека, включая культуру 

сохранения и укрепления здоровья, а также воспитание данной культуры в 

соответствующих условиях в образовательных учреждениях [7, 9]. 

Следующая точка зрения к понятию культуры ЗОЖ представлено у 

А.М.Митяева и Э.Н. Вайнера где культура ЗОЖ понимается как результат 

валеологического образования который включает в себя знания человеком 

своих физических и психических возможностей методов и средств 

самоконтроля, Сохранение и укрепление своего здоровья, умения 

распространять логические знания [2, 8]. Следовательно, В.А.  Митяева и Э. 

Н. Вайнер включают в культуру ЗОЖ следующий компонентный состав: 

валеологическая образованность, валеологическая сознательность 

валеологическое поведение. 

Культура ЗОЖ в студенческом возрасте выполняет следующие 

функции: 

- познавательная (система знаний а ценности здоровья и 

жизнедеятельности организма человека),  

- аксиологическая (мотивационная направленность на здоровье и 

здоровый образ жизни отношение к здоровью как ценности),  

- оценочная (оценка и самоконтроль здоровья),  

- коррекционная (коррекция через психолого-педагогические 

консультации). 

В условиях вуза формирование культуры ЗОЖ предполагает 

достижение определенного уровня активной деятельности студентов по 

сохранению и укреплению здоровья как в урочное, так и внеурочное время, 

обеспечение непрерывности процесса формирования здорового образа 
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жизни, использование форм, средств и методов, способствующих 

формированию здоровьеориентированной жизненной позиции студентов: 

формирование положительного отношения студентов к своему здоровью, 

индивидуальных и самостоятельных занятий в режиме дня, 

психологический настрой на оздоровительную деятельность. 

Формирование культуры ЗОЖ студентов предполагает развитие 

умений и навыков здорового образа жизни на основе составляющих ЗОЖ: 

выполнение утренней гигиенической гимнастики; соблюдение санитарно-

гигиенических требований; соблюдение правил и принципов здорового 

образа жизни; овладение системой знаний в области здоровья и 

здоровьесбережения; соблюдение режима питания; профилактику 

различных заболеваний; пропаганду здорового образа жизни.  

Формирование культуры ЗОЖ происходит в индивидуальных и 

самостоятельных занятиях в режиме дня, поскольку они позволяют 

восполнить недостающую двигательную активность. Самостоятельная 

работа организуется индивидуально, что позволяет заниматься в любое 

удобное для студента время, по собственной программе. 

Закрепление у студентов знаний и умений в области здоровья и 

формирование мотивационной направленности на здоровьесбережение 

опирается на студенческое самоуправление, которое реализуется 

посредством самоорганизации, коллективного самовоспитания, 

коллективного самоконтроля в студенческих организациях разного уровня 

(студенческие объединения, советы факультетов, советы общежитий, 

студенческие клубы). 

В контексте теории и практики формирования культуры здорового 

образа жизни студенческой молодежи в условиях учреждение высшего 

образования необходимым является обоснование и разработка системы 

психолого-педагогических средств и методов направленных на 

формирование культуры ЗОЖ студентов. Высшее учебное заведение 

должно не только обеспечивать получение избранной профессией и 

квалификацию но и стимулировать студентов на осуществление 

здоровьесберегающей жизнедеятельности указывая ориентиры 

направленность и ценности для выбора здоровьесберегающие 

здоровьесберегающего направление в деятельности отношениях и 

поведении. 

Следует отметить что формирование культуры здорового образа 

жизни является достаточно актуальной проблемой требующей 

междисциплинарного подхода. 
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Анотація. Стаття присвячена розгляду основ лідерських якостей 

викладача вищої медичної школи. Щоденний навчальний освітній процес 

має поєднуватися з клінічною роботою студента-медика, взірцем для якого 

є особистість викладача. Формування стійкого здорового способу життя 

передбачає зміну парадигми стилю мислення. Це допоможе уникнути 

«синдрому професійного вигорання» та «синдрому хронічної втоми». 
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Annotation. The article is dedicated to  the consideration of the basics of 
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teacher's personality is the model for them. The formation of a sustainable 

healthy lifestyle involves changing the paradigm of the style of thinking. This 

will help to avoid the "burnout syndrome" and "chronic fatigue syndrome". 

Key words: Communication, leadership skills, teacher, medical student, 

healthy lifestyle. 

Сьогодення життя вимагає від студента невтомного цілеспрямованого 

руху вперед у здобуванні якісної медичної освіти в медичній школі. На 

думку експертів в галузі практичної та професійної психології, саме для 

медиків – студентів, інтернів, резидентів, клінічних ординаторів, 

спеціалістів та лікарів, є найвищий показник поширеності явища під назвою 

«синдром професійного вигорання». Щоденна робота в умовах 

амбулаторного прийому пацієнтів, курації хворих у стаціонарі носить 

стійкий напружений характер у зв’язку з необхідністю взаємодії з колегами, 

хворими та їх родичами, іншими зацікавленими особами. Це певним чином 

відображається на рівні інтелектуальної напруженості когнітивних 

процесів, що повинно забезпечити ефективне швидке прийняття коректних 

відповідних клінічних рішень. Перебування у стані «хронічного стресу» 

негативно відображається на стані опірності організму, який піддається і 

реагує на чинники стресових ситуацій. Існують переконливі докази того, що 

постійні емоційно-нервові стреси сукупно з попереднім інфікуванням 

герпесвірусами (особливо, вірусом Ебштейн-Барр), які здатні тривалий час 

персистувати в організмі, іноді пожиттєво зберігатися в тропних тканинах, 

призводять до формування такого стану як «синдром хронічної втоми» 

(chronic fatigue syndrome, CFS). Вивченням цієї проблеми нині займаються 

фахівці в галузі імунології, реабілітології, психотерапевти, рідше – 

інфекціоністи. Однак, на мою думку, важливіше формувати такі звички, аби 

запобігти хронічним стресам та їх негативному впливу на «персональну» 

мікробіоту, імунну систему, загальну неспецифічну опірність організму, що 

також сприятиме уникненню синдрому хронічної втоми та синдрому 

професійного вигорання.  

Викладач вищої медичної школи щодня у своїй професійній 

діяльності комунікує та провадить освітній навчальний процес з молодими 

особистостями – студентами. Факт, що впродовж всього свідомого життя 

людина «шліфується», оскільки різні чинники здатні впливати на 

безперервний процес формування особистості з усталеними поглядами і 

принципами. Доведено, що почасти стресові ситуації здатні стимулювати 

людину шукати вихід і правильно вирішувати конкретну життєву ситуацію. 

Переконана, студент свідомо чи неусвідомлено оцінює постать викладача, 

його особистість з точки зору власних життєвих цінностей. Ми завжди 

зустрічаємо людей, які здатні нас навчити чомусь, випадковостей немає.  

Лідерські якості викладача є квінтесенцією і запорукою успішного 

процесу викладання, можливості донести до студента основи клінічного 

мислення. Розглянемо основні лідерські навички, якими має володіти, на 

мою думку, викладач медичної школи: вміння ефективно комунікувати, 

тобто донести свою думку чітко і лаконічно; вміння креативно мислити, 
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тобто знаходити альтернативні шляхи вирішення поставлених задач в 

процесі здобування медичної освіти; водночас оригінальність, гнучкість та 

уява відіграють теж вагому роль [2]. Яким чином це пов’язано зі здоровим 

способом життя? Передусім під терміном «здоровий спосіб життя» 

пересічний громадянин будь-якої країни світу розуміє здорове харчування, 

заняття конкретним видом спорту, дотримання особистої гігієни, 

саморозвиток тощо, направлені на забезпечення здоров’я в усіх його 

проявах (від стану відсутності захворювань до осмисленого керування 

власними думками та емоціями). Нині стає популярним відкривати «нові 

грані себе», досліджувати можливості організму на витривалість у 

фізичному плані. Це забезпечується завдяки наявності креативного 

мислення, що є базою для творчого особистісного розвитку молодого 

студента у вищій медичній школі. Викладач є прикладом для наслідування 

студентами, саме його моральні та лідерські якості здатні певним чином 

змінити, корегувати, стимулювати розвиток ще не сформованої особистості 

студента «в позитивному руслі», – у напрямі здорового способу життя. За 

влучним висловом невідомого автора, справжній вчитель вчить не з 

книжок, а від власного серця. 

У сучасному суспільстві такі поняття як «здоровий спосіб життя» і 

«спорт» нерозривно і тісно пов’язані. Пропоную детальніше розглянути це 

питання. Заняття спортом можуть мати професійний та любительський 

характер, однак більшість людей вважають себе любителями спорту навіть 

за умови перегляду трансляції боксерського поєдинку на дивані з кухлем 

пива. Маю іншу точку зору. Любителями певного виду або видів 

спортивних занять є виключно особи, які періодично його практикують, 

отримують від цього процесу задоволення і не ставлять собі за мету 

досягнути конкретних результатів. Насправді, на думку професіоналів, 

спорт може також з любительського стати професійним, набути характеру 

невід’ємної частини життя, і забезпечувати фінансову стабільність. Подібна 

трансформація можлива за умови абсолютної зосередженості і виконання 

щільного інтенсивного графіку тренувань. На жаль, подібна трансформація 

має і «зворотний бік медалі»: значне фізичне навантаження в професійному 

спорті може витримати не кожен організм. Існує неупереджена думка, що 

професійні заняття будь-яким видом спорту призводить до 

пошкоджувального впливу на здоров’я людини. Для студента-медика 

важливо поєднувати ефективне навчання медичним дисциплінам та 

дотримання умов для забезпечення здорового способу життя [1]. Вважаю, 

що в розкритті цих прихованих можливостей студента критичну роль 

відіграє оточення студента, – його родичі (традиції сімейного виховання), 

друзі та колеги, тобто його близьке оточення, і, звичайно, особистість 

викладача. Саме викладач вищої медичної школи повинен «володіти 

інструментом» з виявлення і розкриття потенційних лідерських 

можливостей, якостей особистості студента-медика. Цей процес може бути 

тривалим, однак цікавим і захоплюючим. Для досягнення цієї мети 

необхідно залучати студентів на додипломному етапі до креативних 
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завдань, до прикладу, реалізації знаменних дат здоров’я, визначених 

експертами ВООЗ як Всесвітні дні профілактики ВІЛ-інфекції, сказу, 

вірусних гепатитів, діабету, контролю артеріальної гіпертензії та інших. 

Таким чином, ефективна комунікація з чітким логічним і послідовним 

мисленням, постійна «спрага» до нових корисних знань, креативне 

мислення як альтернатива сталим застарілим принципам, вміння працювати 

на виконання мультизавдань в професійному медичному середовищі, на 

мою думку, є основою лідерства в медицині та сприяє формуванню чітких 

засад здорового способу життя. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития гибкости в 

младшем школьном возрасте. В экспериментальной группе применялись 

подвижные игры, развивающие данное качество. Контрольная группа 

занималась по стандартной программе. В результате проведенного 

исследования, в экспериментальной группе показатели увеличились, в 

контрольной группе прирост оказался незначительным. Что дает основание 

говорить о преимуществе экспериментальной программы, по сравнению со 
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Введение. Новые концептуальные подходы к процессу физического 

воспитания дают возможность говорить о традиционно сложившейся 

системе. Физическое  воспитания младших школьников, структура, 

содержание и методика главным образом направлены на освоение 

конкретного объема двигательных качеств, которые в этот период можно 

значительно улучшить [4,5]. 

Детскому возрасту свойственна большая двигательная активность, 

которую они чаще всего проявляют в  игровой деятельности. К большому 

сожалению, как показали наблюдения, в учебно-воспитательном процессе 



136  

по физической культуре в школе подвижные  игры применяются 

эпизодически и чаще всего как элемент активного отдыха [1,3]. 

Цель исследования. Экспериментально проверить эффективность 

применения подвижных игр, направленных на развитие гибкости у 

учащихся младшего школьного возраста. 

Методы исследования. Для решения поставленной цели в 

лабораторном и педагогическом эксперименте  применялись следующие 

методы исследования: 

-теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы; 

- педагогические наблюдения и хронометрирование; 

- тестирование физической подготовленности учащихся младшего 

школьного возраста; 

- тестирование физического качества - гибкость; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики [2]. 

Организация исследования. Поставленная перед исследованием цель 

определила его организацию. Педагогический эксперимент проводился на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 44 города Сургута. 

На первом этапе в течение одного месяца проводилось 

педагогическое наблюдение за учащимися младшего школьного возраста. 

Для эксперимента были отобраны два класса 2 «Б» и 2 «В» данной 

школы. В каждом классе по 23 учащихся, классы были поделены по 

половому признаку.  2 «Б» класс составил экспериментальную группу, 2 

«В» класс контрольную группу. 

На втором этапе проводилось тестирование физической 

подготовленности  учащихся младшего школьного возраста. Как показали 

данные тестирования, классы однородны. 

Третий этап предусматривал тестирование физического качества - 

гибкость, включающий три упражнения: наклон вперед, поднимание рук 

лежа на скамейке, разведение ног в стороны. 

На четвертом этапе проводился педагогический эксперимент, 

состоящий из трех подвижных игр, направленных на  развитие гибкости. 

Подвижные игры включались в основную часть урока физической 

культуры. Интервал отдыха между выполнением заданий составлял 2-3 

минуты. При этом измерялась частота сердечных сокращений у учеников 

экспериментальной группы. Пульсометрию использовали в качестве 

контроля  за состоянием сердечно-сосудистой системы, при дозировании 

физических нагрузок. 

Уроки физической  культуры 2 «Б» класса (экспериментальная 

группа) проходили во вторую смену 3 раза в неделю. Длительность урока 

40 минут.  Во 2 «В» классе (контрольная группа)  уроки физической 

культуры проходили по стандартному плану.  
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На пятом этапе проводилось итоговое тестирование физического  

качества гибкость учащихся младшего школьного возраста. 

На последнем шестом этапе был проведен сравнительный анализ 

начального тестирования и итогового. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате 

проведенного педагогического эксперимента были получены изменения 

показателей в экспериментальной и контрольной группах.  

Итоговое тестирование выявило изменение показателей в 

контрольной группе. У девочек в тесте «Наклон вперед», результат 

увеличился на 2,6±1,3 см (или 21%) с 11,9±4,7см в начале до 14,5±6,0 см 

(p>0,05) в конце эксперимента (рис. 1). В тесте «Поднимание рук, лежа на 

скамейке», результат стал меньше на 18,6±5,9 см (56%) с 33,2±11,9 см в 

начале до 14,5±6,0 см в конце эксперимента (p<0,01).  

В тесте «Разведение ног в стороны из упора» результат уменьшился 

на 1,1±5,9 см (6,5%) с 16,9±5,8 см в начале до 15,8±7,9 см в конце 

эксперимента (p>0,05). 

В экспериментальной группе у девочек итоговое тестирование 

выявило положительный прирост показателей.  

 
Рис.1.Изменение результатов тестирования гибкости девочек контрольной и 

экспериментальной групп  

В тесте «Наклон вперед» результат изменился на 1,0±1,0см (8%) с 

12,5±5,3см в начале, до 13,5±6,3 см (p>0,05) в конце эксперимента (рис. 1). 

В тесте «Поднимание рук, лежа на скамейке», результат увеличился на 

0,1±0,см (0,26%) с 38,4±11,6 см в начале  до 38,5±11,6 см в конце 

эксперимента (p>0,05). В тесте «Разведение ног в стороны из упора» 

результат изменился на 1,4±0,4 см (2,2) с 18,1±7,2 см в начале, до 19,5±7,6 

см в конце эксперимента (p>0,05). 

В контрольной группе мальчиков выявлен небольшой прирост 

показателей гибкости (рис. 2). 
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Рис.2.Изменение результатов тестирования гибкости мальчиков контрольной и 

экспериментальной групп 

В тесте «Наклон вперед», результат изменился на 1,3±0,8 см (13%) с 

10,0±5,4 см в начале, до 11,3±4,6 см (p>0,05) в конце эксперимента В тесте 

«Поднимание рук лежа на скамейке», результат увеличился на 0,4±0,2 см 

(1,2%) с 32,4±7,3 см в начале до 32,8±7,1 см в конце эксперимента(p>0,05). 

В тесте «Разведение ног в стороны из упора», результат увеличился на 

0,3±1,7 см (1,8%) с 17,1±3,1 см в начале до 17,4±4,8 см в конце 

эксперимента (p>0,05). 

В экспериментальной  группе мальчиков также произошли 

значительные изменения показателей тестирования. В тесте «Наклон 

вперед», результат увеличился на 1,7±0,3 см (18,6) с 9,7±6,1 см в начале 

до 11,4±6,4 см (p>0,05) в конце эксперимента (рис. 2). В тесте «Поднимание 

ног лежа на скамейке», результат увеличился на 2,6±1,3 см (7,9%) с 32,8±8,5 

см в начале до 35,3±9,8 см в конце эксперимента (p>0,05). В тесте 

«Разведение ног в стороны из упора», результат изменился на 2,8±0,4 см 

(15,1%) с 18,5  9,2 до 21,3±7,1 см в конце эксперимента (p>0,05). 

Вывод. Сравнивая результаты, отражающие уровень развития 

гибкости учащихся в контрольной и экспериментальной группах, позволило 

установить, что достоверно (p<0,01) различны приросты результатов у 

девочек в двух тестах (наклон вперед и поднимание рук, из положения 

лежа), а также достоверны различия (p<0,01) в абсолютных результатах 

групп после эксперимента в поднимании рук. У мальчиков достоверно 

(p<0,01) лучшие результаты в приростах в двух тестах (поднимании рук, из 

положения лежа и разведение ног из упора). В целом, можно сказать, что по 

большинству преимущество осталось за экспериментальной группой. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития выносливости 

в старшем школьном возрасте с использованием модульной программы 

направленного воздействия. В качестве средств развития были предложены 

специальные упражнения, которые использовались на уроках физической 

культуры. Данные исследования, полученные в ходе эксперимента, дают 

возможность говорить о преимуществе данной программы, стимулируемого 

воздействия. По большинству показателей в экспериментальной группе 
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during the experiment make it possible to talk about the advantages of the 

program with stimulating effect. The results increased in the experimental group 

for most of the parameters, and in the control group, the results remained at the 

same level or there were minor changes. 

Key words: Physical Education, endurance, physical quality, high school 

students, modular program. 

Введение. Проблема воспитания выносливости широко обсуждается в 

спортивно-педагогической литературе. Опыт передовых педагогов, 

тренеров и результаты исследований показывают, что воспитание 

выносливости - важнейшая составная часть всесторонней подготовки [4].  

Главная задача при развитии выносливости у детей школьного 

возраста состоит в создании условий для неуклонного повышения общей 

аэробной выносливости на основе различных видов двигательной 

деятельности, предусмотренных для освоения в обязательных программах 

физического воспитания. Оптимальный возраст для развития выносливости  

15-17 лет [2,3,5,6]. 

Цель исследования. Оценить эффективность стимулируемой 

модульной программы, направленной на развития выносливости в старшем 

школьном возрасте. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали 

участие юноши  11 и 10 «М» классов бюджетного учреждения (БУ) 

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» г. Сургута, 

в количестве 20 человек, из них 10 «М» - 10 юношей в экспериментальной 

группе (ЭГ) и 11 «М» - 10 юношей в контрольной группе (КГ). Все 

участники относятся по данным медицинского осмотра к основной 

медицинской группе и относительно одинакового уровня развития и 

физической подготовки. Исследования проводились в течение 12 недель 

(2015-2016г.) 

На 1-ом этапе проводился анализ научно-методической литературы 

по направлению развития физических качеств, разрабатывалась гипотеза, 

задачи исследования. 

На 2-ом этапе проводилось исследование уровня развития общей 

выносливости учащихся старшего школьного возраста.  

Использовалась следующая батарея тестов: 

1. Бег на 1000 м. 

2. Ходьба спортивная 1000 м. 

3. Прыжки на скакалке (1 мин.) 

4. Марш-бросок - 3000 м. 

5. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 

Общая выносливость лучше всего развивается посредством 

длительной, но умеренной работы, дающей постепенно возрастающую 

нагрузку на сердце и легкие.  

На 3-ем этапе, в экспериментальной группе, применялся 

разработанный комплекс упражнений, направленный на развитие общей 

выносливости.   
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1. Бег в равномерном темпе (Дозировка: 7-14 мин). 

2. Переменный бег 1000 м. Юноши бегут 200 м в спокойном темпе, 

200 м с умеренной интенсивностью, 200 м в спокойном темпе до 

восстановления, 200 м с умеренной интенсивностью и заключительные 200 

м в спокойном темпе до полного восстановления. (Дозировка: 1 серия). 

3. Повторный бег 1000 м. Дозировка: (2 повторения по 1000 м, темп 

бега в зоне умеренной интенсивности, отдых между сериями 4-5 мин). 

Чтобы успешно развивать физические качества у школьников, вызвать у 

них интерес к этому, необходимо стремиться, как можно больше 

разнообразить средства, методы и формы работы. Часто применялись 

отягощения - набивные мячи, гантели, гири и др., используя 

соревновательный метод. Так же, высокий эффект дает такая 

организационно-методическая форма занятий, как круговая тренировка: 

- прыжки на скакалке 3 подхода по 1 мин. с 15-секундным отдыхом; 

- исходное положение: стоя боком к гимнастической стенке на одной 

ноге, держаться одновременно рукой за рейку. Выполнение: приседание на 

одной ноге, вынося другую вперед; 

- исходное положение: упор лежа. Выполнение: сгибание и 

разгибание рук,  выполнять от пола, скамьи, шведской стенки. (Дозировка: 

15 раз в упоре от пола, сразу же, не отдыхая, 15 раз от скамьи и, не отдыхая, 

15 раз от шведской стенки - 3 серии, отдых 30с.); 

- исходное положение: вис на перекладине. Выполнение: удержание 

прямых ног под углом 90 градусов; 

- вис на перекладине 1 мин., согнув руки; 

- упор-присев, упор-лежа 45 сек., отдых 10 сек. (5 серий). 

В контрольной группе учебные занятия проводились по стандартной 

программе колледжа.  

На 4-ом этапе проводилось повторное тестирование показателей 

общей выносливости в контрольной и экспериментальной группах.  

На 5-ом этапе, по истечении трех месяцев, полученные данные 

эксперимента обрабатывались методом математической статистики. 

Проводился сравнительный анализ полученных данных контрольной и 

экспериментальной групп [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

полученных данных, в начале и конце исследования в экспериментальной 

группе (рис. 1,2,3), выявил явные изменения  тестирования. Так, в тесте 

«Бег на 1000 м» - в начале эксперимента показатель составлял 281 с., в 

конце результат изменился до 255 с. Разница между показателями до и 

после эксперимента составила 26 с., что соответствует 9,1%.   В тесте 

«Прыжки через скакалку» - в начале эксперимента результат составил - 174 

раза, в конце - 185 раз. Показатель был улучшен на 11 раз, что составило 

6,3%. В тесте «Спортивная ходьба», в начале эксперимента, результат 

соответствовал 540 с, в конце эксперимента показатель был улучшен до 520 

с. Прирост составил 20 с., это составило 3,7%.  В тесте «Марш-бросок - 

3000 м» - до эксперимента результат тестирования составил 840 с., после 
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проведенного эксперимента показатель улучшился и соответствовал 780 с., 

Показатель улучшился на 60 с., что означает 7,1%  Показатель 

функциональной подготовленности - жизненная емкость легких (ЖЭЛ) - до 

проведения  эксперимента соответствовал 3,3 л., после эксперимента 

показатель вырос на 0,1 л и составил  3,4 л., что составило 3%.. Из 

полученных данных видно, что результаты выросли, и показатели 

выносливости значительно улучшились. 

Сравнительный анализ результатов выносливости контрольной 

группы до и после исследования (рис. 1,2,3) выявил следующие изменения 

показателей. Так, в тесте «Бег на 1000 м», в начале эксперимента результат 

составил 306 с., а в конце 312 с., результат ухудшился на 6 с., 

соответственно на 2%. В тесте «Прыжки через скакалку», результат в 

начале исследования составил 154 раза, в конце исследования - 146 р. 

Показатель изменился на 8р., что соответствует 5,2%. В тесте «Спортивная 

ходьба», в начале эксперимента результат соответствовал 560 с., в конце  

эксперимента показатель составил 590 с., результат понизился на 30 с., что 

означает 5,4%.  Тест «Марш-бросок на 3000 м.» - до эксперимента результат 

тестирования составил 920 с., после эксперимента 930 с., из чего следует, 

что результат понизился на 10 с., что составило 1%. Показатель 

функциональной подготовленности «ЖЭЛ» - до проведения  эксперимента 

соответствовал – 3,28 л., в конце экспериментальной части - 3,26 л. 

Результат стал хуже на 0,02 л., и это составило 0,6%.  Из полученных 

данных видно, что результаты остались на прежнем уровне, либо 

изменились в сторону понижения. 

Сравнивая  средние  арифметические показатели результатов 

эксперимента в контрольной группе (КГ) и экспериментальной группе (ЭГ)  

можно отметить, что по большинству показателей преимущество осталось 

за экспериментальной группой. В контрольной группе результаты или 

понизились или остались на том же уровне.  

Данный факт подтверждает значимость, целесообразность и 

превосходство экспериментальной методики над традиционной методикой.  

 
Рис. 1. Сравнительный анализ выносливости в ЭГ и КГ до и после эксперимента
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Рис. 2. Сравнительный анализ выносливости в ЭГ и КГ до и после эксперимента 

  

 
Рис. 3. Сравнительный анализ выносливости в ЭГ и КГ до и после эксперимента  
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Введение. Оптимизация подготовки спортсменов связана с 

разработкой моделей построения подготовки в годичном и многолетнем 

тренировочных циклах гребцов высокой квалификации. В связи с этим,  

очень важной и актуальной является проблема адекватности содержания 

тренирующих воздействий и их структурной организации в годичном цикле 

подготовки. Спортивная наука до сих пор не решила проблему выявления 

чётких зависимостей между выполненной тренировочной нагрузкой и 

степенью адаптационных сдвигов, происходящих в организме спортсмена 

[2,4,8]. Поэтому в основе построения годичного тренировочного цикла 

должны быть положены определённые закономерности, отражающие 

сущностные характеристики процесса спортивной тренировки. Однако у 

специалистов по этому поводу нет однозначного мнения, и, как следствие, 

моделей структуры годичного тренировочного цикла существует несколько, 

причем, принципиально отличающихся друг от друга [1]. Интерес к 

построению годичного тренировочного цикла в различных видах спорта 

всегда остаётся в центре внимания специалистов, так как именно годичное 

планирование тренировочного процесса является кульминацией всей 

творческой работы тренера, воплощающейся в конкретный документ, на 

основе которого детализируются все остальные тренировочные циклы, 

отдельные занятия и двигательные задания [6].  

Материалы и методы исследований. В ходе исследований были 

использованы следующие материалы и методы: 

1. Анализ научной и методической литературы по проблеме 

распределения тренировочных нагрузок спортсменов в годичном 

тренировочном цикле; 

2. Анализ эффективности сборных команд Республики Беларусь по 

гребле на  каноэ за период с 2010 по 2016 годы по результатам 

выступления на международных соревнованиях, чемпионатах 

Мира и Олимпийских Играх; 

3. Анализ тренировочных объёмов и интенсивности нагрузок в 

микро-, мезо - и макроциклах годичной подготовки гребцов на 

каноэ; 

4. Методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время при 

составлении тренировочных программ подготовки мужской команды 

Республики Беларусь по гребле на каноэ включаются следующие основные 

средства: специальная подготовка (гребля в различных зонах 

интенсивности); общая физическая подготовка (легкоатлетический бег или 

бег на лыжах, тренажёрная подготовка, спортивные игры, 

общеразвивающие упражнения с предметами и собственно-силовые 

упражнения). 

Греблю на каноэ традиционно планируется выполнять в пяти зонах 

интенсивности (в зависимости от концентрации образуемого при этом 

лактата (La)): I - La< 2ммоль/л; II - La 2-4 ммоль/л; III - La 4-8 ммоль/л; IV - 

La> 8 ммоль/л; V – алактатная. В основе физической работоспособности 
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лежат определённые физиологические механизмы, исследование которых 

имеет значение при контроле подготовки спортсменов, тренирующих 

выносливость. Аэробная производительность определяется 

функциональными резервами системы транспортирующей кислород 

(сердечно-сосудистой системы, системы органов дыхания, крови) и 

системы тканевого дыхания. Анаэробную производительность определяют 

мощность внутриклеточных анаэробных систем и запасы в мышцах 

энергетических веществ. В зависимости от мощности работы были 

предложены классификации мышечной работы. В классификации Н. И. 

Волкова [3], первая зона (максимальная мощность) длится 15с. Вторая зона 

(субмаксимальная мощность) разделена на две, от 15 до 40с и от 40с до 2-х 

мин. Четвертая зона (работа большой мощности) длится от 2 до 10 мин. 

Пятая зона (умеренная мощность) - свыше 10 мин. 

В первой зоне работа обеспечивается преимущественно 

креатинфосфатным механизмом энергопродукции (алактатная фаза 

анаэробного обмена). Во второй зоне (от 15 до 40 секунд) основную роль 

играет гликолиз (лактатная фаза анаэробного обмена). В третьей зоне (от 40 

секунд до 2-х минут), наряду с гликолизом, включается аэробный механизм 

производства энергии. В четвертой зоне аэробный механизм играет 

преобладающую роль. В пятой зоне основная часть работы выполняется за 

счёт аэробного механизма энергообеспечения физической нагрузки. 

Применительно к гребле на каноэ в соответствующую зону, по Н. И. 

Волкову относятся следующие дистанции: 3-я зона (зона субмаксимальной 

мощности) – дистанция 500 м; 4-я зона (зона большой мощности) - 

дистанция 1 000 м; 5-я зона (зона умеренной мощности) - дистанция 5 000 м 

[7]. 

Ежегодно, в феврале, в сборных командах по гребле начинается 

специальный подготовительный период. Постепенно объём гребли в 

аэробном режиме увеличивается до апреля, затем наблюдается некоторый 

спад, и максимум нагрузки приходится на июнь, то есть когда начинается 

соревновательный этап (рисунок 1). На июнь приходится максимум объёма 

гребли в аэробно-анаэробном режиме. Однако объём гребли в анаэробном 

режиме в июне уменьшается, по сравнению с предыдущими месяцами, 

когда наблюдался её рост. Объём общей физической подготовки в течение 

всего годичного тренировочного цикла у гребцов рассредоточен почти 

равномерно, за исключением соревновательного этапа (июль-август). То 

есть, динамике тренировочных нагрузок гребцов на каноэ в годичном цикле 

свойственны черты волнообразного и плавного изменения их основных 

параметров. 

Для определения наиболее рациональных форм построения 

подготовки в годичном цикле статистическому анализу были подвергнуты 

варианты индивидуального планирования круглогодичной тренировки 

высококвалифицированных гребцов на каноэ (мужчины, n=32) 

Тренировочная нагрузка учитывалась на основании практики и 
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рекомендаций ведущих тренеров Белорусской федерации гребли на 

байдарках и каноэ. 

В таблице 1 представлены данные о параметрах тренировочной 

нагрузки мужской сборной команды Республики Беларусь на каноэ в 

годичном цикле 2015-2016 года. Эти данные выражены, как в абсолютных 

значениях, так и в относительных процентах от суммарной работы 

специальной или общефизической направленности. 

Суммарный объём гребли каноистов в различных зонах 

интенсивности составил в среднем 4522 км (100%). Что касается 

соотношения объёмов по разным зонам интенсивности мышечной работы, 

то объём гребли в I зоне интенсивности составил в среднем 2021 км. 

Следует отметить, что доля гребли в I-ой зоне мощности от суммарного 

объёма всей специальной тренировочной работы на воде у каноистов 

составляет в среднем 41,2 % от общего объема гребли. При этом 

коэффициент корреляции, характеризующий взаимосвязь спортивного 

результата с объемом гребли в данной зоне, равен 0,348. Это 

свидетельствует о сильной, статистически достоверной связи (p < 0,05). 

Во II-ой зоне интенсивности у каноистов объем гребли равен в 

среднем 1785 км (34,3 % от всего объёма). При такой интенсивности 

гребли концентрация лактата находится в пределах 2-4 ммоль/л, ЧСС на 

уровне 170-180 уд/мин. Энергообеспечение мышечной деятельности в 

данном случае осуществляется преимущественно за счёт аэробного 

механизма и частично за счёт анаэробного механизма энергообеспечения. 

Таблица 1 

Показатели объёмов тренировочной нагрузки мужской сборной 

команды Республики Беларусь по гребле на каноэ и их взаимосвязь с 

результатом прохождения соревновательной дистанции 500м 

Зоны интенсивности  

Тренировочные средства 

Показатели 

Километраж Часы 
% r P 

    

 Гребля в зоне I - La< 2 ммоль/л 2021,42 151,64 201,2 11,23 41,2 0,348 <0,05 

 Гребля в зоне II - La 2-4 ммоль/л 1745,38 62,87 178,5 5,62 34,3 0,558 >0,05 

 Гребля в зоне III –La 4-8 ммоль/л 465,63 27,62 38,2 3,02 18,6 0,749 >0,05 

 Гребля в зоне IV - La> 8 ммоль/л 215,65 13,71 16,7 2,64 4,2 0,642 >0,05 

 Гребля в алактатной зоне 73,87 7,88 6,1 0,51 1,3 0,812 >0,05 

 Общий объём гребли, км (часов) 4521,93 263,72 440,07 23,02 100,0 - - 

 Легкоатлетический бег, км 102,3 7,24 69,3 1,46 17,4 0,736 >0,05 

 
Тренажёрная подготовка (Дан-

спринт),  час 

- - 108,4 8,35 32,2 0, 582 >0,05 

 

Атлетическая подготовка на 

силовых тренажёрах по методу 

круговой тренировки 

- - 98,6 7,82 27,8 0,386 <0,05 

 
Общеразвивающие упражнения 

без снарядов 

- - 81,9 3,92 22,5 - - 

 
Общий объём общей физической 

подготовки 

- - 398,2 20,95 100,0 - - 

Примечание: r= 0,390, для 5% уровня значимости   

X X
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Годовой объём гребли в III-ей зоне интенсивности у мужчин – 

каноистов сборной команды значительно сокращается, по сравнению с 

двумя предыдущими и составляет в среднем 465 км или 8,6% от общего 

объёма гребли на воде. Интенсивность гребли превышает АнП на 10 %, 

скорость перемещения лодки достигает 80-85 % от максимальной. ЧСС 

спортсменов поднимается до 190 - 200 уд/мин., а мышечная деятельность 

при такой интенсивности обеспечивается не только аэробным, но и 

анаэробным механизмом, поэтому и концентрация лактата возрастает до 

8 ммоль/л. 

Объём гребли в следующей IV-ой зоне интенсивности составляет в 

среднем  215 км или 4,2 % от всего объёма. При этом скорость движения 

лодки достигает 90-100 % от максимальной, а концентрация лактата 

превышает 8 ммоль/л.  

Наименьший объём гребли у каноистов приходится на V зону 

интенсивности. Скорость передвижения лодки по дистанции достигает 

своего максимума. Такая работа занимает в среднем 73 км (1,3 % от всего 

объема). Это, как правило, гребля в каноэ на отрезках от 20 до 80 метров. 

Рассматривая годовой объём средств общей физической подготовки 

гребцов на каноэ основного состава команды Республики Беларусь, можно 

сделать также определенное заключение. Так, годовой объём ОФП  у 

гребцов на каноэ составляет в среднем 398,2 часа. Основную позицию в 

структуре ОФП у каноистов занимает работа на гребных тренажёрах – 

108,4 часа или 29,2 %. При этом взаимосвязь работы на гребном тренажёре 

со спортивным результатом прохождения 500 – метровой дистанции 

каноистов статистически достоверна (p<0,05). На втором месте в годичном 

цикле находится атлетическая подготовка  каноистов. Она составляет в 

среднем 98,6 часа или 25,8 % от общего объёма средств. Меньше всего 

времени уделяется на общеразвивающие упражнения без снарядов – в 

среднем 81,9 часа (21,9%).  

На рисунке 1 представлена динамика объёма и интенсивности гребли 

на воде в годичном тренировочном цикле высококвалифицированных 

гребцов на каноэ (мужчины).  В начале подготовительного периода 

(октябрь) каноисты выполняют большой объём гребли в аэробном режиме 

(310,0 км) и смешанном режиме (182,0 км). Далее, в ноябре - декабре объём 

гребли в аэробной зоне остается практически на том же уровне. Доля 

гребли в смешанном и анаэробном режиме находится в пределах 192-160 

км и 61-46 км соответственно. В январе и в начале февраля гребля на воде 

отсутствует. В это время гребцы проходят тренировочные сборы по ОФП. 

На этом заканчивается первый этап подготовительного периода. Второй 

этап подготовительного периода каноистов начинается со второй половины 

февраля, когда сборная выезжает на тренировочный сбор в теплые страны. 

В феврале – марте по-прежнему преобладает гребля в аэробном режиме 

(230-240 км). Одновременно увеличивается работа на воде в анаэробно-

аэробном и анаэробном режимах, которая составляет соответственно: 204-

227 км и 81-91 км. В марте-апреле-мае объём гребли в аэробном режиме 
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постепенно снижается до 100 км. Вместе с тем увеличивается доля гребли в 

смешанном и анаэробном режимах, достигая в июне 282 км аэробно-

анаэробной работы и 101 км анаэробной работы в мае. К концу 

соревновательного периода гребля во всех зонах мощности постепенно 

снижается и в сентябре составляет в среднем соответственно: 30, 24 и 36 

км. 

 

 
Рис. 1. - Динамика объёма и интенсивности гребли на воде в годичном 

тренировочном цикле высококвалифицированных гребцов на каноэ (мужчины) 

 

Итак, по своей структуре тренировочный процесс мужской сборной 

Республики Беларусь по гребле на каноэ соответствует классическим 

понятиям построения общего подготовительного этапа модели годичного 

цикла Л.П. Матвеева [5]. В январе взрослые спортсмены занимались только 

общей физической подготовкой. В начале специально подготовительного 

этапа (февраль-март) закономерно возрастает объём гребли в аэробно-

анаэробном режиме. Причём он больше, чем объём гребли в аэробном 

режиме. Далее у каноистов постепенно возрастает объём гребли в 

анаэробном режиме, достигая максимума к началу соревновательного этапа 

(апрель). Однако в июне резко возрастает и объём гребли в аэробно-

анаэробном режиме. Такая ситуация типична для соревновательного 

периода. Проведенный анализ структуры и содержания годичного 

тренировочного цикла основной сборной команды Республики Беларусь по 

гребле каноэ показал, что построение тренировочного процесса 

соответствует распределению объемов и интенсивности основных средств 

подготовки. Данный подход позволил существенно повысить 

эффективность тренировочного процесса гребцов-каноистов сборной 

команды Республики Беларусь, что способствовало росту их спортивного 

мастерства и соревновательной результативности. 
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Заключение. Таким образом, при подготовке членов сборной 

команды Республики Беларусь по гребле на каноэ в годичном цикле 

выполняют греблю в аэробном режиме в объёме в среднем 2021 км, или 

41,2% от всего объёма специальной работы на воде. На смешанный 

аэробно-анаэробный режим отводится 34,3% или 1785 км. Остальные 465 

км (8,6 %) и 215 км (4,2 %) спортсмены тренируются в режиме анаэробного 

энергообеспечения. Максимальная скоростная гребля в анаэробной 

подготовке каноистов занимает в среднем 73 км или 1,3 %. Всего 

километраж работы на воде у каноистов составляет в среднем 4522 км. 

Рассматривая годовой объём средств общефизической подготовки 

гребцов на каноэ основного состава команды Республики Беларусь, можно 

также сделать определённое заключение. Так, годовой объём ОФП у 

гребцов на каноэ составляет в среднем 398 часов. Первое место в структуре 

ОФП у каноистов занимает работа на гребных тренажёрах – 108,4 часа или 

32,2 %. На втором месте в годичном цикле находится атлетическая 

подготовка. Она составляет в среднем 98,6 часа или 27,8 % от общего 

объёма средств ОФП. Меньше всего времени уделяется на 

общеразвивающие упражнения без снарядов – в среднем 81,5 часа (22,5%) 

и легкоатлетическому бегу примерно 69 часов или 17,4%.  

Что касается взаимосвязи тренировочных средств и зон 

интенсивности с результатом прохождения соревновательной дистанции 

500 метров, то достоверная корреляционная связь (p<0,05) отмечена с 

подготовкой на силовых тренажёрах по методу круговой тренировки и 

гребле в зоне I, при La < 2 ммоль/л., где коэффициент корреляции (r) 

составил соответственно: 0,348 и 0,386. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бондарчук А. П. Управление тренировочным процессом спортсменов 

высокого класса / А. П. Бондарчук. – М.: Олимпия, 2007 . – 272 с.  

2.  Бутова  О. А. Адаптация к физическим нагрузкам: аэробный метаболизм 

мышечной ткани / О. А. Бутова, С. В. Масалов // Вестник 

Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 

2011. –   №1. – С. 123– 128. 

3. Волков Н. И. Адаптация к воздействию физических нагрузок в процессе 

тренировки / Н. И. Волков [и др.] // Современный олимпийский и 

паралимпийский спорт и спорт для всех: материалы XII междунар. науч. 

конгресса, Москва, 26-28 мая 2008 г. :  Рос. гос. ун-т физ. культуры. – М. 

– Т.2. – С. 175-176 

4. Губа В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханический подход) / В. П. Губа. – М.: 

Советский спорт, 2012. – 384 с. 

5. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: учебник для вузов / Л. П. Матвеев. – СПб.: Омега, 2004. – 160 с. 

6. Платонов В. П. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и 

её практическое применение / В. Н. Платонов. – Киев; Олимпийская 

литература, 2013. – 624 с.  



151  

7. Шантарович В. В. Интегральная оценка функционального состояния 

спортсменов-гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации: 

пособие / В. В. Шантарович, Е. Г. Каллаур. – Мозырь: МГПУ им. И. П. 

Шамякина 2014. –100 с. 

8. Baquet G. Longitudinal follow-up of fitness during childhood: interaction 

with physical activity // G. Baquet, J. W. Twisk, H. C. Kemper, E. Van 

Praagh, S. Berthoin//Am. J. Hum. Biol.-2006. - Vol. 18.-N l.-P. 51-58. 

 

 

УДК: 612.122. 

Львов А.С., Шейко В.И. 

Сумской государственный педагогический университет 

им. А.С. Макаренко 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Аннотация. В статье приведены результаты анализа физической 

подготовленности студентов специальных медицинских групп с разными 

типами телосложения. 

Ключевые слова: медицинская группа, телосложение, двигательные 

качества. 

 

UDC: 612.122. 

Livov A.S., Sheiko V.I. 

Sumy state pedagogical University 

MORPHOFUNCTIONAL TYPES OF MOTOR SKILLS 

DEVELOPMENT AND STUDENT SPECIAL MEDICAL GROUPS 

Annotation.During training students in high school health tends to 

deteriorate. Thus, the second incidence rate increased by 23%, while the fourth - 

on 43%. Each year, an increasing number of students referred for health to the 

special medical group (SMG). In some universities, the number reaches 60% of 

the total number of students. Scientific studies in recent years show that the 

different physical characteristics and closely related structures motor skills are 

essential, evidence-based criteria for the differentiation of the pedagogical 

process in physical education. The results of the analysis of the physical fitness of 

students of special medical groups led to the conclusion that the best 

representatives of preparedness have muscular body type, the smallest - boys 

digestive body type. Boys asthenic-type thoracic level of physical fitness occupy 

a middle position. 

Keywords: medical group, body type, quality motor. 

Студенческая молодежь является наиболее социально-активной и 

мобильной группой, которая в значительной мере определяет стратегию и 

будущее государства. Воздействие инновационных образовательных 

нагрузок с высоким уровнем психоэмоционального и интеллектуального 

напряжения, интенсификация учебного процесса, повышение требований к 
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объему и качеству знаний, а также нарушение двигательного режима 

отрицательно влияют на функциональные возможности организма 

студентов [4; 8]. Это приводит к снижению адаптационных резервов, 

возникновению ситуации рассогласования механизмов регуляции 

вегетативных функций, которые проявляются в виде ухудшения 

работоспособности, повышенной утомляемости студентов [5]. 

За время обучения в вузе здоровье студентов имеет тенденцию к 

ухудшению [3; 7; 8; 11; 14]. Так, ко второму курсу заболеваемость 

увеличивается на 23 %, а к четвертому – на 43 %. Ежегодно увеличивается 

число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (СМГ) [4]. В некоторых вузах их количество достигает 

60 % от общего числа обучающихся [2; 5]. 

Проблема повышения работоспособности и функциональных 

возможностей в условиях значительного увеличения учебной нагрузки 

студентов представляется в настоящее время весьма актуальной задачей. 

Физическая культура является наиболее действенным фактором сохранения 

и укрепления здоровья. При оптимальной физической активности все 

органы и системы работают экономично, адаптационные резервы велики, 

сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям высока [2; 5]. 

Внимание ученых, изучающих процессы адаптации, преимущественно 

направлено на степень и характер изменения основных физиологических 

показателей у здоровых людей и лиц, занимающихся спортом [10]. Однако 

вопросы оптимизации физических нагрузок студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к СМГ, освещены недостаточно. 

В последние два десятилетия в физиологии, медицине и педагогике 

повысился интерес к изучению проблемы соотношения общей, частной и 

локальной конституций организма человека, позволяющей определить и 

прогнозировать своеобразие реактивных процессов, протекающих в любом 

органе или системе органов [1; 6; 13]. Интерес к изучению 

конституциональных особенностей человека во многом обусловлен их 

связью с различной реакцией целостного организма на одни и те же 

дозированные физические нагрузки и болезнетворные факторы [12]. 

Взаимосвязь конституциональных признаков и здоровья является одной из 

важнейших сторон конституционологии [10].  

Научные исследования последних лет свидетельствуют, что 

особенности телосложения и тесно связанная с ними структура моторики 

являются важными, научно обоснованными критериями дифференциации 

педагогического процесса в физическом воспитании [10]. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучить 

конституцию тела студентов специальных физических групп и их 

двигательные качества. 

Для этого мы использовали общепринятые методы 

антропометрических исследований: исследовали массу тела, рост, 

окружность грудной клетки,  физиологическую подготовленность к 

физическим упражнениям [10].  
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Исследования проведено на базе кафедры анатомии и физиологии 

человека и животных Луганского национального университета имени 

Тараса Шевченко. В исследовании принимала группа студентов, которые 

занимаются в специальных медицинских группах (Институт педагогики и 

психологии, Институту экономики и бизнеса, факультета иностранных 

языков, факультета украинской филологии). Общее количество волонтёров 

составило 278 юношей. 

Наиболее существенные различия между типами телосложения 

студентов-юношей 17, 18, 19 лет обнаруживаются при анализе 

антропометрических и физиометрических признаков.  

При первичном обследовании у студентов, имеющих различные типы 

телосложения, установлены существенные отличия (Р<0,05). В ходе 

исследования было выявлено, что длина тела среди 17-летних юношей 

наибольшей отмечена у представителей астено-торакального типа 

телосложения: 177,4±2,97 см. Среди 18-19-летних студентов наиболее 

значительную длину тела имеют юноши дигестивного ТТ. 

Как видно из таблицы 1, наибольшая масса тела отмечена у студентов 

дигестивного ТТ. Причем это свойственно всем возрастным группам. По 

этому показателю им заметно уступают юноши, имеющие астено-

торакальный ТТ; представители мышечного ТТ занимают промежуточное 

положение. 

Окружность грудной клетки среди 17-18 - летних юношей 

наибольшая у представителей дигестивного ТТ. Среди 19 - летних 

студентов ОГК больше у студентов мышечного ТТ (Р>0,05). 

Таблица 1 

Основные антропометрические признаки студентов 17-19 лет 

разных типов телосложения 

Показа

тели 

Воз-

раст, 

лет 

 

 

Типы телосложения 
Достоверность 

различий 

 

 

Астено- 

торакальный 

Мышеч-

ный 
Дигестивный AT-М М - Д AT-Д 

Длина 

тела, 

см 

 

 

 

17 177,4±1,97 173,4±1,

28 
172,7±1,35 *  * 

18 178,3±1,81 180±3,85 180,2±2,35    

19 180,3±5,5 180,6±2,

5 
184,5±6,1    

Масса 

тела, 

кг 

 

 

 

17 60,61±1,75 62,3±2,4 70,5±2,64   * 

18 61,35±1,77 73,1±1,2

8 
77,18±1,8 * * * 

19 64,7±1,9 74±3,5 74,33±1,5 *  * 

ОГК, 

см 

 

 

 

17 78,5±0,9 86±1,39 101,6±2,1 * * * 

18 80,5±1,2 91,5±2,5 95,2±3,3 *  * 

19 82,5±0,5 94,14±2,3 93±3,1 *  * 

Примечание. * - статистически достоверные различия при Р <0,05  

 

Результаты исследования двигательных качеств у студентов СМГ 
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разных типов телосложения позволяют утверждать, что юноши, имеющие 

разные типы телосложения, существенно отличаются по уровню развития 

физических качеств (таблица 2). 

Показатели физической подготовленности студентов разных 

конституциональных типов представлены в таблице 2. Из таблицы видно, 

что в беговых тестовых упражнениях наилучшие результаты показывают 

юноши мышечного ТТ. Несколько уступают им юноши астено-

торакального ТТ, а юноши дигестивного ТТ имеют сравнительно 

невысокие результаты. 

Более гибкими во всех рассматриваемых возрастных группах 

являются юноши мышечного ТТ. Затем следуют представители астено-

торакального и дигестивного типов телосложения. Такое же распределение 

мест имеется и при рассмотрении всех остальных двигательных тестов.  В  

большинстве  силовых и  скоростно-силовых тестовых упражнениях 

имеются статистически достоверные различия (Р<0,05) между 

конституциональными группами. 

Таблица 2  

Физическая подготовленность студентов 17-19 лет разных типов 

телосложения 
Двигательные 

тесты 
Воз- 

раст, 

лет 

Тип телосложения 
Достоверность 

различий 

А-Т М Д АТ-М 
М- 

Д 
АТ-Д 

Бег 30 м, с 17 4,81 ±0,1 4,8 ± 0,03 5,44 ± ОД  * * 

18 4,78±0, 15 4,7 ± 0,07 5,4 ± 0,1  * * 

19 4,81± 0,13 4,29 ±0,1 5,0 ± 0,23  * * 

Бег 100 м, сек 17 15,6± 0,6 14,0 ± 0,41 16,1±0,48   * 

18 15,57±0,4б 13,9±0,31 16,05±0,42   * 

19 15,4 ±0,12 13,34±0,12 15,13±0,47   * 

Челночный 

бег 

4x10 м, сек 

17 11,24 ±0,2 10,55 ±0,2 12,09 ±0,8 *  * 

18 11,1 hfc 0,1 10,54±0,24 12,07± 0,85 * *  

19 11,0 ±0,15 10,47±0,53 12,0± 0,13  * * 

Наклон тулов. 

вперед, см 

17 11,51 ±2,8 15,63±1,2 11,3± 5,1    

18 12,71± 2,4 16,83± 1,82 12,0±4,16    

19 15,85 ±1,6 17,5 ± 1,79 13,2 ±2,13    

Подтягивание 

на перекл., к-во 

раз 

17 5,5 ± 1,6 12,0±0,8 2,3±0,9 * * * 

18 6,5 ± 1,16 12,33± 0,97 5,0 ± 1,5 * *  

19 8,1 ±0,6 13,8 ±0,81 7,0 ± 0,5 * *  

Прыжок        в 

длину с места, 

см 

17 197,2±5,5 230,7±4,43 188,4±10,3 * *  

18 200,3±4,58 232,7± 5,03 193,4±9,33 * *  

19 210,3±5,31 237,1±6,62 201,8±12,1 * *  

Поднимание 

ног к перекл., 

к-во раз 

17 1,6  ±0,7 8,3 ± 1,1 1,5 ±0,8 * *  

18 2,6 ± 1,66 9,3 ±1,39 4,5 ±2,5 * *  

19 6,6 ±3,06 13,1 ±2,07 7,0 ±3,6 * *  
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Продолжение табл. 2 
Сгибание/разг. 

рук в упоре 

лёжа, к-во раз 

17 20,9± 6,5 26,43±5,1 7,67±3,4  * * 

18 24,9±5,5 29,43±2,18 12,67±2,11  * * 

19 29,01±1,46 31,38±3,23 25,1±3,13  *  

Примечание. * - статистически достоверные различия при Р <0,05 
 

Результаты анализа физической подготовленности студентов СМГ 

позволили сделать вывод, что наилучшую подготовленность имеют 

представители мышечного типа телосложения, наименьшую — юноши 

дигестивного типа телосложения. Юноши астено-торакального типа по 

уровню физической подготовленности занимают среднее положение.  

Вместе с тем, комплексный анализ уровня развития отдельных 

двигательных качеств у представителей разных типов телосложения 

позволил выявить важную для разработки программы оздоровительной 

направленности и развития двигательных качеств юношей закономерность: 

наличие у каждого типа телосложения индивидуально прогнозируемых 

сильных и слабых сторон моторики. Это важно с методической и 

дидактической точки зрения, поскольку существуют разные взгляды на 

процесс развития двигательных качеств. В одних случаях, основной целью 

физической подготовки считается преимущественное развитие ведущих или 

отстающих двигательных качеств; в других случаях утверждается, что 

необходимо комплексное развитие двигательных качеств [9]. 
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Темпы социальных, экономических, технологических и даже 

климатических изменений в мире требуют от человека быстрой адаптации и 

постоянной пере адаптации к обстоятельствам жизни и деятельности. 

Поэтому в данное время, бурно кипящей жизни человеческого общества, 

насыщенной стрессовыми ситуациями, возникает необходимость коренного 

изменения человека к своему здоровью, физическому совершенствованию и 

его отношения к себе и окружающей действительности.  

В Забайкальском крае физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

введен в действие с 01 сентября 2014 года как программная и нормативная 

основа физического воспитания населения. Министерством физической 

культуры и спорта Забайкальского края включено поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

Эти задачи вытекают из некоторых тенденций и характерных черт 

общественного развития. Наиболее важная и общая тенденция заключается 

в ускорении темпов общественного развития и связанных с ним глобальных 

изменений. 

Из полувекового существования и развития Всесоюзного 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороны СССР» (ГТО) 9 раз 
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изменялось и дополнялось на протяжении ряда десятилетий. Огромный 

опыт и модернизация ГТО к новым условиям жизни человека в наш век 

высоких технологий является неотъемлемой частью и актуален и в 

настоящее время. 

С каждым историческим изменением комплекса ГТО выполнялись 

оздоровительные задачи физического совершенствования человека, начиная 

с 1931 по 1985 год.  

Все эти годы комплекс ГТО являлся программной и нормативной 

основой советской системы физического воспитания. 

Если вспомнить краткую историю развития системы физического 

воспитания нашей Отчизны, то начиная с 1931 года, комплекс ГТО состоял 

из одной ступени и включал в себя 15 нормативов 3 требования. 

В 1932 году была введена вторая ступень комплекса ГТО содержащая 

22 норматива и 3 теоретических требования, а в 1934 году вводится новая 

ступень «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) для школьников, включая 

13 нормативов и 3 требования. 

С 1 сентября 1940 года был введен в действие новый комплекс, где 

количество нормативов было сокращено: БГТО – 11 нормативов; ГТО 

первой ступени –14, и ГТО второй ступени – 15. 

В послевоенное время комплекс ГТО совершенствовался в основном 

в направлении дальнейшего сокращения количества норм, а также 

установления взаимосвязей между этими нормативами и программами 

физического воспитания учебных заведений, в том числе уточнения 

возрастных групп. 

Частичные изменения были внесены в положении о комплексе ГТО в 

1946 и 1950 годах, а наиболее существенные в 1959 году. 

В 1965 году в Вооруженных силах была введена специальная ступень 

комплекса ГТО «Военно-спортивный комплекс» (ВСК). 

В 1966 году по инициативе ЦК ДОСАФ была разработана и введена в 

действие еще одна ступень комплекса ГТО — «Готов к защите Родины» 

(ГЗР). 

1 марта 1972 года после всестороннего обсуждения проекта был 

введен в действие новый комплекс ГТО. 

В 1973 году решением Всесоюзного совета по комплексу ГТО были 

изменены нормы по плаванию во второй и третьих ступенях.  

В 1975 году было внесено дополнение в Единую Всесоюзную 

спортивную классификацию в разделе «Многоборья комплекса ГТО».  

С 1 января 1985 года вступил в действие новый усовершенствованный 

комплекс ГТО. При помощи, которого были созданы лучшие возможности 

для всесторонней физической подготовленности населения. 

Преемственность ГТО от советской системы физического воспитания 

и современного комплекса ГТО в период демократических преобразований 

нашего общества заключается в снятии идеологических взглядов в области 

физической культуры и спорта, а также в единых целях и задачах 

воспитания гармонически и всесторонне развитой личности и физического 
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совершенства широких слоев населения. При этом преемственность 

характеризуется в следующем: 

1. Комплексы ГТО являются уникальными по своему основному принципу 

квалификационной системы. Они охватывают обширный по возрасту и 

квалификации контингент и являются основой для создания некоторых 

других систем и обязательным предварительным этапом для выполнения 

квалификации по другим системам, в частности имеющих спортивные 

разряды и звания в спортивных единых классификациях. 

2. Процедура оценки квалификаций контингента с помощью комплекса 

нормативов достаточно кратковременна и доступна. 

3. Связь комплексов с учебными, армейскими и профессиональными 

квалификационными системами.  

4. В комплексы включены достаточно популярные и эффективные 

упражнения. 

5. Спортивизация комплексов и включение их как один из видов спорта в 

Единую спортивную классификацию по многоборью. 

6. Информативность и надежность применяемых тестов не требующих 

больших материальных средств и оборудования, пригодных для массового 

тестирования. 

7. Сопоставительные нормы комплексов определяются на основе 

перцентильного подхода. 

8. Улучшение постановки физического воспитания приводит к доступности 

комплексов, что является основой разрабатываемых комплексов. 

9. Цели и задачи направлены на формирование всестороннего и 

гармоничного развития нравственных и физических качеств, 

способствующих укреплению здоровья. 

10. Комплексы являются основой нормативных требований к физической 

подготовленности детей, молодежи и взрослого населения. 

Введение современного комплекса позволит выполнить 

фундаментальные задачи стратегии и государственной программы по 

обеспечению преемственности и модернизации программ физического 

воспитания граждан. Годы пассивности показали, что нормативы 

физической подготовленности, имеющиеся в программах образовательных 

организаций, не смогли в полной мере его заменить. Без государственной 

системы тестирования физической подготовленности невозможно 

объективно управлять процессом физического воспитания населения. 

Актуальность внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в настоящее время очевидна. 

В комплекс ГТО, утвержденный Минспортом РФ в 2014 году, 

включены тесты и нормативы для 11 групп девочек и мальчиков, девушек и 

юношей, женщин и мужчин, охватывающих возраст от 6 лет до пожилого 

возраста без ограничений его предела. Нормативы разделены по степени 

сложности на 3 уровня, соответствующие золотому, серебряному и 

бронзовому знаку. Деление нормативов на 3 уровня трудности и сложности 

и 11 ступеней по возрасту с подразделением на возрастные этапы и по 
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половому признаку дают возможность выбора тестов и их 

многовариативность. 

Право субъектов РФ вносить в рекомендуемые на федеральном 

уровне тесты два других вида, соответствующих национальным и 

региональным традициям, дают возможность произвести индивидуальный 

подбор программы ГТО для каждого тестируемого с учетом его 

физиологических особенностей. 
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Физическая культура и спорт – это системный объект управления, 

которому свойственна особая характеристика и классификация 

управленческих отношений, присущ динамизм менеджмента и маркетинга, 

специфичность в деятельности спортивного менеджера. На современном 

этапе развития педагогического образования инновационные процессы 

глубоко проникли в его различные сферы. Поиск новых подходов ведется в 

разных направлениях: разработке и модернизации содержания, 

современных технологиях обучения, формах организации деятельности 

субъектов образовательного процесса, оценке его результатов. Все 

инновации, вошедшие в практику высшего физкультурного образования, 

направлены на становление педагога нового типа, способного решать круг 

значимых педагогических проблем [2; 3]. 

Современный спортивный менеджер-педагог, тренер должны 

обладать не только необходимым уровнем профессиональных знаний, 

умений и навыков, но и уметь управлять персоналом, принимать 

обоснованные и компетентные решения, осуществлять систему поощрений, 

предвидеть тенденцию развития отрасли «Физическая культура и спорт». 

На наш взгляд, подготовка спортивного менеджера-педагога должна 

основываться на реализации понятия «управленческая компетентность», 

объединяющего деятельность и личностные аспекты работы спортивного 

педагога, требующего универсальной управленческой подготовки. 

Современный специалист по физической культуре и спорту – это человек, 



162  

способный неординарно мыслить и профессионально решать задачи не 

только в узко специфичной деятельности, которая в большинстве случаев 

связана с педагогической работой, но и в организационной и 

управленческой деятельности. 

Сфера деятельности спортивных менеджеров весьма разнообразна: 

образовательные учреждения, организации любительского и 

профессионального спорта, компании по производству и продаже 

спортивных товаров и др. Специалист по физической культуре и спорту, 

начиная профессиональную деятельность, должен быть готов к повышению 

социального статуса, что предъявляет высокие требования к 

компетентности, в частности к навыкам управленческой деятельности. 

Управленческие навыки приобретаются в учебном процессе и 

определяют готовность специалиста к решению задач, связанных с 

планированием, мотивацией, координацией, организацией, контролем, 

коммуникацией, которые являются содержанием спортивного 

менеджмента. Готовность выражается в интеграции сформированных 

управленческих знаний, умений и навыков и использовании их в реальных 

ситуациях – при подготовке и реализации управленческих решений. 

Интегрированные знания, умения и навыки в свою очередь формируют 

профессиональные компетенции, которые и являются основой 

профессиональной деятельности. 

По данным литературных источников, профессиональная 

компетентность специалиста по физической культуре и спорту включает 

систему общих и специальных психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых для эффективного осуществления учебно-воспитательной и 

учебно-тренировочной деятельности; экономико-управленческую и 

правовую подготовку, позволяющую исполнять самим и готовить 

воспитанников к исполнению различных социальных ролей; 

сформированное профессиональное мышление и сознание, 

обусловливающие успешность творческой профессионально-

педагогической деятельности [1; 4]. 

В связи с этим, компетентностная модель специалиста по физической 

культуре и спорту, на наш взгляд должна предполагать: 

- социально-личностную компетенцию (характеризует гражданские 

качества человека, его культурный уровень и дееспособность); 

- научную компетенцию (связана с решением познавательных задач, 

поиском нестандартных решений, определяет фундаментальность 

образования); 

- профессиональную компетенцию (обеспечивает готовность к 

решению профессиональных задач – той их совокупности, которую должен 

уметь решать специалист с высшим образованием); 

- специальную компетенцию (обеспечивает подготовку специалиста к 

конкретным объектам и предметам деятельности; предполагает овладение 

алгоритмами деятельности по моделированию, проектированию, научным 

исследованиям);  
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- экономическую и организационно-управленческую компетенцию 

(относятся к организации работы спортивного коллектива, планированию 

работы персонала и ресурсов, системе менеджмента качества). 

Определив содержание компетентности управленческой деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту, можно представить модель 

ее формирования, которая предполагает реализацию таких компонентов. 

Во-первых, это знания в области теории решений и способов подбора 

критериев оценки решений, владение технологией (алгоритмом) принятия 

управленческих решений, знаний и умений в области организации и 

регулирования спонсорских отношений, осведомленности о существующих 

в сфере управления физической культурой и спортом проблемах и способах 

их решения; умений по организации и руководству проведением 

соревнований, созданию позитивного имиджа спортсменам и организации, 

разработке и обеспечению заключения контрактов о спортивной 

деятельности; навыков разработки управленческих решений, оценки их 

эффективности (конструктивная компетенция). 

Во-вторых, это знания в области стилей руководства, делового 

поведения, управления группой, теории мотивации, технологий управления 

командой; умений выбирать и применять адекватные, эффективные методы 

мотивации подчиненных; навыков владения методами стимулирования 

деятельности и мотивационного воздействия, приемами управления 

персоналом (мобилизационная компетенция). 

В-третьих, это знания в области психологии личности и спортивной 

группы, командного поведения, конфликтологии, социологии (теории 

общественных отношений); умения предвосхищать, констатировать и 

регулировать, разрешать межличностные конфликты; умения вести 

переговоры, устанавливать деловые контакты с внешними организациями; 

умения организовывать связи со СМИ (коммуникативная компетенция). 

Определив содержание компетенций, которые служат средством 

формирования экономической и организационно-управленческой 

компетенции, можно представить модель ее формирования в следующем 

виде: 

- социально-личностные компетенции (формируются в цикле 

гуманитарных и социальных дисциплин); 

- общенаучные компетенции (формируются в цикле естественно-

научных, математических дисциплин, социологии, философии); 

- общепрофессиональные компетенции (формируются в цикле 

общепрофессиональных дисциплин); 

- специальные компетенции (формируются в цикле специальных 

дисциплин, в ряде специальных курсов); 

- экономические и организационно-управленческие компетенции 

(формируются на базе цикла экономических и управленческих дисциплин). 

Сформированность вышеуказанных компетенций у студентов, как 

будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта, позволит 
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успешно решать организационно-управленческие задачи, связанные с 

выполнением конкретных функций менеджеров, а именно: 

– определение целей физкультурно-спортивной организации и 

разработка стратегии действий по ее достижению; 

– формирование корпоративной культуры, т.е. объединение 

сотрудников физкультурно-спортивной организации вокруг общей цели, 

выполнение руководителями особенных функций в процессе решения 

общих управленческих задач; 

 – управление коллективной деятельностью в физкультурно-

спортивных организациях, направленной на удовлетворение физкультурно-

спортивных потребностей общества, способствование получению прибыли 

от реализации товаров и услуг; 

 – экономическое и социальное управление системой спортивных 

соревнований различного ранга; 

 – привлечение спонсоров к финансированию своей организации; 

 – деятельность по продаже прав и аренде спортсменов; 

– осуществление связей и координация деятельности с внешними 

физкультурно-спортивными организациями; 

– осуществление контроля за заключенными договорами, 

соглашениями, контрактами со спортсменами, тренерами, командами, 

клубами, спонсорами. 

Для формирования у студентов данных функций предполагается курс 

лекционных и практических занятий, направленных на развитие: 

- проектировочной компетенции (анализ, планирование, 

прогнозирование спортивной деятельности); 

- конструктивной компетенции (разработка и принятие 

разнообразных управленческих решений); 

- мобилизационной компетенции (мотивация и стимулирование 

спортивной деятельности); 

- коммуникативной компетенции (конструирование деловых 

взаимоотношений, организация связи с внешней средой); 

- организаторской компетенция (организация, координирование, 

контроль деятельности); 

- организационно-управленческой компетенции («Государственные и 

негосударственные органы управления физической культурой и спортом», 

«Информационное обеспечение спортивного менеджмента», «Технология 

принятия управленческого решения», «Методы управления физкультурно-

спортивными организациями», «Менеджмент персонала физкультурно-

спортивных организаций» и др.). 

Наша позиция вполне согласовывается с мнением ряда специалистов 

[3; 4], которые считают, что наиболее интересными образовательными 

формами подачи практического материла является совместное составление 

бизнес-плана физкультурно-спортивной организации, анализ документов 

спортивных организаций, деловые игры, где студенты принимают на себя 

обязанности и функции менеджера спортивной организации.  
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Так, проведение деловых игр предусматривает разделение студентов 

на малые группы с целью выполнения определенной функции руководителя 

спортивной организации. В качестве примера приведем деловую игру, 

связанную с созданием новой физкультурно-спортивной организации. В 

процессе деловой игры студенты должны создать новую организацию и 

пройти следующие этапы (при этом одна из групп студентов выполняет 

роль органов государственной власти – председателя спортивного комитета, 

нотариуса и т.п.): 

1. Принятие решения о создании новой физкультурно-спортивной 

организации. 

2. Выбор организационно-правовой формы организации, определение 

состава ее учредителей и названия. 

3. Подготовка учредительных и других документов, необходимых для 

регистрации, определение юридического лица. 

4. Проведение учредительного собрания, подписание учредительных 

документов. 

5. Обязательным атрибутом является изготовление печати. 

6. Получение кодов статистики и т.д. 

Таким образом, уже в процессе обучения в университете студенты 

знакомятся с особенностями управленческой работы в сфере физической 

культуры и спорта; происходит начальное формирование их 

управленческой компетентности, а, следовательно, и 

конкурентоспособности на рынке современных физкультурно-спортивных 

услуг. В связи с этим, определив процесс формирования компетенций и 

компетентности на основе модели с ее конкретизированным содержанием, 

можем полагать, что они будут носить качественный характер, отвечать 

современным требованиям, которые предъявляются к спортивным 

менеджерам. 

Достижение специалистом высокого уровня управленческой 

компетентности – это не только основа дальнейшего профессионального 

роста, но и условие развития самой системы физкультурного образования. 

В связи с этим, управленческую компетентность руководителя спортивной 

организации мы склонны рассматривать как системообразующий фактор, 

обеспечивающий результативность стратегического управления 

организации по ее саморазвитию в долгосрочной перспективе. 

Управленческая компетенция является залогом успешной 

профессиональной самореализации специалистов в сфере физической 

культуры и спорта в условиях конкурентной среды рыночной экономики. 
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Введение. Студенчество – это самостоятельная социальная группа, 

которая всегда являлась объектом особого внимания. За последние 

десятилетия отмечается тревожная тенденция ухудшения здоровья молодых 

людей и их физической подготовленности. Это связано не только с 

изменениями, которые произошли в экономике, экологии, условиями труда 

и быта населения, но также с недооценкой оздоровительной и 

воспитательной деятельности в обществе, что и нашло отражение в 

состоянии студенческой молодежи. 

На сегодняшний день здоровье нации вызывает беспокойство в связи 

с увеличением количества лиц, которые употребляют наркотики, алкоголь, 

занимаются табакокурением, токсикоманией на фоне крайне низкого 

уровня двигательной активности. А как известно, в комплексе условий, 
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определяющих уровень здоровья современного студенчества, 

первостепенное значение имеет здоровый образ жизни. 

Организация и методы исследования. Исследование выполнено на 

базе Научно-исследовательской лаборатории взаимодействия духовного и 

физического развития детей и учащейся молодежи, а также кафедры 

теоретических, методических основ физического воспитания и 

реабилитации ГВУЗ “Донбасский государственный педагогический 

университет”. 

В ходе исследования были использованы анализ и обобщение данных 

литературных источников, анкетирование и опрос студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Здоровье – это высокая 

работоспособность, хорошее настроение, уверенность в себе; достаточно 

сложный феномен общечеловеческого и индивидуального бытия. Сегодня 

не существует сомнений в том, что понятие феномена здоровья является 

комплексным, так как зависит от взаимодействия многих факторов 

(физического и психического, социального и индивидуального порядка). 

Физическое здоровье дает хорошее самочувствие, бодрость, силу; 

психическое – дарит спокойствие, хорошее настроение, доброту, веселость; 

социальное – обеспечивает успешность в обучении, социализации, развитии 

личности [1, с. 12]. 

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 20 

студентов 5 курса магистратуры факультета физического воспитания ГВУЗ 

«Донбасский государственный педагогический университет», 30 % главным 

составляющим здоровья и здорового образа жизни назвали «спорт»; для 23 

% здоровье проявляется в «полноценной и веселой жизни»; 21 % считают, 

что здоровье – это когда люди «болеют мало или совсем не болеют»; 26 % 

назвали другие факторы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Составляющие здоровья и здорового образа жизни. 

 

Кроме того, респондентам был задан вопрос: «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?». И на него 60,19 % опрошенных студентов 

отметили, что необходимо заниматься спортом; 25,93 % – отвергают 
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употребление алкогольных напитков, табакокурение, наркотики; около 14 

% назвали другие факторы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни. 

 

Для выяснения готовности респондентов сохранять свое здоровье 

было определено, что наибольшее количество студентов (42,6 %,) выразили 

готовность заниматься спортом; 17,6 % согласны делать все, что для этого 

необходимо, возможно даже не зная, что на самом деле для этого 

необходимо; 13,9 % отмечают, что для сохранения здоровья необходимо 

закаливание организма, а около 13 % готовы отказаться от употребления 

алкоголя и курения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Мотивация студентов к ведению здорового образа жизни. 
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Анализируя полученные данные, мы обратили внимание на то, что 

представление студентов о составляющих здоровья и здорового образа 

жизни являются несколько разрозненными и не систематизированными. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо некоторое уточнение 

понимания сущности здорового образа жизни студентов, как совокупности 

ценностных сберегающих здоровье ориентаций и установок, привычек, 

режима, ритма и темпа жизни, направленных на оптимальное сохранение, 

укрепление, формирование здоровья в процессе обучения и воспитания, 

общения, игр, труда, отдыха и передача его будущим поколениям. 

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение, определенных 

правил, обеспечивающих гармоничное развитие, высокую 

работоспособность, душевное равновесие и здоровье человека. В основе 

здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведения и 

привычек каждого человека, которая обеспечивает необходимый уровень 

жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ жизни – это 

практические действия, направленные на предотвращение заболеваний, 

укрепление организма, улучшение самочувствия человека. 

Итак, формирование здорового образа жизни – это сложный 

системный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни 

современного общества. По мнению ряда авторов, к составляющим 

здорового образа жизни относится [1, с. 37]: 

- правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и 

полноценного сна), соответствующий индивидуальному суточному 

биоритму каждого студента; 

- двигательная активность (систематические занятия любыми видами 

спорта, ритмической гимнастикой, ходьбой или оздоровительным бегом и 

др.); 

- рационально выстроенное и сбалансированное питание; 

- разумное использование многообразных методик закаливания; 

- умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного 

расслабления (различные аутогенные тренировки); 

- отказ от вредных привычек. 

Формирование названных компонентов является результатом 

физического воспитания студентов, как педагогического процесса, 

направленного на развитие физической культуры личности, способной 

самостоятельно организовывать и вести здоровый образ жизни. Физическое 

воспитание, наверное, одна из самых эффективных учебных дисциплин, 

которая учит студентов сохранять и укреплять здоровье, повышать уровень 

физической подготовленности, развивать и совершенствовать жизненно 

важные физические качества, двигательные умения и навыки [2; 3; 4]. 

Всестороннее развитие личности, то есть развитие физических и 

духовных сил, творческих способностей является важнейшей задачей 

высшей школы. Перед вузами стоит важная задача приобщения студентов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, повышение 

умственной и физической работоспособности, улучшение их 
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подготовленности к будущей профессиональной деятельности, 

формирование двигательной активности, устойчивых привычек к занятиям 

физической культурой, воспитание патриотизма, целеустремленности. 

Физкультурно-спортивная деятельность – это эффективный 

биопсихологический механизм взаимодействия общественных и личных 

интересов, формирования социально важных индивидуальных 

потребностей. 

Кроме того, физическая культура является сферой массовой 

самодеятельности, важным фактором установления активной жизненной 

позиции, поскольку социальная активность развивается на ее основе и 

переносится на другие сферы жизнедеятельности – социально-

политическую, учебную, трудовую. Входя в физкультурно-спортивную 

деятельность, студент накапливает социальный опыт, что приводит к 

повышению его социальной активности. 

Физические упражнения влияют не только непосредственно на тот 

или иной орган, но и на весь организм в целом через нервную систему как 

основной пусковой механизм жизнедеятельности. Поэтому, даже при 

небольших физических нагрузках объективно замечается улучшение 

функций многих органов и систем организма. Под влиянием 

систематических занятий физическими упражнениями возникают заметные 

изменения в обмене веществ, повышается функция внутренней секреции; 

улучшается моторная, секреторная и химическая функция желудочно-

кишечного тракта, психологический настрой студентов. 

В процессе занятий физическими упражнениями студенты 

воспитывают целеустремленность, выдержку, способность управлять 

своими действиями и эмоциональным состоянием, что характерно для 

здорового человека. 

На наш взгляд, целью формирования здорового образа жизни в 

системе физической культуры и спорта может быть следующее: 

- сознательное и осмысленное участие студентов в занятиях по 

физическому воспитанию; 

- подготовка (тренировка) и сдача контрольных упражнений для 

оценки успешности студентов в физическом воспитании; 

- разработка и регулярное выполнение программы индивидуальной 

физической подготовки (с элементами закаливания); 

- участие в спортивных играх (баскетбол, футбол, волейбол и др.);  

- система закаливания водой; 

- плавание (с переходом к «моржеванию»). 

В связи с этим, анализ функций физической культуры дает нам 

возможность понять ее большие потенциальные возможности в 

формировании всесторонне развитой личности. Однако в реальной 

физкультурной практике эти богатые возможности используются далеко не 

полностью. При формировании здорового образа жизни будущего 

специалиста должно осуществляться его развитие с учетом личного 

отношения к содержанию занятий, усвоение норм и способов двигательной 
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деятельности. Физическая культура станет эффективным средством 

формирования здорового образа жизни только в том случае, если она 

является любимым занятием каждого студента. 

Заключение. Физическое воспитание в вузе является 

фундаментальной частью оздоровления студентов. Физическое воспитание, 

будучи составной частью процесса получения высшего образования, в то же 

время, направлено на решение проблемы улучшения состояния здоровья 

студентов. 

Считается, что перспективным, доступным и эффективным 

направлением достижения максимально положительного результата в 

вопросах здорового образа жизни студентов является разнообразное 

использование средств физического воспитания, как важного фактора 

воспитания всесторонне развитой личности. 
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Анотація: В роботі йдеться про те, що рухова активність студентів 

формується на основі індивідуальної схильності до характеру 

навантаження. Виділено генотипи студентів і впливу їх на успішність 

розвитку фізичних якостей. Виникає пряма залежність варіативності 

функціональних показників систем організму студентів при стандартній 

навантаженні. Точне визначення генотипу студентів дозволяє істотно 

підвищити ефективність навчальних занять з фізичного виховання, в тому 

числі орієнтованих і на професійно-прикладну підготовку.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С УЧЕТОМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: В работе показано, что двигательная активность 

студентов формируется на основе индивидуальной предрасположенности к 

характеру нагрузки. Выделены генотипы студентов и влияния их на 

успешность развития физических качеств. Возникает прямая зависимость 

вариативности функциональных показателей систем организма студентов 

при стандартной нагрузке. Точное определение генотипа студентов 

позволяет существенно повысить эффективность учебных занятий по 

физическому воспитанию, в том числе ориентированных и на 

профессионально-прикладную подготовку. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая 

подготовка, воздействие, ответные реакции, динамичность ЦНС, генотип. 
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Annotation: It is shown that the physical activity of students is based on 

individual susceptibility to the nature of the load. Genotypes identified students 

and their impact on the successful development of physical qualities. There is a 

direct correlation variance functional indices of body systems students with a 

standard load. Precise genotyping students can significantly improve the 

efficiency of training sessions for physical education, including targeted and 

professional application training. 
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Актуальность. Физическое развитие и физическая подготовка, как 

формы и средства двигательной активности, характеризуются 

совокупностью реализации систем организма студентов, связанных с их 

формированием, направленных, с одной стороны, на использование 

устойчивости гомеостата, с другой - на возможность их переключения при 

вариативности содержания различных форм деятельности, в том числе и 
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трудовой [1]. В тоже время, профессионально-прикладная физическая 

подготовка имеет целевую направленность - обеспечение эффективности 

трудовой деятельности при ее минимальной физической и психологической 

стоимости. 

Выполнение эффективной профессиональной деятельности требует 

определенного напряжения сенсомоторного, информационно-

энергетического и двигательного компонентов. Результативность их 

взаимодействия в системе "человек - нагрузка" во многом зависит от 

наличия потенциальных возможностей студентов - обеспечить их 

актуализацию в требуемом качестве с оптимальными энергозатратами в 

заданном временном параметре. Это предполагает наличие определенной 

работоспособности, обусловленной ритмическими колебаниями в 

физической нагрузке и функциональным проявлением процессов 

истощения и восстановления организма, как на локальном уровне 

отдельных подсистем, так и на уровне целостности [7, 8, 10]. 

В этой связи, особую актуальность приобретают исследования 

структуры и содержания профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов, которые позволят определять не только 

эффективность обучения и его профессиональную направленность, но и ее 

возможности в успешной реализации в последующей трудовой 

деятельности [6, 7, 11]. 

Задача работы - изучить влияние наиболее информативных 

параметров специальной двигательной нагрузки на подготовленность 

студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Гипотеза работы предполагает, что двигательная избирательная 

активность человека формируется на основе свойств нервной системы и 

функциональных особенностей организма студентов. Возникает прямая 

зависимость результатов деятельности от структуры и содержания 

нагрузки, как внешней формы воздействия. Более того, целесообразно 

организованная физическая нагрузка может формировать как общую 

оздоровительную, так и специальную профессионально-прикладную 

работоспособность студентов. 

Организация исследований. В качестве предмета исследований 

оценивался уровень развития физических качеств по результатам 

тестирования и контрольных упражнений (по 5-ти бальной оценке), как 

количественно-качественных критериев. Изучалось также конкретное 

свойство нервной системы, а именно - динамичность, выделенное в 

качестве существенного элемента [4]. Основное содержание его - это 

склонность нервной системы генерировать нервные процессы возбуждения 

и торможения при любой деятельности человека, в том числе и 

двигательной [4]. Исследования показывают, что данное свойство лежит в 

основе проявления общей способности к моторному "обучению" в самом 

широком смысле [1]. 

Длительный педагогический эксперимент проводился в процессе 

учебных занятий по физическому воспитанию со студентами различных 
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специальностей. Содержание занятий планировалось по блочной схеме 

согласно учебного плана и предусматривало последовательное развитие 

физических качеств в течение учебного года. После каждого блока 

проводилось тестирование и оценка функциональных изменений в 

организме студентов. По этим данным составлялась карта индивидуальной 

физической подготовленности студентов (ИФПС): по горизонтальной оси 

отмечались виды контрольных упражнений и тестов, по вертикальной - их 

количественные показатели, унифицированные по 5-ти бальной системе 

оценки. От шкалы в 2,5 балла проводилась средняя - горизонтальная линия 

соответствующая зоне средних значений уровня развития двигательных 

качеств. Отклонение показателей от средней линии позволяли оценивать не 

только предрасположенность студентов к развитию определенных 

физических качеств, но и оценивать насколько успешно происходит их 

развитие. 

Обсуждение результатов исследования. Полученные в результате 

исследований данные показали что, несмотря на ограниченность времени в 

рамках учебной программы (4 часа в неделю), занятия по физическому 

воспитанию оказывают положительное влияние на динамику развития 

двигательных способностей студентов, независимо от исходного уровня 

физической подготовки. Нам удалось выделить несколько видов реакций на 

нагрузку, особенности которых обуславливают успешность развития 

конкретного физического качества. Среди них мы выделили следующие 

генотипы: аэробный, скоростно-силовой и координационный. Если первые 

два показали зависимость результатов от преимущественного вклада в 

работу нервно-мышечной, дыхательной и сердечнососудистой систем, то 

координационный - от состояния центральной нервной системы, ее 

аналитико-синтетической функции, что отражалось в более быстром и 

точном выполнении технических действий. Вместе с тем, проявление 

двигательных способностей по исследуемым параметрам зависит и от ряда 

психологических, физиологических и морфофункциональных особенностей 

организма студентов. Например, предрасположенность студентов к 

аэробной (дыхательной) работе выражалась в более быстром развитие 

способности к восстановлению после нагрузки и повышении общей 

работоспособности. Улучшились результаты в беге на 1 км (девушки) и 2 

км (юноши) за два учебных года (I и II курсы) на 12,3 %, у студентов 

аэробного "типа" в среднем по группе на 7,4 %. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) после нагрузки снизилась со 180 до 150 уд/мин, т.е. в 

среднем на 16,7 %, по группе на 9,4 % (186-168 уд/мин). Жизненная емкость 

легких увеличилась у "аэробов" на 5,8 % (с 3400 до 3600 см
3
), средние 

показатели в группе 2,2 %. На фоне динамики вышеуказанных показателей, 

результаты в скоростно-силовых видах упражнений изменились не столь 

существенно (р 0,05), за исключением тех, которые требовали проявления 

силовой выносливости. 

У студентов, отнесенных к скоростно-силовому типу, наблюдалась 

предрасположенность к увеличению скорости восприятия и переработки 
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информации - по результатам реагирования на простое и сложное 

предъявление зрительных и звуковых стимулов и раздражителей. 

Увеличились показатели в проявлении "взрывной" силы по результатам в 

прыжке в длину с места на 13,1 %, в среднем по группе на 8,6 %. В беге на 

100 м показатели улучшились на 6,7 %, в среднем по группе на 4,3 %. 

Следует отметить, что студенты данного генотипа имели более высокий 

исходный результат в беге на короткие дистанции. Результаты в видах на 

выносливость улучшились только на 2,2 %. Существенных изменений со 

стороны вегетативных систем организма не наблюдалось: жизненная 

емкость легких увеличилась на 1,8 %, что ниже средних показателей 

группы. ЧСС после нагрузки на выносливость снизилась незначительно. 

Анализ проявления двигательной активности у студентов с 

координационным генотипом показал, что они способны, как бы 

равномерно (оптимально) приспосабливаться к различному характеру 

нагрузки. Наблюдаемый рост результатов проходил за счет улучшения 

координации движений при взаимодействии с другими системами 

организма студентов. Для студентов этого типа характерно проявление 

способности к более быстрому обучению двигательным действиям и более 

продолжительному запоминанию техники освоенных упражнений. 

На следующем этапе исследований изучались особенности реакций 

организма студентов на индивидуально дозированную физическую 

нагрузку низкой, средней и субмаксимальной мощности. Педагогические 

воздействия разделились на тренировочные и соревновательные. К 

тренировочным относились (по Н.Г. Озолину, 2010): развитие 

выносливости в беге на отрезках 3 х 400 м с интенсивностью 60-65 %; 

развитие скорости бега на отрезках 6 х 50 м с интенсивностью 80-85 %. При 

стандартной продолжительности отдыха 3-4 мин. Анализ результатов 

показал, что студенты, предрасположенные к аэробному типу более легко 

(по ЧСС) переносят увеличение объема работы при сохранении низкой 

интенсивности; скоростно-силовой тип более адаптирован к нагрузке 

средней интенсивности при оптимальном объеме; координационный - не 

показал снижения результатов при увеличении интенсивности и сохранении 

объема работы. Напряженность нагрузки определялась по ЧСС перед и 

после бега на каждом отрезке. Повышенная ЧСС наблюдалась у студентов 

предрасположенных к скоростно-силовому типу, особенно перед бегом на 

выносливость. Перед бегом на скорость ЧСС также повышалась, но не так 

значительно как перед работой на развитие выносливости. Более вероятно, 

что мы наблюдали " эмоциональный" пульс, поскольку он проявился 

непосредственно перед бегом на короткие дистанции, как своеобразная 

форма мобилизации. У аэробного типа ЧСС повышалась только перед 

скоростной работой, а у координационного - отмечено незначительное 

повышение ЧСС перед бегом на всех отрезках различной длины. 

Различные реакции сердечно-сосудистой системы на характер 

предстоящей нагрузки, определяли и психологическую преднастройку на ее 

выполнение, которая соответствовала индивидуальной функциональной 
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предрасположенности студентов. Более того, исходные реакции перед 

выполнением нагрузки (по ЧСС) оказывали влияние на скорость 

восстановления после работы. При этом наличие "эмоционального" пульса 

перед нагрузкой вызывало определенные реакции в последействии: 

 у аэробного "типа" изменение ЧСС не оказывало влияния на 

скорость восстановления, независимо от изменения объема и 

интенсивности нагрузки, при незначительном увеличении времени отдыха 

при повторной работе; 

 у студентов предрасположенных к скоростно-силовой работе ЧСС 

не успевало восстанавливаться, за указанные интервалы отдыха после 

объемной и интенсивной работы, и повторное выполнение нагрузки 

происходило на фоне недовосстановления; 

 "координационный тип" лучше восстанавливался после 

интенсивной кратковременной работы, изменение объема нагрузки 

требовало более длительного восстановления по ЧСС. 

Следовательно, различная напряженность двигательной активности 

для студентов лимитируется индивидуальностью генотипа, которая 

выражается не только физиологическими реакциями на выполнение 

физической нагрузки, но и психологическими реакциями, оказывающими 

определенное влияние на производительность двигательной деятельности. 

Это подтвердилось и результатами соревнований в беге на 100 м, которые 

по ЧСС косвенно отражают анаэробные энергозатраты. В беге на эту 

дистанцию мышцы получают энергию преимущественно за счет 

анаэробных процессов - алактатного (расщепление АТФ и креатинфосфата) 

и лактатного (гликолиза), при незначительном участии аэробного процесса, 

до 5 % (Г.С. Туманян, В.П. Климин). Данное обстоятельство позволяло 

предположить, что влияние генетических факторов при скоростно-силовой 

нагрузке обусловлено детерминированностью анаэробных процессов в 

обеспечении мышечной работы, так же как и большим количеством белых 

мышечных волокон, определяющих более высокую эффективность 

выполнения таких действий. 

Наблюдаемые ответные реакции систем организма студентов на 

беговую нагрузку с различной скоростью, связаны и с основными 

свойствами нервной системы, свойственных каждому из выделенных нами 

типов. То есть, предрасположенность к физической нагрузке с различной 

направленностью, обуславливает проявление определенных психических 

свойств личности, которые в свою очередь по принципу обратной связи, 

оказывают влияние на двигательную производительность. При этом надо 

учитывать, как прогрессивное, так и консервативное индивидуальное 

проявление реакций студента определенного генотипа, что должно 

учитываться в процессе физического воспитания, ориентированного на 

конкретную профессионально-прикладную двигательную активность. Так 

же следует выделить, что аэробный тип имеет склонность к минимальному 

расходу энергии, если интенсивность работы не превышает 70 % от 

максимальной. Происходит экономизация функций за счет улучшения 
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организации на уровне вегетативных систем, вносящей оптимальный вклад 

каждой из них в выполняемую работу. В тоже время, координационная 

двигательная предрасположенность студентов обеспечивает экономизацию 

двигательной активности за счет упорядоченности информационных 

процессов. Управление со стороны ЦНС, открывает возможность 

совершенствовать координацию движений, т.е. технику двигательного 

действия, которая осуществляет запрос на активность вегетативных систем 

в пределах параметров нагрузки - объема и интенсивности. По Н.А. 

Бернштейну (1966), координация движений становится индикатором 

внутренних состояний организма человека. У скоростно-силового генотипа 

вышеуказанные процессы представлены в равной степени и в зависимости 

от характера нагрузки преобладает энергетическая или информационная 

форма регуляции моторного акта. На этом основании формируется и 

психофизическая модель деятельности, как "репетирующий" элемент в 

процессе обучения и реализуемый в будущей трудовой деятельности. 

Анализ результатов тестирования и контрольных упражнений, 

проводимых в соревновательной форме, с учетом предрасположенности 

студентов к различной двигательной активности показал, что влияние 

генотипа наиболее отчетливо проявляется при более высокой 

интенсивности или большом объеме нагрузки. С увеличением мощности 

нагрузки значение генотипа возрастает. Возможно этот факт лежит в основе 

адаптации студентов, требующей не стандартной "изо дня в день" 

выполняемой нагрузки, а постепенного и постоянного ее увеличения с 

учетом их индивидуальных возможностей. Таким образом, каждый студент 

в рамках программы по физическому воспитанию может достигать 

индивидуально возможных результатов, в основе которых лежит 

определенный для каждого из них генотип. Зная свою 

предрасположенность по генотипу, студент может определить и свои 

возможности в реализации будущей профессиональной деятельности. 

Индивидуальный подход к студентам в процессе занятий по физическому 

воспитанию позволяет определить лимитирующие факторы, влияющие на 

динамику развития физических качеств и результативность двигательных 

действий. Такой подход, определяемый генотипом, позволяет каждому 

студенту получать результаты свойственные его двигательным 

способностям и функциональным возможностям методики их развития. 

Выводы. 1. Изучаемые генотипы студентов по предрасположенности 

и характеру физической нагрузке представляют сложные динамические 

системы, различно реагирующие на стандартные внешние воздействия. 

2. Структура двигательных способностей студентов, несмотря на 

свою сложность, позволяет дифференцировать их по функциональным 

параметрам, в которых наиболее отчетливо выделяются аэробные и 

анаэробные механизмы энергообеспечения мышечной работы. 

3. Двигательная активность студентов представляет информационно-

энергетическую систему поведения, в которой энергетические проявления 

обусловлены генетическими факторами и информационным содержанием 
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физической нагрузки. 

4. Адекватное взаимодействие физической нагрузки и реакций систем 

организма, позволит создавать модели профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов, соответствующие их 

предрасположенности к типу высшей нервной деятельности и адаптировать 

к условиям будущей профессии. 

Перспектива дальнейших исследований. Изучение генетического 

лимита студентов в различных формах двигательной активности, позволит 

повысить значимость индивидуального подхода, а следовательно, и 

эффективность методики организации занятий по физическому воспитанию 

применительно к будущей трудовой деятельности. 
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Современная спортивная наука и практика постоянно предъявляет 

актуальные задачи, для решения которых, профессионал должен обладать 

рядом компетенций, которые в свою очередь принято делить 

(классифицировать) на общекультурные и профессиональные. Несмотря на 

то, что в профессиональных стандартах компетенции в основном 

сформулированы, работа по совершенствованию дескрипторов не 

завершена, она продолжается постоянно, и процесс этот вероятно, будет 

продолжатся еще достаточно длительный период.  

Описание и уточнение компетенций ведется преподавателями 

учебных заведений, обучающих будущих тренеров, работодателями, 

предъявляющими требования к компетентности тренеров в соответствии с 

требованиями практики, а также экспертами, методистами и учеными-

исследователями в спортивных лабораториях и комплексных научных 

группах. Также постоянно ведется поиск путей оптимизации формирования 

компетенций в рамках подготовки будущих тренеров. 

В целях повышения эффективности процесса формирования 

компетенций мы предлагаем профессиональные компетенции 
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сгруппировать по принципу сходства (однородности) дескрипторов. В 

частности, мы предполагаем, что выделение в профессиональных 

компетенциях двух укрупненных групп, связанных с диагностикой и 

коррекцией различных параметров свойств, состояний и процессов, 

составляющих содержание тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов и команд, поможет оптимизировать процесс 

формирования тренерских компетенций. Диагностика, с точки зрения 

когнитивной психологии предполагает активизацию анализа, как 

интеллектуальной операции, а коррекция требует уже аналитико-

синтетического мышления, как предпосылки успешности творческого 

процесса [1].  

В первом случае мы сравниваем параметры тренировочного и 

соревновательного процесса, а также результаты (продукты) этих процессов 

с этапными моделями, которые описывают количественные и качественные 

параметры физической, технической, тактической, психологической и 

интегральной подготовленности спортсмена. Во втором случае мы 

подбираем адекватные средства для приведения параметров в соответствие 

с имеющимися этапными моделями.  

Если для диагностики достаточно иметь представление о параметрах 

этапных моделей, что в свою очередь требует со стороны тренера 

внимательного и скрупулезного сравнения того, что есть с тем, что должно 

быть, то для эффективной коррекции тренеру совершенно недостаточно 

обладать только знанием параметров тренировочной и соревновательной 

деятельности (и их продуктов), а также набором средств тренировки и 

управления спортсменом в ходе соревнования. 

Дело в том, что успешность тренировочного процесса зависит не 

только от интенсивности, объема и прочих параметров нагрузки, а в первую 

очередь от соблюдения (применения) дидактических принципов обучения, 

которые в той или иной степени детерминируются определенными 

психологическими, физиологическими и психофизиологическими 

закономерностями. 

Например, обучение движениям должно проводится с учетом 

закономерностей, являющихся содержанием теории функциональных 

систем П.К. Анохина [2], теории построения движения Н.А. Бернштейна 

[3], концепции поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина [4] и т.д. В частности, в соответствии с концепцией поэтапного 

формирования П.Я. Гальперина, тренер должен сначала сформировать у 

спортсмена мотивацию, потом решить, какой тип основы ориентировочной 

деятельности (ООД) подходит для данного этапа работы и при этом 

держать под контролем процесс создания и усвоения моделей ООД 

спортсменом [4]. 

Осуществляя коррекционную работу, тренер переходит от очередной 

этапной модели к следующей этапной модели совместно со спортсменом, и 

если в процессе диагностики он по существу является объектом, то на этапе 

коррекции одной из задач, стоящих перед тренером и спортсменом является 
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превращение спортсмена из объекта воздействия в субъект. Это различие 

обусловливает переход от одной группы компетенций, к другой, которая по 

своим требованиям к знаниям и умениям является уровнем компетентности 

более высокого порядка. 

Рассмотрим подробнее, какие модели ориентировочной основы 

деятельности необходимо строить, уточнять и усваивать тренеру и 

спортсмену в процессе обучения технике вида спорта. Поскольку обучение 

новым движениям с точки зрения педагогической науки начинается с 

показа, то построение зрительных (графических) моделей можно выделить, 

как ведущее для формирования начального двигательного умения. Но уже 

на этом этапе тренер использует рассказ и объяснение в целях более 

точного восприятия спортсменом зрительного образа движения. Таким 

образом, необходимо отметить важнейшую роль словесной модели 

(описания) движения. На начальном этапе словесная модель не является 

самостоятельной, а лишь дополняет зрительную (графическую) модель, 

позволяя улучшить восприятие спортсменом того, как должен выглядеть 

осваиваемый элемент техники в подготовительной, рабочей и завершающей 

фазе [5].  

Описание всех фаз движения направлено не только на их графическое 

содержание, но и на восприятие спортсменом элемента в целом, включая 

темпо-ритмическую структуру движения, которая также сначала 

воспринимается спортсменом визуально.  

После образцового показа движения (квалифицированным 

спортсменом или просмотра мультимедиа), сопровождающегося рассказом 

тренера, спортсмен выполняет пробные попытки. Это, как правило, 

происходит и при целостном методе обучения, и при обучении по частям. В 

обоих случаях это необходимо для диагностики степени сложности 

движения для обучающегося, поскольку способности спортсменов и 

структура технических элементов различаются в очень широком диапазоне. 

Соответственно будут отличаться применяемые методы обучения. 

На этапе пробных попыток выполнения нового движения начинается 

усвоение модели движения, которую можно назвать «чувственной», 

поскольку она по своей сути является отражением движения в сознании 

спортсмена, основанном на принципе обратной связи. Эта «чувственная» 

модель является основной, ведущей и завершающей на стадии освоения 

спортсменом движения, поскольку именно она определяет степень 

управляемости и освоенности движения в учебно-тренировочном процессе, 

начиная от формирования первоначального умения и заканчивая уровнем 

формирования умения высшего порядка (гибкого навыка) [5,6]. 

Формирование и усвоение «чувственной» модели происходит 

благодаря параллельному формированию и усвоению словесной модели, 

описывающей, что, где, и когда должен чувствовать спортсмен, при 

выполнении технического элемента. Именно качественное словесное 

описание параметров ощущений в отдельных звеньях и при выполнении 

целостного движения может в значительной степени увеличить 
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эффективность учебно-тренировочного процесса в плане снижения 

временных затрат, а также снижения психологического напряжения при 

обучении технике.  

Основные сложности на этапе формирования обратных связей при 

освоении техники связаны с тем, что начинающий спортсмен затрудняется 

описать свои ощущения в силу слабой степени осознания параметров 

движения, что в свою очередь обусловлено недостаточным уровнем 

развития координационных способностей и недостаточной 

дифференциацией сигналов в двигательных центрах коры головного мозга 

[6]. На этом этапе трудно переоценить умение тренера формулировать 

параметры «чувственной» модели на понятном для спортсмена языке. 

Выводы.  

1. Нами обозначена проблема умения тренеров строить визуальные 

(графические), «чувственные» и словесные модели, являющиеся 

компонентами и содержанием ориентировочной основы деятельности 

при освоении спортсменом техники движений, как проблема повышения 

компетентности профессионала. 

2. Словесная модель сопровождает и уточняет визуальные и 

«чувственные» модели движения и по своей функции несмотря на 

универсальность, является вспомогательной. 

3. При переходе от начального умения к умению высшего порядка 

(гибкому навыку) в многолетнем учебно-тренировочном процессе роль 

визуальной модели снижается и повышается роль «чувственной» модели. 
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В последнее время все большую популярность набирает такой вид 

туризма, как событийный. Это вид туризма, при котором отдых приурочен 

к какому-либо событию в определенном месте и в определенное время. 

Событие – это совокупность явлений, выделяющихся своей важностью, 

неоднозначностью для данного общества или человечества в целом, для 

малых групп или отдельных людей [3]. Наиболее значимыми являются 

крупные события в спортивном сегменте, модные показы, выставки и 

фестивали, музыкальные концерты, а так же праздники, имеющие 

национальную принадлежность [2]. 

Событийный туризм является уникальным видом туризма, так как он 

неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов полагает, что в недалеком 

будущем число участников событийных туров превысит число участников 

экскурсионных туров. В связи с этим мы считаем, что изучение и 

продвижение данного направления туризма в нашей стране является 

актуальным и перспективным. 

В России событийный туризм впервые упоминается в 1995 году. 

Именно тогда прошел Международный Царскосельский карнавал, который 

проводится ежегодно до сих пор. Этот карнавал является самым крупным в 

России и приурочен ко дню основания Царского села. Популярность 
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мероприятия возрастает с каждым годом и притягивает туристов не только 

из России, но из-за рубежа.  

Сегодня событийный туризм в нашей стране развивается довольно 

быстро. Почти каждый город России интересен своими спортивными и 

культурными событиями, проходящими при немалом стечении зрителей. Не 

исключением является и Чита, столица Забайкальского края. 

Ежегодно здесь проходят такие мероприятия, как фестиваль искусств 

«Цветущий багульник», целью которого является знакомство жителей 

Забайкалья с шедеврами мировой музыкальной культуры, а также 

Забайкальский Международный Кинофестиваль, который впервые прошел 

в Чите в 2011 году. Основная задача кинофестиваля – популяризация и 

развитие искусства кино.  

В последнее время большой интерес у забайкальцев стали вызывать 

мероприятия, посвященные автомобильному спорту. Соревнования 

проходят в г. Чита, а также недалеко от него, по таким видам автоспорта, 

как автомобильный кросс, дрифт, картинг, дрэг-рейсинг, трофи-рейд. На 

просмотр таких мероприятий приезжают семьями даже из удаленных от 

центра районов (Верх-Усугли, Шилка, Краснокаменск и др.). Особое место 

занимают соревнования, в которых участвуют спортсмены, приезжающие 

из других регионов Сибири (Новосибирск, Омск, Братск, Шелехов, 

Иркутск, Улан-Удэ, Ангарск). Это обусловлено тем, что в рамках таких 

соревнований проходят этапы Чемпионата и Кубка России.   

«Автомобильный спорт по рейтингу популярности стоит во всём мире 

на третьем месте после Олимпийских игр и футбола, а по телевизионной 

аудитории их превосходит», – говорит Алексей Григорьев, заслуженный 

тренер, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР 

и Кубка дружбы соцстран по кольцевым автогонкам. 

Автомобильный спорт всегда привлекает большое количество 

зрителей. Но вследствие специфик дисциплин автоспорта, зрительская 

аудитория может значительно отличатся по массовости и составу. К 

примеру, целевая аудитория соревнований по автомобильному кроссу 

отличается от соревнований по дрэг-рейсингу и дрифту. Если для 

последних характерно преобладание юношеской аудитории (15-18 лет), то у 

соревнований по автокроссу более зрелая аудитория (21-35 лет). 

Важное место в увеличении притока зрителей занимает рекламная 

кампания. Она направлена на информирование населения о проведении 

соревнований. Чтобы эффект был максимальным нужен комплексный 

подход в проведении таких кампаний.  

Любое мероприятие требует хорошей рекламы. Если о нем не знают, 

то и зрителям браться неоткуда. Одним из способов привлечения туристов 

из других регионов России, на наш взгляд, может стать интернет-журнал. 

Он может показать подготовленность, способность Забайкальского края 

проводить масштабные и увлекательные представления.  

Интернет-журнал – это издание в системе интернет, которое выходит 

с определенной периодичностью. Интернет-издания могут иметь и 
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печатные версии одного и того же журнала. Можно сказать, что интернет-

журналы – это периодические издания будущего.  

Впервые интернет-журнал появился в 1984 году. Он выпускался 

группой хакеров под названием CultofDeadCow. Тогда ещё электронные 

журналы выходили на отдельных дискетах. Однако со временем издатели 

обратили внимание на то, что намного легче получить доступ в Интернет, 

чем к бумажному изданию, и стали появляться интернет-журналы, 

содержание которых не имело аналогов в печатном виде [4]. 

Интернет-журналы бывают двух типов: 

- в виде сайта; 

- в виде электронной версии печатного издания. 

Среди преимуществ интернет-журналов перед печатными изданиями 

можно выделить следующие: 

- вебресурсы, как правило, позволяют сэкономить (нет необходимости 

платить за регистрацию своего журнала или газеты, за аренду помещения и 

набор персонала); 

- виртуальные журналы не регистрируются так же, как печатные 

издания, поэтому в них чаще можно увидеть сенсационные новости. 

Интернет дал отличное пространство для распространения печатной 

продукции. Это полезно в том случае, когда нет возможности у покупателя 

приобрести непосредственно физическую копию журнала. Это также 

выгодно тем издательствам, у которых нет средств для распространения 

своей продукции в достаточном объеме. 

Для информирования жителей Забайкальского края и потенциальных 

туристов из других регионов о прошедших и предстоящих событиях в мире 

автомобильного спорта нами был создан интернет-журнал «ЗабАвтоспорт» 

в виде электронной версии в формате pdf. Журнал существует всего 

полгода, но он уже успел приобрести своих постоянных читателей. 

На данный момент журнал можно посмотреть в группе «Вконтакте» 

Автоспорт (https://vk.com/autosport_chita), а также его можно скачать. Он  

имеет ссылку, так что необязательно быть участником данной социальной 

группы. Достаточно, чтобы Вам ее кто-то отправил.  

Журнал «ЗабАвтоспорт» создан в программе adobeindesign. Как и у 

любого журнала у него есть редактор и верстальщик в одном лице и 

несколько фотографов.  

Журнал был создан с нуля. Дизайн и оформление – авторская работа. 

Основной элемент журнала – неправильная окружность в виде колеса, на 

которой расположен материал.  

Отличительной особенностью данного журнала являются его 

дополнительные возможности, такие как: 

- возможность перехода по ссылкам при нажатии на квадратик 

желтого цвета; 

- возможность открыть дополнительную статистику на странице 

четыре; 
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- возможность включать и отключать музыку на графическом 

элементе «пульт управления».  

Формат данного журнала – основная скомпонованная информация. 

Небольшой объем дает больше представления о событии. Почему именно 

так? С помощью интернета мы можем получать практически любую 

информацию, не выходя из дома.  Но в этом также кроется и проблема – 

когда информации много, ее нужно получать быстро. Большие тексты 

человек обычно пропускает. Поэтому данный журнал совместил в себе 

яркий, но «легкий» дизайн и необходимую для чтения долю информации.  

Журнал создан с целью популяризации автомобильного спорта и 

развития событийного туризма в Забайкальском крае. С его помощью будут 

освящаться различные мероприятия, проводимые в рамках данного вида 

спорта. 

Основная концепция журнала – освящение мероприятий в крае для 

привлечения новых зрителей и поддержание интереса у старых.  

Наполняемость журнала осуществляется посредством: 

 статей; 

 интервью участников мероприятий; 

 кратких отчетов гонок (результаты); 

 статистики; 

 опросов; 

 фотоотчетов; 

 в дальнейшем, возможно, видеоотчетов; 

 другое. 

Интернет-журнал «ЗабАвтоспорт» имеет характеристики, 

необходимые для привлечения потребителей, такие как дизайн и объем 

информации. Он не требует больших вложений, как любое печатное 

издание, в силу своего распространения в сети интернет. Но если 

сравнивать его с ближайшим «родственником» – сайтом, то он имеет 

меньше возможности для интерактивного воздействия. Однако, в то же 

время, и меньше затрат: нет необходимости в постоянном обновлении 

контента. Такой журнал включает в себя основные свойства простого 

журнала и дополнительные возможности при чтении его через компьютер, 

то есть его можно читать и через монитор, и в печатном виде. 

Еще одним преимуществом интернет-журнала является то, что у него 

широкий охват аудитории. Например, читателями журнала «ЗабАвтоспорт» 

являются жители не только Читы, но и Москвы, Краснодара, Сочи, 

Иркутска и других городов России.   

Таким образом, мы считаем, что интернет-журнал является 

перспективной формой распространения информации о событиях, 

происходящих в Забайкальском крае. Пока для нашего региона этот формат 

является новым, но он имеет все шансы стать одним из способов 

привлечения туристов и способствовать развитию событийного туризма в 

крае. 
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ОБУЧЕНИЕ ТУРИСТОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ НА ВОДЕ 

Аннотация. Водный туризм (акватуризм) потенциально опасен. Даже 

в самых простых водных походах возможны аварии судов, приводящие к 

попаданию туристов в воду с воздействием на них опасных факторов. 
Женевская конвенция по правам человека определило человеческую 

жизнь наивысшей ценностью. Обеспечение безопасности походов, 

предупреждение травматизма и несчастных случаев – одно из важнейших 

требований и одновременно условие для развития туризма. Вместе с тем, 

умения и навыки оказывать первую помощь для спасения или сохранения 

жизни свидетельствуют о качественном образовании современного 

человека. 

Сделана попытка разработки в сфере акватуризма 

общеобразовательного стандарта подготовки туристов, где 

сосредоточивается направленность обучения по оказанию помощи 

пострадавшим на воде, базирующаяся на приоритетах и принципах 

профессионального образования. 

Ключевые слова: акватуризм, водный туризм, дефибриллятор, 

искусственное дыхание, спасательные средства, утопление. 
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TRAINING OF TOURISTS FOR THE FIRST AID OF A VICTIM OF 

WATER 

Annotation. Water tourism (aquatourism) is potentially dangerous. Even in 

the most simple water hikes, ship accidents are possible, leading to the entry of 

tourists into the water with the impact of dangerous factors on them.  
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The Geneva Convention on Human Rights defined human life as the 

highest value. Ensuring the safety of hikes, preventing injuries and accidents is 

one of the most important requirements and at the same time a condition for the 

development of tourism. At the same time, the skills and skills to provide first aid 

for saving or preserving life testify to the qualitative education of a modern 

person. 

An attempt was made to develop a general educational standard in the 

sphere of aquaculture for the training of tourists, where the focus of training on 

rendering assistance to victims on the water, based on the priorities and principles 

of vocational education, is made. 

Key words: aquatourism, water tourism, difibrillator, artificial respiration, 

life saving means, drowning. 

 

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и 

публикаций.  

Водный или акватуризм – это уникальнейшая возможность сочетать 

активный отдых с оздоровлением организма. Этот вид туризма развивается 

быстрыми темпами и стал массовым видом туризмом (В. Ю. Давыдов).  

Анализ случаев аварийности и травматизма в водном туризме 

показывает, что далеко не все участники водных походов и путешествий 

учитывают, что этот вид туризма не только сложен, но и опасен. До сих пор 

можно встретить туристов, пренебрегающих основными правилами 

обеспечения безопасности, не имеющих необходимых знаний медицинской 

помощи и спасательных средств.  

В настоящее время очень важно знать, как оказать неотложную 

помощь пострадавшему. Однако иногда цена ошибки в водном туризме 

слишком велика – жизнь человека.  

Перед выходом в водное путешествие следует организовать 

тренировки участников. Поэтому лучший выход – обучение, 

организованное в секциях водного туризма под руководством специалистов 

или опытных инструкторов. Своевременное обучение плаванию, 

постоянное соблюдение мер безопасности на воде во время туристического 

похода, умение оказания медицинской помощи и применения 

реанимационной помощи при утоплении, умение оказывать помощь 

пострадавшим является актуальным направлением в безопасности 

жизнедеятельности. 

Роль образования на новом этапе развития туризма заключается в 

разработке новых задач. Формирование знаний и умений сопровождается 

закреплением на различных занятиях таких необходимых туристу качеств 

личности, как оперативность мышления в чрезвычайных ситуациях, 

психологическая устойчивость, физическая мобильность, выносливость. 

Обеспечение немедленной реанимации путем расширения возможностей 

лиц, принимающих первые ответные меры, для оказания первой помощи в 

случаях утопления может уменьшить потенциальную тяжесть последствий.  

http://extremed.ru/skorpom/26-np-sluch/608-utoplen
http://extremed.ru/skorpom/26-np-sluch/608-utoplen
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Проанализировав всё вышеуказанное, мы видим, что знание приемов 

оказания первой помощи являются действительно эффективным звеном в 

решении столь ответственного дела как спасение жизни человека 

(К.П. Каверина). 

Для более эффективного обеспечения безопасности водного туризма 

важна иметь целостную систему безопасности, в структуру которой входят: 

субъекты обеспечения безопасности туризма, государственная политика, 

законодательство и различные виды деятельности; повышение 

профессионализма – ключевого элемента качества специалистов.  

В статье использованы работы известных отечественных и 

зарубежных специалистов, представлены и обобщены результаты научных 

исследований Григорьева В.Н., Давыдова В.Ю. (2007), Демидова Ф.А., 

Зайченко А.З. (1970), Зенкович В.П. (1962), Кудь И., (1995), Леонтьев О.К. 

(1982), Мейелл М. (1995), Пеццини Д. Дж., Соколова М.В., Чудновского 

А.Д., и др. 

 

Цель исследования:  
- привлечь внимание к проблеме обучения туристов по оказанию 

первой помощи пострадавшим на воде; 

- усовершенствовать методические основы подготовки специалистов 

водного туризма, обеспечить необходимым уровнем знаний и умений в 

профессиональной подготовке; 

- дать характеристику, основным действиям по оказанию помощи 

пострадавшим на воде, оказания первой медицинской помощи и способов 

выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, 

дефибрилляции. 

 

Методы исследования. Для решения поставленной цели 

применялись следующие методы исследования: 

- анализ специальной научно-методической литературы; 

- анализ и обобщение работы спасателей на воде, Национальной 

ассоциации спасателей на воде «Сальваменто» г. Генуя (Италия). 

Результаты исследования. 

 

Говоря о безопасности путешествия и первой помощи в водном 

туризме, нельзя упускать из виду и необходимость специальных тренировок 

участников водных походов по действию в условиях различных аварийных 

ситуаций. Растерянность, неумение бороться с аварией в сложных 

ситуациях страшнее не меньше, чем отсутствие спасательных средств. 

Человек, подавленный страхом, не способен трезво оценить обстановку, он 

делает бессмысленные движения, быстро слабеет и тонет. 

В последнее время психологической подготовке человека по 

преодолению критических ситуаций уделяется большое внимание, и это не 

случайно. Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, 
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оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в случае опасности (М. 

Мейелл). 

Прежде чем туристу-воднику отправиться в поход они должны пройти 

специальную подготовку и подтвердить наличие у них необходимых 

знаний, умений и квалификации. Ведь в противном случае, ряд их действий 

могут привести к травматизму и гибели, как пострадавших людей, так и 

членов его команды (М.Б. Биржаков). 

Предложенная концепция, положена в основу программы подготовки 

туристов на воде, учитывающей международные требования. Поэтому она 

включает в себя: практические навыки и умения применять средства, 

формы и методы транспортировки и спасения утопающих; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим; пропаганду соблюдения правил 

безопасности на воде. Обучение туристов на воде закладывает прочную 

базу знаний и умений при проведении спасательных работ, основ спасения 

и оказания первой помощи. 

Целью обучения является:  

- подготовка туриста на воде способного разумно, быстро и правильно 

действовать при ликвидации экстремальных ситуаций и их последствий, 

связанных со спасанием людей на воде; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Эти цели реализуются на основе решения задач по формированию 

соответствующих знаний и умений, при этом приоритет отдается именно 

практическим навыкам. Теоретические знания вводятся в той мере, в 

которой они будут способствовать обучению спасателя оптимальным 

действиям в сложной обстановке.  

Формирование знаний и умений сопровождается закреплением на 

различных занятиях таких необходимых спасателю качеств личности, как 

оперативность мышления в чрезвычайных ситуациях, психологическая 

устойчивость, физическая мобильность, выносливость (В.Т. Панаев).  

Основными формами организации подготовки к походу туристов-

водников являются: теоретические занятия (лекции), практические занятия 

(включая медицинскую подготовку) и самостоятельная работа (А.А. 

Новиков).  

Для повышения мотивации и увеличения эффективности 

образовательной деятельности в теоретические и практические занятия 

необходимо включать элементы проблемного обучения на основе введения 

вопросов и ситуационных задач теоретического и практического плана.  

Порядок подготовки спасателей на воде определяется тем, что 

сначала дается общий курс знаний спасания тонущих и реанимационной 

помощи при утоплении, правил поведения на воде, что создает базу для 

умений, связанных с проведением спасательных работ. Все это даст 

возможность избежать непредвиденных ситуаций, спасти утопающего, 

вовремя оказать медицинскую помощь, избежать опасных ситуаций.  

Теоретическая подготовка. Включает в себя занятия по изучению:   

http://extremed.ru/skorpom/26-np-sluch/608-utoplen
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- основ научных знаний о психологических особенностях поведения 

человека на воде, психологии тонущего человека;  

- особенностей физиологического строения человеческого организма; 

- основ спасения и оказания первой помощи.  

В теоретической подготовке излагаются краткие предпосылки 

применения спасательных средств, инструментов, приспособлений с 

одновременным созданием учебных проблемных ситуаций. Поэтому чтение 

лекций должно проводиться с наглядными пособиями и соответствующим 

материальным обеспечением.  

На занятиях рекомендуется использовать плакаты, фрагменты 

видеофильмов, демонстрирующие различные чрезвычайные ситуации (ЧС) 

на воде, позволяющие классифицировать ЧС по признакам.  

Практическая подготовка. Занятия проводятся с целью: 

- углубления теоретических знаний и отработки практических 

приемов работы со спасательными средствами, инструментами и 

приспособлениями; 

- освоения технологий ведения спасательных работ в воде, на воде и 

на берегу. 

Методика проведения практического занятия включает короткий 

рассказ, показ, тренировки по выполнению ведения спасательных работ.  

Медицинская подготовка. Занятия по медицинской подготовке 

проводятся в учебных аудиториях и бассейнах с использованием 

имитационных средств, тренажеров и штатного спасательного 

оборудования. Аудитории и бассейны должны быть оснащены наглядными 

пособиями, муляжами, а также табельными и подручными средствами 

оказания первой медицинской помощи с использованием кино-, видео- и 

фотоматериалов.  

В начале каждого занятия инструктор объясняет и показывает 

последовательность выполнения приема по оказанию первой медицинской 

помощи с использованием табельных и подручных средств, а затем 

отрабатывает их на практике с группой.  

Самостоятельная работа. Предполагает изучение небольших и 

доступных для усвоения тем, составление схем, моделей по материалам 

лекций, работу с компьютерными обучающими программами, решение 

ситуационных задач, выполнение практических заданий с картами, 

планами, схемами, совершенствование специальной и общей физической и 

плавательной подготовки.  

Для повышения мотивации и увеличения эффективности 

образовательной деятельности в теоретические и практические занятия 

необходимо включать элементы проблемного обучения на основе введения 

вопросов и ситуационных задач.  

Задачей обучения является подготовка туриста, обладающих 

знаниями и умениями по оказанию первой помощи пострадавшим на воде.  

Знать: 

-  правила поведения на воде;  
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- алгоритмы профессиональных действий;  

- основы применения специальных аварийно-спасательных средств, 

оборудования, инструментов и приспособлений;  

- способы поиска, извлечения и транспортировки, пострадавших в 

воде;  

- порядок применения простейших методов реанимации.  

Уметь: 

- оценить обстановку для принятия решений по организации и 

ведению спасательных и других неотложных работ; 

-  оказать помощь терпящим бедствие на воде с использованием 

различных видов спасательных средств;  

- правильно выполнять все действия по спасению тонущих и 

утопающих;  

- грамотно решать ситуационные задачи с использованием 

специального медицинского оборудования;  

- оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, применять 

простейшие методы реанимации и дефибрилляции.  

Быть ознакомленным: 

- с отечественным и зарубежным опытом совершенствования 

технологий ведения спасательных работ. 

Появилась необходимость в приобретении специальных медицинских 

знаний. Современный турист должен обладать способностью и умением 

вовремя прийти на помощь пострадавшему человеку. При отсутствии или 

позднем оказании такой помощи исход состояния может стать 

непредсказуемым. От времени и умения оказать неотложную помощь 

зависят не только здоровье, но и сама жизнь травмированного человека. 

Однако вовремя и достаточно квалифицированно оказать такую 

помощь можно только при соответствующей предварительной 

теоретической подготовке и овладении основами медицинских знаний. 

Существенное значение при этом имеет освоение элементарных 

практических навыков по оказанию самостоятельной или взаимной 

помощи.  

В соответствии с учетом требований, предъявляемых к туристам, 

рекомендаций научно-методической литературы и опыта работы водно-

спасательных организаций предлагаем содержание тем подготовки 

материалов по теоретическому, практическому разделам и видам 

подготовки, что позволяет сформировать полное представление о 

требованиях, предъявляемых к аква-туристам (табл. 2).    

Содержание программного материала видов подготовки по 

теоретическому и практическому разделам дает возможность иметь 

конкретное представление о требованиях, предъявляемых к подготовке 

туристов по оказанию первой помощи пострадавшим на воде.  

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении 

подготовки специалиста по туризму по оказанию первой медицинской 

помощи в туристическом походе.   
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Таблица 1 

Виды подготовки туристов по оказанию первой помощи 

пострадавшим на воде  
№ Вид подготовки Форма знания Темы обучения 

1

1. 

 

Спасательные 

средства 

Теоретическое Средства спасения: индивидуальные и коллективные  

Практические 

навыки и умения 
Отработка навыков применения спасательных средств. 

Представление Об отечественном и зарубежном опыте спасательных работ. 

  

2. 

Оказание 

первой помощи 

Теоретическое 
Особенности физиологического строения человеческого 

организма. 

Практические 

навыки и 

 умения 

Кровотечение. Накладывание жгута   при   кровотечении.   

Простейшие   повязки   при   потертостях, ссадинах, порезах. 

Умение определять пульс.  

Накладывание шины из подручных средств, 

Представление Транспортная иммобилизация при различных повреждениях 

  

3. 

 

Поисково-

спасательные 

работы на 

водных 

акваториях 

Теоретическое 
Причины несчастных случаев на воде.  

Виды помощи и способы спасания. 

Практические 

навыки и  

умения 

Спасение утопающего. Организация и порядок действий по 

спасению утопающего с использованием плавательных 

средств.  

Спасение утопающего с поверхности.  

Обучение приемам спасения, умениям правильно использовать 

спасательные средства на воде, формирование навыков 

освобождения от захватов тонущего.  

Приемы транспортировки в воде и на суше.  

Спасение утопающего со дна водоёма.  

Приемы выноса пострадавшего на берег.  

Представление 
Об основных направлениях совершенствования технологий 

спасательных работ.  

4

4.  

 

Утопление. 

Реанимационная 

помощь при  

утоплении 

Теоретическое 

Признаки клинической смерти.  

Виды и признаки истинного утопления. Схема оказания 

помощи при истинном утоплении. 

Признаки бледного утопления. Схема оказания помощи при 

бледном утоплении.  

Практические 

навыки и 

 умения 

Особенности оказания первой доврачебной помощи при 

различных случаях и видах утопления.  

Главные требования к оживлению утонувшего.  

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации. 

Правила проведения непрямого массажа сердца. 

Искусственное дыхание. Проведение искусственного дыхания 

методами «рот в рот», «рот в нос», с помощью воздуховода.  

Методы элементарной сердечно-легочной реанимации одним и 

двумя человеками. 

Порядок проведения дефибрилляции сердца. 

Представление Понятие об органах, системах организма.  

 

Вывод 

1. Для эффективной помощи пострадавшим в воде необходимо знать 

основные приемы спасения, иметь в наличии средства оказания помощи, 

уметь ими пользоваться.  

2. Изложенная в работе концепция безопасности путешествия и 

первая помощь в водном туризме дает возможность обезопасить себя и 

окружающих от утопления, быстро спасти утопающего, вовремя оказать 

медицинскую помощь, избежать непредвиденных ситуаций, в том числе в 

случае неадекватного поведения утопающего, которое создает трудности 

спасающему.  

http://extremed.ru/skorpom/26-np-sluch/608-utoplen
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3. Таким образом, изложение основ безопасности и спасения на воде 

будет полезным как в качестве составляющей изучения основ безопасности 

жизнедеятельности, так и для создания эффективного звена в решении 

ответственного задания профессиональной подготовки специалистов по 

туризму. 

4. Одним из основных профилактических мероприятий по 

предупреждению утоплений является обучение плаванию, как одно из 

условий сохранения жизни при различных чрезвычайных ситуациях на воде. 
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Выставки являются центром сосредоточения информации о ситуации 

на туристском рынке и одной из самых эффективных форм взаимодействия 

потребителя и продавца. Туристские выставки подразделяются на 

международные, национальные, региональные и воркшоп. Каждый тип 

выставки имеет свои особенности, свою рекламную и имиджевую 

составляющую. По всему миру проводится около 200 туристских выставок, 

каждая страна может быть как организатором, так и участником 

международной выставки либо совмещать обе роли. Важнейшими среди 

них являются выставки в Брюсселе, Милане и Вене, «Всемирная неделя 

туризма и путешествий» в Париже, «Фитур» в Мадриде.  

Международные выставки – это форумы для обсуждения актуальных 

проблем мировой туристской индустрии, они, как правило, готовят 

широкий рынок для выведения новых видов туристских продуктов, 

задействуют значительные площади и привлекают большое количество 

посетителей – как профессиональных, так и индивидуальных покупателей. 

Участие в таких выставках принимают национальные и региональные 

туристские администрации, крупные туристские компании, предприятия 

индустрии гостеприимства. Как правило, создаются объединенные 

национальные стенды, либо стенды ассоциаций или крупных гостиничных 

сетей. Стенд оформляется в едином стиле, который включает туристский 

логотип страны (региона, сети, корпорации). 

Рассмотрим далее несколько самых известных туристских выставок. 

Международная туристская выставка «World Travel Market»  в 

Лондоне на протяжении многих лет остается одним из наиболее 

престижных мероприятий мировой туристской отрасли. Первая выставка 

прошла в 1980 г. Ежегодно в ноябре в выставочном центре ExCel в Лондоне 

представлены более 180 стран и регионов мира. В рамках выставки 

проходит Министерский саммит Всемирной туристской организации, 

посвященный наиболее актуальным вопросам развития мирового туризма. 

В течение трех дней работы выставки участники и посетители могут 

принять участие в многочисленных презентациях, семинарах, 

конференциях и других мероприятиях, провести двусторонние встречи в 

целях установления новых деловых контактов и реализации новых проектов 

[4]. 

Уже на протяжении 37 лет WTM собирает под одной крышей все 

важные сегменты туристического обслуживания. На эту престижную 
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экспозицию стремятся попасть и небольшие агентства, и крупнейшие 

гостиничные и развлекательные комплексы. Курорты и целые страны 

представлены огромными красочными стендами и зажигательными 

представлениями. 

Выставка WTM 2016 привлекла 49 275 посетителей, в том числе 9 126 

членов клуба покупателей. Количество стран-участников составило 182 

страны. Событие освещали 2 768 аккредитованных журналистов. В 2015 г. 

на данной выставке было заключено контрактов на 2,5 млрд фунтов 

стерлингов [1]. 

ITB Berlin (Международная биржа по туризму в Берлине) – ведущая 

мировая выставка туризма. Она представляет все туристические 

направления, включая труднодоступные или ещё не освоенные маршруты, и 

самые востребованные тренды индустрии: цифровые технологии, travel-

блогинг, роскошный туризм, приключенческий и молодежный отдых. 

ITB проводится с 1966 г. и считается наиболее удобной платформой 

для продвижения всевозможных туристических предложений и услуг. В 

отличие от другой авторитетной туристической ярмарки, WTM London, 

Берлинский форум принимает не только специалистов отрасли. В 

последние дни работы ITB посещает широкая публика, примерно треть 

которой бронирует себе туры прямо на месте. За счет такого интерактива с 

аудиторией выставка добавляет себе популярности и позволяет 

экспонентам прогнозировать ожидания и запросы конечного потребителя. 

В 2016 г. результаты выставки были следующими: 10 000 участников, 

180 000 посетителей, 187 стран-участниц, общий объём заключённых 

сделок 7 млрд евро [7]. 

Следующая важная выставка – это BIT (Международная туристская 

биржа в Милане) – международная туристическая выставка, проходящая в 

Милане. Впервые она увидела свет в 1980 году, и сейчас стала важнейшим 

ежегодным мероприятием отрасли. Это самая крупная туристическая 

ярмарка Италии. Выставка BIT заслужила авторитет, уважение и 

популярность у туристов и различных компаний, работающих в сфере 

поездок и отдыха. 

Аудиторию события составляют специалисты из 140 стран мира. 

Количество экспонентов превышает 2000, а посетителей – примерно 60 000. 

BIT помогает встретиться профессионалам индустрии, продавцам и 

покупателям туристических продуктов. Любители путешествий выбирают 

интересную экскурсионную, пляжную, деловую или оздоровительную 

поездку с учетом любых потребностей и финансовых возможностей. 

Деловая программа BIT включает в себя презентации, семинары и 

мастер-классы по наиболее актуальным вопросам и инновациям в мире 

туризма. VIP-программа объединяет 1000 избранных туристических 

агентств, провести переговоры с которыми можно прямо во время 

экспозиции. 

Каждый год выставка предлагает новинки, в 2016 году добавлены два 

новых раздела: Food&Winearea и ILoveWedding. В первом сегменте 
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представлены туры, основанные на знакомстве с кулинарными традициями 

разных стран, а во втором – туры, разработанные специально для 

влюбленных пар, молодоженов и супругов, которые хотят провести 

романтический отпуск вместе [6]. 

Выставка 2016 г. приняла 2000 участников из 64 стран, 50 000 

посетителей [2]. 

FITUR – международная туристская выставка-биржа в Мадриде – 

одна из крупнейших в мире выставок. По мнению её постоянных 

участников, помимо выполнения представительских функций в Мадрид 

приезжают для подписания коммерческих соглашений международного 

масштаба, оптовых продаж турпродукта, обмена опытом и консультаций. В 

рамках форума проводятся конференции, семинары и встречи. Все, что 

необходимо для создания рабочей атмосферы. 

В числе участников – туроператоры, транспортные фирмы, 

гостиничный и ресторанный бизнес, официальные туристские организации 

и ассоциации, СМИ, фирмы по организации встреч и конференций. 

Международная выставка FITUR, ежегодно проходящая в Мадриде, 

является первым в году крупнейшим туристическим мероприятием, 

поскольку проводится в январе. В 2016 г. статистика выставки была такова: 

количество участников – 9 605 компаний, количество стран – 164, 124 659 

коммерческих участников и 107 123  посетителей [3]. Экспонировались 

около 690 компаний со всего мира. Кроме того, в выставке также приняли 

участие 151 министр со всех пяти континентов. 

Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи с энтузиазмом 

отозвался о прошедшей в Мадриде выставке, заявив, что количество встреч 

и представленных экспонентов ставит эту выставку в число крупнейших и 

авторитетных выставок в сфере туризма [5]. 

Международная туристская выставка СITМ в Шанхае – это один из 

крупнейших форумов по туризму в Азии, который проходит ежегодно, 

начиная с 1998 г. при поддержке Государственного управления по туризму 

КНР поочередно в Шанхае и в Куньмине. 

СITM – самая масштабная профессиональная туристическая выставка 

в Азиатском регионе, место, куда слетаются представители мирового 

турбизнеса. В выставке на площади в 57 тысяч кв.м традиционно 

принимают участие экспоненты из 100 стран мира и из всех регионов КНР – 

ведущие туристские и транспортные компании, гостиницы и музеи.  

Участники CITM это: представители туристических структур со всех 

уголков мира, включая все крупные административные единицы КНР (31 

провинция, автономные районы, города центрального подчинения, Гонконг, 

Тайвань и Макао), среди которых турагентства, гостиницы, рестораны, 

авиакомпании и другие участники рынка туристических услуг. 

Общая площадь выставки в 2014 г., проходившей в Шанхае, 

составляла 65 тысяч квадратных метров, на ней было 2656 стендов, и в ней 

приняли участие 562 делегации (в том числе 420 зарубежных). В 2015 г.в 

работе выставки в Куньмине приняло участие более 1000 экспонентов из 90 
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стран. На последней выставке в 2016 г. было подписано более 4000 

контрактов [10]. 

Что касается России, то в нашей стране также проводятся крупные 

международные выставки.  

ITM (International Travel Market) – главная туристская выставка, 

которая официально поддержана Федеральным агентством по туризму РФ, 

а также другими федеральными службами и профессиональными 

организациями, способствующими развитию туристической индустрии в 

России. Выставка проводится российским организатором – компанией 

«ЭКСПОТУР». Она призвана отвечать интересам всех участников 

туристического рынка (российских и зарубежных) и ориентирована на 

работу с профессиональной аудиторией и продвинутыми самостоятельными 

путешественниками. 

Выставка «Интурмаркет» – единственная в России, которая 

представляет полный турпродукт нашей страны – в ней участвуют 

абсолютно все регионы России. Без всякого преувеличения – выставка 

«Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда – 

импортозамещения в туризме [10]. 

При этом на выставке представлены традиционные лидеры выездного 

турпотока россиян: Испания, Египет, Греция, Болгария, Марокко, Китай, 

Румыния, Кипр, Таиланд и другие страны, для которых Россия является 

традиционным и любимым рынком. Очень активны страны СНГ и 

Прибалтики. 

На выставке можно ознакомиться с предложениями туроператоров и 

объектов размещения, ближе узнать о новых туристических маршрутах и 

принять участие в конкурсах и розыгрышах путевок. Потенциальных 

путешественников порадуют дегустации национальных блюд и 

выступления фольклорных коллективов. 

Выставка проводится в Международном выставочном центре «Крокус 

Экспо», который отвечает всем современным стандартам. На выставке в 

2016 г. на площади в 28 тыс. кв. м. побывало более 72 тыс. посетителей. 

Количество участников составило 1340 из 74 регионов РФ и 69 зарубежных 

стран [8]. 

MITT (Московская международная выставка «Путешествия и 

туризм») – туристическая выставка № 1 в России, входящая в пятерку 

ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое 

признание международного туристического сообщества и являющаяся 

значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в 

выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов 

мира. Организатором выставки выступает группа компаний ITE – лидер 

выставочного бизнеса в России. 

Ярмарка ставит перед собой две основные задачи: 

продемонстрировать уникальные туристские возможности Москвы 

(начиная с туристской инфраструктуры, достопримечательностей и 

памятных мест, до эксклюзивных событийных и экскурсионных проектов); 
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и дать возможность представителям турбизнеса всего мира познакомить 

москвичей с путешествиями в любую точку земного шара, с национальной 

культурой, традициями, событиями и кухней разных стран. Ярмарка 

ежегодно представляет лучшее из огромного многообразия туристских 

возможностей самой Москвы, России и всего мира и, одновременно, 

позволит окунуться в атмосферу праздника путешествий. 

MITT в 2016 г. – это 1 624 компании – участника из 182 стран и 

регионов мира, 53 000 м. кв. выставочной площади, 7 павильонов и залов. 

MITT 2016 посетили 28 035 человек, более 75% из них – представители 

турфирм из 77 российских регионов [9]. 

Одним из наиболее знаковых событий, проходящих на территории 

Российской Федерации, является международная туристическая выставка 

«ОТДЫХ/LEISURE», проводимая с 1995 г. Выставка «ОТДЫХ/LEISURE» 

традиционно открывает зимний туристический сезон. 

Одна из главных целей – имиджевая комплексная презентация 

туристских возможностей Российской Федерации. Деловая программа 

представляет, как правило, международные образовательные конференции, 

семинары, круглые столы и объединит все мероприятия форума под общим 

брендом  

В 2015 г. участниками выставки стали более 700 участников из 70 

стран мира и регионов России, деловая программа включила более 160 

мероприятий. Общая выставочная площадь составляет 6452 м². Выставку 

посетило 53625 посетителей. 

Сводная статистика по основным туристским  выставкам за 2016 г. 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводная статистика по основным туристским выставкам за 2016 г 

Название Город 
С какого 

года 

Месяц 

проведен

ия 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

стран 

Кол-во 

посетителей 

ITB  Берлин 1966 март 10 000 187 180 000 

WTM  Лондон 1980 ноябрь 14 140  51,500 

BIT  Милан 1980 февраль 2000 140 60 000 

FITUR  Мадрид 1980 январь 9 605 164 231 782 

СITМ  Шанхай 1998 ноябрь 1000 100  

ОТДЫХ / 

LEISURE 

Москва 1995 май 700 70 53 625 

ITM Москва 2006 март 1340 143 72500 

MITT Москва 2000 май 1624 182 28 035 

 

В последние несколько лет на ряде престижных международных 

выставок Россия была представлена единым национальным стендом. Россия 

регулярно участвует в выставках: 

1. FITUR (Мадрид) – выставка стран Средиземноморья; 

2. World Travel Market (Лондон) – самая престижная туристская 

биржа мира;  
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3. ITB (Берлин) – вторая по значимости мировая выставка. Она очень 

перспективна для развития въездного туризма — инкаминга (немцы – самая 

многочисленная группа зарубежных туристов, приезжающих в Россию); 

4. BIT (Милан) – перспективная выставка для России, так как 

итальянцы активно посещают Россию; 

5. CITM (Китай) – выставка особенно интересна для туристских 

администраций России, так как китайский рынок очень быстро растет и на 

данный момент занимает второе место среди направляющих в Россию 

туристских рынков. 

Таким образом, мы видим, что сегодня мировой выставочный 

бизнес – это динамично развивающаяся индустрия, тесно связанная с рядом 

отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, 

материально-техническую базу, специализированные кадры. 

Экономическая эффективность от деятельности субъектов выставочного 

бизнеса выходит далеко за пределы сиюминутных выгод, оказывая 

стимулирующее мультипликативное влияние на производительные силы 

экономики страны / региона. 
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Природно-ресурсний потенціал України значний і різноманітний. В 

умовах інтенсифікації господарської діяльності винятково важливого 

значення набуває вивчення і раціональне використання рекреаційно-

туристських ресурсів, їх охорона. Україна належить до регіону, природні 

туристські ресурси якого відносно добре вивчені, інтенсивно розробляються 

й використовуються у рекреаційній діяльності. Цьому сприяють значна 

територіальна концентрація виробництва населення, високий рівень 

розвитку продуктивних сил, вигідне економіко-географічне положення, у 

ряді випадків - унікальність ресурсів, зокрема курортних. 

Сумська, Харківська, Луганська й Донецька області утворюють 

Східний туристсько-рекреаційний район. Сприятливі кліматичні умови, 

мальовничі береги рік і водоймищ, джерела цілющих вод, лісові масиви, 
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лікувальні грязі, туристсько-екскурсійні об'єкти – є важливими ресурсами 

регіону, його розвитку сприяє також наявність потужного споживача, тому 

що район є промислово розвиненим і тут була зосереджена більша частина 

трудових ресурсів. Центром рекреації є також: Слов`яногірськ, Слов'янськ,  

Маріуполь, Ялта (Донецької області)[5, с.143]. 

На сьогодні кількість теоретичних розробок в Україні, що 

присвячується проблемі розвитку різних видів туристичних послуг, з 

кожним роком зростає. Зокрема, в роботах В.Федорченка [6], вивчалися 

перспективи надання послуг соціального туризму; перспективи розвитку 

промислового туризму в Україні досліджувалися В.Пацюком [4], напрями та 

досвід надання туристичних послуг підприємствами на Дніпропетровщині 

представлені О.Афанасьєвим [1]. В роботі В.Данільчука виявлено, що 

інфраструктура туристичної сфери в Україні ще не відповідає сучасному 

світовому рівню, хоча в останні роки намітилися тенденції щодо створення 

сучасних готелів високого класу, корпусів і номерів на базах відпочинку [2]. 

Проведено моніторинг українського ринку туристичних послуг для молоді 

[3]. 

Разом з тим чимало питань стосовно подальшого розвитку 

туристичних центрів в Україні в умовах погіршення екологічної ситуації, 

проведення АТО, недостатнього фінансування, відповідності світовим 

тенденціям розвитку масового та молодіжного туризму лишаються ще 

недостатньо вивченими та потребують подальшого розгляду.  

Проблема становлення міста Маріуполя як туристичного центру, на 

даний час знаходить все більше прихильників серед влади та мешканців 

міста, але вирішення даної проблеми потребує багатогранного вивчення. 

Туристичний центр – це місцевість, яка приваблює  туристів наявністю 

природних і культурно-історичних ресурсів, зручностей, транспортно-

географічного положення та доступною для туристів інформацією про них. 

Привабливість тієї чи іншої території для розвитку туризму, перш за все 

пізнавального, залежить від наявності культурно-історичних ресурсів - 

(пам'яток історії та культури, культових споруд, меморіальних місць, 

народних промислів і т. п.). Культурно-історична спадщина охоплює всю 

соціально-культурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями 

побутового та господарського життя. Найбільш поширеними формами 

включення культурно-історичних ресурсів в систему туристського 

обслуговування є організація музеїв та формування туристсько-

екскурсійних маршрутів. 

Проблема становлення міста Маріуполя як туристичного центру, на 

даний час знаходить все більше прихильників серед влади та мешканців 

міста, але вирішення даної проблеми потребує багатогранного вивчення. 

Туристичний центр – це місцевість, яка приваблює  туристів наявністю 

природних і культурно-історичних ресурсів, зручностей, транспортно-

географічного положення та доступною для туристів інформацією про них. 

Привабливість тієї чи іншої території для розвитку туризму, перш за все 

пізнавального, залежить від наявності культурно-історичних ресурсів - 
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(пам'яток історії та культури, культових споруд, меморіальних місць, 

народних промислів і т. п.). Культурно-історична спадщина охоплює всю 

соціально-культурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями 

побутового та господарського життя. Найбільш поширеними формами 

включення культурно-історичних ресурсів в систему туристського 

обслуговування є організація музеїв та формування туристсько-

екскурсійних маршрутів. 

Маріуполь - друге за величиною місто в Донецькій області. Згідно з 

офіційними документами, Маріуполь був заснований в 1778 році, але 

історики та краєзнавці доводять, що раніше на місці міста знаходилося 

велике на ті часи козацьке поселення Кальміуська паланка. Раніше місто  

носило назви Павловська (факт дискусійний) та Жданов.  Потужний центр 

української та світової промисловості, який розташований на березі 

Азовського моря. Ще не так давно цей фактор автоматично надавав місту 

курортний статус, але останнім часом екологічні проблеми все сильніше 

позначаються на потоці туристів, які любили і люблять відпочивати в 

Приазов'ї, яке, як відомо, не Донбас. 

Найбільші підприємства міста: ММК ім. Ілліча, Азовсталь, 

машинобудівний концерн Азовмаш, торговий порт і інші. Сьогодні 

металургійні та машинобудівні заводи Маріуполя відомі по всьому світу і є 

привабливими об'єктами для любителів промислового туризму. В радіусі 50-

60 кілометрів від міста розташовано кілька природних заповідників з 

унікальною флорою і фауною. На сьогоднішній день населення Маріуполя 

складає трохи менше 500 тис. чоловік. Таке екзотичне поєднання (важка 

індустрія і море) відображаються і на списку пам'яток. В першу чергу 

Маріуполь буде цікавий любителям промислового туризму: де ще побачиш 

в одному місті три металургійних підприємства, машинобудівний завод і 

великий торговий порт! 

Крім традиційного відпочинку на морському узбережжі, який 

славиться своїми лікувальними властивостями, ще існує маса привабливих 

для туристів напрямків, такі як парки культури і відпочинку: «Міський сад», 

«Приморський парк», «Екстрім-парк», «Парк Петровського», Льодовий 

комплекс «Айсберг» і інші. На базі водонапірної вежі створюють 

культурний центр. Вежа має чотири поверхи, а також оглядовий майданчик, 

на першому поверсі буде розташований туристичний центр, де буде 

реалізовуватися сувенірна продукція в рамках «Нового бренду» Маріуполя, 

а гості і жителі зможуть дізнатися більше про місто.  

Крім того передбачається проведення інвентаризація культурної 

спадщини, створення методистсько-туристичної ради, яка підготує з 

активних студентів екскурсоводів, та розробка путівника. 

Проведене дослідження кафедрою туризму ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», яке було спрямоване на виявлення міри 

обізнаності студентської молоді з пам’ятками міста виявило наступне: для 

середній рівень обізнаності з географічними та історичними даними щодо 

Маріуполя характерним є 90% студентів вибірки; середній рівень 



204  

обізнаності з національно-духовними витоками мешканців Маріуполя - для 

60% студентів та низький рівень обізнаності з ними - для 40% студентів. В 

цілому дане дослідження виявило середньо-низький рівень обізнаності 

студентської молоді з пам’ятками Маріуполя.  

Аналіз рівня обізнаності студентської молоді з пам’ятками міста було 

проведено на основі опитування за допомогою спеціально розробленою 

методикою «Пам’ятки Маріуполя». Вибірка складала 45 респондентів віком 

від 17 років до 25 років. Дане опитування викликало велике зацікавлення 

серед студентів та емоційне реагування на незнання певних подій в історії 

міста. 

Використання опитувальника «Пам’ятки Маріуполя» дозволило 

виявити недоліки в обізнаності молоді в історії, національно-духовних 

витоках мешканців Маріуполя та в знаннях туристичних об’єктів 

Маріуполя. Проведене дослідження показало ефективність використання 

методики «Туристичні потреби та способи їх досягнення» для вивчення 

особливостей сфери потреб потенціальних туристів серед молоді. 

Визначено, що найбільш значущими туристичними потребами серед 

студентської молоді є потреба у відпочинку, потреба у пізнанні мистецтва, 

потреба в оздоровленні та шопінг. Тому серед напрямів розвитку Маріуполя 

як туристського молодіжного центру повинно бути оновлення туристичної 

інфраструктури, зокрема шопінгу; збільшення кількості туристичних 

агентств, що надають екскурсійні та анімаційні послуги; включення в 

туристські міські маршрути історико-архітектурних пам’яток Маріуполя, 

розширення рекреаційних послуг. 
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Развитие сферы туризма оказывает стимулирующее воздействие на 

такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, 

сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и 

составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной 

перестройки экономики любой из стран мира. 

С прошлого века одним из приоритетных направлений путешествий 

является экологический туризм. Экологический туризм - это все виды и 

формы туризма, при которых главной мотивацией туриста к совершению 

путешествия является наблюдение и общение с природой, которое 

способствует сохранению окружающей среды, культурного и природного 
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наследия, оказывая на них минимальное воздействие. Это заставляет 

говорить о феномене так называемого экотуризма, особого сектора 

туристской области, который  по некоторым оценкам уже охватывает более 

десяти процентов туристского рынка, а темпы его роста в 2-3 раза 

превышают соответствующие темпы во всей индустрии туризма. 

Вместе с тем, рациональное использование природных и культурно-

исторических туристских ресурсов позволит избежать многих негативных 

последствий массового туризма. 

Цель исследования – изучить возможности территорий в России и за 

рубежом для оказания услуг экотуризма. 

Объект исследования – экологический туризм. 

Предмет исследования –  возможности территорий в России и за 

рубежом для оказания услуг экотуризма. 

Гипотеза исследования – состоит в том, что исследование территорий 

для оказания услуг экотуризма, позволит выявить Российские регионы и 

зарубежные страны, в которых возможно оказание услуг экотуризма. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой в 

исследовании решались следующие задачи: 

1. По данным литературы изучить опыт оказания туристических услуг в 

странах развивающих экотуризм. 

2. Изучить потребности туристов в предоставлении услуг экотуризма. 

3. Изучить возможности территорий для оказания услуг экотуризма в 

России и странах зарубежья. 

Практическая значимость заключается в возможности  использования 

полученных результатов исследования  в деятельности организаций сферы 

туризма в России. 

Новизна  исследования  заключается в том, что предпринята попытка  

анализа возможностей территорий в России для оказания услуг экотуризма. 

По данным Е.И. Арсеньевой, в наше время совокупность видов и 

направлений туризма, отнесенных к экологическим, насчитывает большое 

количество разновидностей. В сферу экологического туризма включаются 

поездки, связанные с удовлетворением любительских, профессиональных и 

научных интересов, с обучением и образованием. Наряду с этим в разряд 

экотуризма автор включает  такие виды туризма, как религиозный, 

этнический, лечебно-оздоровительный и другие [1].  

Вместе с тем, по мнению М.Б. Биржакова, экологический туризм – это 

разновидность природного туризма, объединяющая людей, 

путешествующих с научно-познавательными целями, однако, 

познавательные цели путешествия должны быть в значительной мере  

экологическими [2]. 

В настоящее время проблема охраны окружающей среды и 

воздействия на ее улучшение занимают важное место во многих 

исследованиях ученых. В процессе туристической деятельности 

непременно происходит изменение окружающей среды. Воздействие 

различных  видов туризма на окружающую среду может быть прямым, 
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косвенным, а также положительным и отрицательным. Туризм не может 

развиваться без взаимодействия с окружающей средой. Однако с помощью 

управления развитием туризма и четкого его планирования возможно 

уменьшение негативного воздействия и увеличение положительного 

эффекта от туризма.  

Одна из главных задач – обучение людей любви и уважению к  

природе, пониманию ее законов, отношению к ней с сознательностью и 

бережностью. Туристические отели, курорты, которые находятся среди 

нетронутой природы, и где уделяют должное внимание вопросам экологии, 

сохранению природного ландшафта и культурного наследия местного 

населения, становятся все более популярными и привлекают новых, 

экологически сознательных и более подготовленных туристов. На основе 

спроса на нетронутые уголки природы возник экотуризм, т.е.  путешествия 

в места с относительно нетронутой местностью с целью не нарушения 

целостности экосистем и получения полного представления о природных, 

культурных и этнографических особенностях данной территории. От 

традиционного туризма он отличается следующими признаками: 

преобладание природных ископаемых и объектов туризма, устойчивое 

природоиспользование, экологическое просвещение [3]. 

Изучение  проблем  территорий по организации  экотуризма в России 

и за рубежом проводилось кафедрой спортивных дисциплин Института 

гуманитарного образования и спорта Сургутского государственного 

университета с 2015 по 2017гг. Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследования: анализ литературы, 

информационно-целевой анализ, опрос (в виде анкетирования), контент-

анализ. 

Анализ литературы использовался  для определения актуальности 

предполагаемого исследования, степени разработанности проблемы в науке 

и отражению ее в научных публикациях. При изучении литературных 

источников использовались формы выборки и заметки, а  также 

аннотирование, т.е. составление аннотации - предельно краткого изложения 

содержания  материала с его критической оценкой.  

Используя информационно-целевой анализ нами изучались страны, в 

которых развит,  и продолжает развиваться экотуризм, а именно: Россия, 

Коста-Рика, Испания, Перу, Кения, Швейцария. В ходе анализа мы брали во 

внимание такие аспекты туризма как: виды экотуризма, специфика оказания 

услуг в экотуризме, климатические и природные особенности стран, анализ 

туристической инфраструктуры и туристический поток в стране.  

С помощью опроса (в виде анкетирования) мы устанавливали наличие 

у  опрашиваемых знаний об экологическом туризме; наличие желания 

отдохнуть экотуристом; насколько актуален такой вид туризма в нашей 

стране и результаты  такого тура.  

Анкета содержала 22 вопроса. Всего опрошено более 30 человек, 

возраст которых составил от 17 до 45 лет. Респонденты проходили опрос на 
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сайте Survio.com, где была возможность ознакомиться и дать ответы на 

вопросы предложенной анкеты.  

С помощью контент-анализа отслеживались критерии оценивания 

территорий (исходя из опыта изучения стран, развивающих экотуризм) и их 

последующая оценка. Для проведения контент-анализа нами составлялись 

таблицы, включающие критерии оценки экотуризма, которые содержат 

такие параметры, как: климат, природные особенности, виды экотуризмы, 

особенности экотуризма, туристическая инфраструктура, поток туристов. 

Проведенное анкетирование показало, что опрашиваемые не знают, 

что такое экологический туризм, т.к. ни разу про него не слышали и не 

имеют представления о сути такого вида туров, однако, путешественникам 

интересен такой вид отдыха, в особенности по  нашей стране.  

Значительная  часть опрошенных нами туристов предпочитают 

выезжать в страны континентов Европы и Азии, пользуясь услугами 

туроператора, при этом для респондентов важны определенные критерии 

при выборе отеля. Так, в результате опроса установлено, что самым 

главным для путешествующих является: 1. Наличие в отеле wi-fi интернета; 

2. Звездность отеля. 3. Комфортабельность отеля.  

На вопрос, «Знаете ли вы что такое экотур?» 100% из числа 

опрошенных ответили неверно. Очевидно, это связанно с тем, что 

туроператоры не заинтересованы в предоставлении такого вида туров 

путешествующим. Или, потому, что такой вид путешествий является 

молодым и только начинает развиваться в области туризма.    

При ответе на вопрос: «Если во время путешествия вам придется, 

заночевать в палатке?»  20% выбрали вариант ответа: «Соглашусь к 

непритязательным условием ночевки; 20% выбрали вариант ответа: 

«Соглашусь, но с определенными условиями», и 60% респондентов 

ответили отрицательно: «Не соглашусь, ввиду личных или других 

обстоятельств». Следовательно, большинство путешествующих 

предпочитают комфортные условия проживания: вечерний душ, удобную 

кровать, чай, кофе, СМИ и прочие виды удобства. 

На вопрос: «Готовы ли вы терпеть неудобства во время 

путешествия?», 40% опрашиваемых выбрали вариант ответа «Да, готов к 

любым условиям», а 60% ответили отрицательно «Не готов». Большиство 

опрашиваемых считают, что не готовы целый день находиться в походных 

условиях, по причине: недостаточная физическая подготовленность, 

утомляемость, желание провести отдых в более комфортных условиях. 

Ответы на вопрос: «Что вам было бы интересно во время 

путешествия?», распределились таким образом, что 20% опрашиваемых 

выбрали вариант ответа: «Знакомство с культурой других народов»; 80% 

выбрали вариант ответа: «Оздоровление организма».Это говорит о том, что 

в свободное от работы время люди заинтересованы в лечении и 

профилактике имеющихся у них заболеваний с использованием природных 

факторов (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и 

т.п.) в сочетании с физическими нагрузками.  
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На вопрос: «Важна ли для вас при выборе места отдыха обстановка 

окружающей среды на местности?», 90% опрошенных ответили 

положительно, 10% респондентов отрицательно. Следовательно, 

благоприятные климатические условия: чистый природный воздух, покой, 

возможность уединиться с природой  влияют на качество отдыха 

путешествующих. 

На вопрос: «Соблюдаете ли вы чистоту окружающей среды во время 

отдыха и почему?», все опрашиваемые ответили положительно, т.к. их 

беспокоит нынешняя ситуация окружающей среды в нашей стране и мире, и 

они во время отдыха стараются не нарушать чистоту в данном регионе.  

При ответе на вопрос: «Знают ли они, в каких странах развит 

экотуризм?», 95% опрошенных ответили отрицательно и лишь 5% 

положительно. Большинство опрашиваемых не знакомы с таким понятием, 

как «экотуризм», и как следствие, не имеют знаний о том, в каких странах 

он имеет развитие и популярность. 

Из числа опрошенных,  на вопрос: «Какое время года вы выбираете 

для экотура?» 60% ответили, что выбирают лето, т.к. считают это время 

года теплым и более благоприятным для отдыха; 25% выбрали зимнее 

время, вероятнее всего для занятий горными лыжами и прочими зимними 

видами  спорта; 15% предпочитают весну, поскольку в это время года все 

оживает, расцветает, просыпается природа, присутствует большое 

количество солнечных дней. 

На вопрос: «Был бы актуален такой вид туризма в нашей стране и 

почему?», все опрашиваемые ответили положительно, т.к. считают, что 

наша страна обладает большим наличием природных ресурсов, а это 

богатая флора и фауна. На завершающий вопрос анкеты: «Каким местам Вы 

отдаете предпочтении в случае путешествия в экотуре?»  Путешествующим 

интересно побывать в местах, в которых обитают редкие животные, 

занесенные в «Красную Книгу»; обратить внимание на состояние 

собственного здоровья, предприняв попытку к его восстановлению; 

отдохнуть от города в природной среде. Таким образом,  по результатам 

анкетирования нами установлено, что самым благоприятным регионом 

России для экотура респонденты считают Северо-Кавказский Федеральный 

Округ.  

 При анализе зарубежных стран, имеющих экотуры, мы брали во 

внимание следующие факторы: климат, природные особенности, виды 

экотуризма, особенности экотуризма, туристическая инфраструктура, 

туристический поток в стране. При условии наличия данных критериев, мы 

остановились на таких странах, как Коста-Рика, Испания, Швейцария, 

Кения, Перу. 

Результаты опроса по зарубежным странам говорят о том, что в   

Коста-Рике преобладает субэкваториальный климат, средняя температура 

воздуха в году: +23, +25, для наиболее благоприятного отдыха следует 

приезжать сюда с декабря по апрель. Природные особенности данной 

территории разнообразны: такие, как рельеф, наличие 120 вулканов, 



210  

обширная флора и фауна, наличие большого количества Национальных 

парков. На территории страны преобладают такие виды экотуризма, как: 

путешествие в природные резерваты и активный туризм. Страна находится 

на первом месте в рейтинге самых популярных мест для экологического 

отдыха. Анализ туристической инфраструктуры показывает, что на 

территории страны очень хорошо развит внутренний туризм: это наличие 

престижных и комфортабельных отелей, возможность аренды 

транспортных средств, широкий выбор активного туризма и шоппинга. 

Также посещение Национальных парков и заповедников. Спрос на отдых 

экотуристом в данной стране растет с каждым годом (с 2,428тыс. чел. в 

2014г. до 2,660 в 2016г.). 

В Испании преобладает климат субтропический, средняя температура 

воздуха в году составляет: +20, +25, для наиболее благоприятного отдыха 

следует посещать страну с июня по октябрь. Природные особенности 

страны разнообразны: в основном на данной территории преобладает 

горный и плоскогорный рельеф, страна богата обширной флорой и фауной. 

В Испании в основном преобладают такие виды экотуризма, как: активный 

отдых и путешествие в природные резерваты. Туристическая 

инфраструктура в стране очень хорошо развита: Испания занимает первое 

место по количеству комфортных отелей, а это 4-5 звезд, большой выбор 

активного туризма, посещение природных заповедников страны,  имеется 

также аренда транспортных средств передвижения. Из всех взятых нами 

стран, Испанию посещают большое количество человек в год, и с каждым 

годом это количество только растет (с 60,675 тыс. чел. в 2014г. до 68,215в 

2016г.). 

В Швейцарии преобладает умеренно – континентальный климат, 

средняя температура воздуха в году: зимой -8, летом +18, +20, для наиболее 

благоприятного отдыха следует посещать страну с января по февраль. 

Природные особенности на данной территории это преобладание горного 

рельефа, большая часть страны находится на территории Альп, для данной 

территории характерно большое количество ледников. В основном в 

Швейцарии преобладает активный отдыха, а это – пешие походы, 

альпинизм, спуски на горных лыжах, велопрогулки. Туристическая 

инфраструктура Швейцарии имеет низкий показатель преступности, 

наличие лучших горных курортов в мире, возможность передвижения по 

стране ж/д транспортом, аренда средств передвижения, а также комфортное 

проживание в отелях ( к сожалению очень дорогое). Но, несмотря на 

большую стоимость проживания в отелях, спрос на отдых в данной стране 

только растет с каждым годом (с 8,967тыс. чел. в 2014г. до 9,305в 2016г.). 

В Кении преобладает субэкваториальный климат, средняя 

температура воздуха в стране составляет: +23, +26, для наиболее 

благоприятного отдыха следует посещать с января – февраль и в октябре. 

Природные особенности: вся страна является Национальным заповедником, 

в котором запрещена охота на животных. В основном на данной территории 

преобладает плоскогорье, имеется действующий вулкан Кения. Также 
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страна богата обширной флорой и фауной. В основном в Кении 

преобладают такие виды экотуризма, как: путешествие в природные 

резерваты, активный туризм. Туристическая инфраструктура развита 

хорошо, в основном направлена на сафари и проживание в Национальных 

парках, в которых имеются отели 4-5 звезд. Для передвижения по стране 

хорошо развит железнодорожный  транспорт, также имеется аренда 

транспорта, но с условием использования услуг шофера. Исходя из 

результатов анализа видно, что в Кению приезжает малое количество 

туристов, однако число посетителей с каждым годом также растет (с 

1,114тыс. чел. в 2014г. до 1,417в 2016г.). 

В Перу преобладает сразу два климата это: тропический и пустынный, 

средняя температура воздуха составляет: +16, +25, для благоприятного 

отдыха следует посещать страну с июня по август. Природные особенности 

Перу это, то, что в стране преобладает горный рельеф, насчитывается более 

трех десятков горных вершин высотой более 6000 метров, богата обширной 

флорой и фауной. На данной территории преобладают такие виды 

эктотуризма: исторический туризм и  путешествие в природные резерваты. 

Туристическая инфраструктура в стране очень хорошо развита, в основном 

передвижение по городу и между ними осуществляется за счет 

общественного транспорта, но можно также  авиа и ж/д. Имеются неплохие 

хостелы и отели, как в городах, так и в Национальных парках. Посещение 

Перу туристами ежегодно растет (с 3,164тыс. чел. в 2014г. до 3,456 в 

2016г.). 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение опыта оказания туристических услуг в странах развивающих 

экотуризм  показало, что туристическая инфраструктура в зарубежных 

странах развивающих экотуризм находится на высоком уровне, об этом 

свидетельствует - количество и звездность отелей для проживания; качество 

предоставляемых услуг; разновидность видов отдыха для туристов; наличие 

аренды транспортных средств для передвижения, и главное - возможность 

посещения Национальных парков и заповедников, а также поток туристов, 

количество которого растет с каждым годом. 

2. Исходя из результатов проведенного нами опроса, следует,  что жители 

нашей страны готовы выбрать такой вид путешествия, как экотуризм,  т.к., 

на сегодняшний день он является одним из перспективных и быстро 

развивающихся секторов индустрии туризма, занимает  одну из ведущих 

позиций в мире. В России расположено множество природных 

заповедников, Национальных парков с редкими видами растений и редких 

животных. Для развития такого вида туризма необходимо увеличить 

финансирование, улучшить маркетинг, повысить имидж объектов 

Национального достояния. 

3. Изучение возможностей территорий для оказания услуг экотуризма в 

России показало, что на данный момент лишь в трех  регионах нашей 

страны может быть развит данный вид туризма: Северо-Кавказский 

Федеральный Округ, Сибирский Федеральный Округ, Дальневосточный 
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Федеральный Округ. Об этом свидетельствуют: климат этих территорий, 

наличие хорошей туристической инфраструктуры, природных особенностей 

регионов, а также многообразной флоры и фауны. Для привлечения 

большего потока туристов, как жителей России, так и иностранных 

путешественников организаторам следует обратить внимание на развитие 

туристической инфраструктуры в этих регионах до международного 

уровня. 
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Детский и молодёжный туризм на сегодняшний день является одним 

из самых массовых видов туризма.  Проблема развития данного вида 

туризма очень актуальна. Специалисты считают, что в перспективе он 

может и должен стать одним из приоритетных направлений развития 

туризма в России.  

Экономические преимущества детского и молодёжного туризма 

очевидны: путешествуют школьники и студенты, как правило, 

организованными группами, поездки ритмично повторяются из года в год, 

что значительно облегчает планирование бизнеса.  

Еще более важен детский и молодёжный туризм с точки зрения 

социальной. Он предоставляет уникальную возможность глубже узнать и 

наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием своей 

страны и других государств, пробудить у молодых людей чувство 

национального самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и 

обычаям других национальностей и народов.  

Забайкальский край обладает весьма благоприятными условиями для 

развития туристских путешествий детей и молодёжи. Это обусловлено 

большим разнообразием ландшафтов Забайкалья, наличием уникальных 

объектов, часть которых отнесена к памятникам природы. 

Упоминания о первых организованных туристических походах в 

Забайкалье относятся к 1918 году, когда известный педагог и скульптор 

И.Н. Жуков разработал на базе скаутской организации длительную игру с 

целью изучения истории и природы Забайкалья [3]. Она включала в себя 

определённую подготовку, прохождение маршрутов, проведение экскурсий 

и соревнований в окрестностях Читы. Летом 1923 года тридцать два 

воспитанника детского дома совершили водное путешествие по рекам 

Ингода и Шилка от села Татаурово до Сретенска  продолжительностью два 

с половиной месяца. В 1928 году при Читинском окружном совете 

физической культуры было создано бюро массового туризма. Летом 1928 

года группа туристов совершила 10-дневный пеший поход по маршруту 

Чита – голец Саранакан – Чита. В 1929 году был проведён водный поход на 

восьми шлюпках от Читы до Николаевска-на-Амуре, в котором участвовало 

33 человека.  

Более активно детско-юношеский туризм в Забайкалье начал 

развиваться со второй половины 1950-х годов [3]. В 1954 году под 

руководством учителя школы № 5 Р. Мочалова двенадцать учащихся этой 

школы совершили поход на Байкал и выполнили норматив на значок 

«Турист СССР». 

По-настоящему массовым туризм в Забайкалье становится в 1955-

1958 годах после организации Читинского клуба туристов, который стал 

«родителем» школьного туризма. Бурно развивались пешеходные, 

велосипедные, лыжные походы выходного дня. Постепенно приобреталось 

туристское снаряжение. Хозяйственный отдел ЗабВО поставил палатки, 

резиновые лодки и понтоны, другое походное снаряжение, необходимое для 

проведения походов, особенно многодневных. Был организован пункт 
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проката походного снаряжения. Наиболее популярными были пешеходные 

маршруты на Никишиху, в окрестности Молоковки, Читинские 

(Кадалинские) Дворцы, гору Арача, Смоленские скалы и др. Продолжались 

традиционные заплывы на байдарках и надувных понтонах по реке Ингоде. 

Вслед за Читинским клубом туристов, подобные организации при домах 

культуры возникли и в районах области: в городе Могоча, Петровск-

Забайкальском, Шилке, Кокуе [6]. 

Одним из организационных центров туристской, краеведческой и 

экскурсионной работы стала «Областная детская экскурсионно-туристская 

станция», образованная в 1959 году [4]. Основная задача – оказание помощи 

школам и другим учреждениям народного образования в массовом 

развитии школьного туризма; организация экскурсий и походов, 

исследовательской и туристско-спортивной деятельности со школьниками. 

В штате тогда было всего два человека, они и занимались организацией 

детских экскурсионных поездок по стране. Затем появились туристский, 

краеведческий, экскурсионный отделы. В туристско-краеведческую 

деятельность включались многие школьные коллективы области.  

Станция занималась проведением областных смотров туристско-

экскурсионной работы школ, конкурсов на лучшее туристское путешествие, 

конференций юных краеведов, археологов и этнографов, соревнований по 

спортивному ориентированию и слетов юных туристов-краеведов, 

курировала работу школьных музеев и туристско-краеведческих кружков.  

Первый областной слёт юных туристов-краеведов состоялся на реке 

Кручина в 1960 году. Летом на огромной лесной поляне строились 

разноцветные палаточные города. В программу слёта входили соревнования 

по закрытому маршруту, туристской технике, топографии и геологии, 

краеведческая конференция, различные конкурсы. 

Туристско-краеведческое движение быстро приобрело широкую 

популярность среди школьников и слёты юных туристов стали 

традиционными. Также юные краеведы имели возможность рассказывать о 

результатах своей поисковой деятельности на областных конференциях по 

краеведению. Стали проводиться слёты учителей, на которых они не только 

соревновались, но и обучались туристскому мастерству, обменивались 

опытом. 

В 1992 году станция была реорганизована в Областной Центр детско-

юношеского туризма и краеведения Читинской области. Определились 

четыре основных направления деятельности: туристско-краеведческое, 

туристско-спортивное, эколого-биологическое, военно-патриотическое.  

В мае 2001 года в Центре возобновила работу Маршрутно-

квалификационная комиссия (МКК), с помощью которой самодеятельные 

спортивные туристские группы могли получить необходимые сведения о 

планируемых районах и маршрутах путешествия, оформить 

соответствующие документы (маршрутные книжки, справки о зачете 

путешествия), встать на контроль в поисково-спасательной службе. 

Педагоги центра имели высшие квалификационные категории.  
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В 2003 году центр получает новое название – Государственное 

учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Читинской области». В Центре работают педагоги дополнительного 

образования, многие из которых награждены грамотами Администрации 

края, имеют почетные звания. Преподаватели работают по авторским 

программам, которыми успешно пользуются школы Забайкалья. Юные 

спортсмены-туристы края ежегодно участвуют в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. Ежегодно открывает свой туристский сезон 

летний палаточный лагерь старшеклассников «Тропинка». В 2008 году 

ребята побывали на севере Забайкалья, посетили памятник природы 

«Чарские пески», преодолевали северные реки, увидели ледники хребта 

Кодар, познакомились с историей, культурой и традициями местного 

населения – эвенков.  

Учреждение пережило второе рождение  26 декабря 2008 года. Было 

создано новое учреждение ГУ ДОД «Забайкальский детско-юношеский 

центр» – результат реорганизации и объединения двух 

учреждений: Областной станции юных натуралистов (основанной в 1940 

году) и областного центра детско-юношеского туризма и краеведения [3].  

На базе детско-юношеского центра создан ресурсный центр 

агротехнической направленности, координационный центр по развитию 

военно-патриотического воспитания молодёжи, ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей «Радуга».  

Во время каникул для юных краеведов Забайкалья проводится неделя 

«Музей и дети». Они рассказывают о своей поисковой работе. В школах 

края созданы и работают 150 школьных музеев. Ежегодно среди 

школьников проводится краевой экологический конкурс «Моей Отчизны 

уголок», по результатам которого юные исследователи природы края 

награждаются грамотами, дипломами, призами. Активно действуют очно-

заочные школы «Юный экскурсовод», «Юный краевед», «Юный 

спасатель». Многие выпускники Центра, недавние юные туристы и 

краеведы, сегодня работают в поисково-спасательной службе 

Забайкальского края. В настоящее время Забайкальский детско-юношеский 

центр работает со школьниками всего Забайкалья по двум основным 

направлениям: туристско-краеведческому и эколого-биологическому. 

Ещё одно учреждение, организовывающее работу с детьми и 

подростками – Муниципальное учреждение дополнительного образования,  

«Городской Центр детско-юношеского туризма города Читы», образованное 

в 1993 году [4]. В 2005 году учреждение переименовано в муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения г. 

Читы». 

В учреждении сформировались туристско-спортивный, краеведческий 

и экологический отделы. Методисты туристско-спортивного отдела 

организовывали категорийные и степенные туристские походы на голец 
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Саранакан, в пещеру Хээтэй, на вершину горы Арача и Карповские пороги, 

на Алханай, в Мраморное ущелье Кодара, на Кадалинские Дворцы [2]. В 

1998 году были организованы первые водные сплавы по рекам Читинка, 

Ингода, Оленгуй, Шилка.  

В 2000 году на базе Центра было создано детское экологическое 

движение «Зеленый листок», которое объединяло более 200 ребят. 1998-

2003 при городском Центре активно работала молодежная общественная 

туристско-экологическая организация «Гуран» [3]. Выпускники ЦДЮТиК, 

студенты, рабочая молодежь проводили экологические акции, 

организовывали походы и экспедиции, осуществляли судейство на 

туристско-спортивных соревнованиях.  

Городской Центр детско-юношеского туризма и краеведения получил 

большую известность. В соревнованиях и мероприятиях патриотической 

направленности принимают участие команды школ города Читы в двух 

возрастных категориях (5-7 классы, 8-11 классы). Процесс патриотического 

воспитания направлен на изучение учащимися культурно-исторических и 

социально-политических традиций и перспектив развития государства и 

родного края. Работа Центра в первую очередь ориентирована на развитие 

духовности, уважения к культуре и истории родного края и населяющих его 

народов, экономического и эстетического обогащения школьников, то есть 

воспитание патриотизма на основе становления высших ценностных 

ориентаций личности [6]. В образовательных программах ЦДЮТиК 

используется опыт, накопленный системой образования в организации и 

проведении туристских походов по историческим местам Забайкалья. 

Как видим, развитие детского и молодёжного туризма на территории 

Забайкальского края играет огромную роль в обеспечении многостороннего 

развития личности. Именно походы, поездки, экскурсии могут дать 

подрастающему поколению возможность для повышения своего 

интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности 

воспринимать красоту окружающего мира. Важен туризм и как средство 

снятия физической усталости, психологического напряжения и стрессов. 

Необходимо также отметить влияние детского и молодёжного туризма на 

развитие в подрастающем поколении коммуникабельности, 

самодисциплины, адаптации к условиям современной жизни.  

Развитие детского и молодежного туризма помогает создавать 

условия для здорового образа жизни, предлагает альтернативу, 

позволяющую воспитать самостоятельного, умеющего принимать 

ответственные решения, целеустремленного, здорового физически и 

морально юного патриота, который знает, любит и испытывает гордость за 

свою Отчизну.  
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В настоящее время с каждым годом в нашей стране растет количество 

детей, часто болеющих простудными заболеваниями, хроническим 

воспалением миндалин, аденоидами. Часто хронический воспалительный 

процесс в носоглотке осложняется присоединением бронхита, 

аллергических проявлений. Такой контингент детей объединяется в 

большую группу с условным названием «часто болеющие» [2].  

Удельный вес часто болеющих детей среди всех детей может 

составлять от 15 до 50%, что зависит от возраста, эпидемиологических и 

социальных условий. Частые острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) могут приводить к нарушению физического и нервно–психического 

развития детей, формированию невротических реакций. Ограничение 

возможности общения со сверстниками приводит к социальной 

дезадаптации ребенка [1]. 

Часто болеющие дети (ЧБД) — группа детей, которые достоверно 

чаще, чем среднестатистический ребенок, переносят острые 

респираторные заболевания, не связанные со стойкими врожденными, 
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наследственными или приобретенными патологическими состояниями. 

Таким образом, ЧБД — это не нозологическая форма и не диагноз [3].  

Лечение острых респираторных заболеваний у ребенка должно быть 

строго индивидуальным с учетом причин, вызвавших заболевание, но 

профилактика повторных респираторных заболеваний у часто болеющих 

детей является общей [1,2]. 

Объект исследования – процесс физического воспитания часто-

болеющих детей. 

Предмет исследования – методика подвижных игр как средство 

физического воспитания для оздоровления часто-болеющих детей. 

Цель исследования – разработка, теоретическое и 

экспериментальное обоснование методики физического воспитания часто-

болеющих детей на основе использования подвижных игр. 

В ходе исследовательской работы были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить особенности проведения подвижных игр на занятиях по 

физическому воспитанию с часто-болеющими детьми. 

2. Разработать методику физического воспитания для часто-

болеющих детей на основе использования подвижных игр. 

3. Проанализировать влияние разработанной методики на часто-

болеющих детей. 

Гипотеза исследования: предполагается, что предложенная методика 

физического воспитания для часто-болеющих детей на основе 

использования подвижных игр будет способствовать улучшению и 

ускорению процесса реабилитации детей, повышению функциональных 

возможностей организма. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, медико-

биологический эксперимент, математическая обработка материалов 

исследования. 

Для часто-болеющих детей используются дыхательные упражнения в 

игровой форме. Основная цель этих упражнений - «поставить» ребенку 

ритмичное полное дыхание со спокойным, нефорсированным выдохом. 

Применяются упражнения, способствующие увеличению экскурсии 

грудной клетки и диафрагмы за счет усиления функций вспомогательных 

дыхательных мышц. С этой целью рекомендуются упражнения с 

равномерным медленным выдохом через рот, сложенный трубочкой, и 

звуковая гимнастика. Эти упражнения должны проводиться в соответствии 

с принципом наглядности, должно использоваться конкретность мышления 

(подуть на свечку, понюхать цветок и т.п.). Необходимо присутствие 

эмоционального фактора. Следить за тем, чтобы выдох не был быстрым 

(способствует растяжению альвеол).  
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При проведении занятий с часто-болеющими детьми с 

использованием подвижных игр необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 - содержание игр (сюжет, правила) должно соответствовать уровню 

интеллектуального и двигательного развития, эмоционального состояния и 

личностных интересов детей; 

- подвижные игры предполагают варианты усложнения, но процесс 

насыщения моторными действиями должен осуществляться постепенно по 

мере овладения простыми формами движений; 

- содержание игр должно предусматривать комплексный характер 

воздействия: коррекцию телосложения, развитие координационных 

способностей, коррекцию двигательных нарушений, развитие физических 

качеств, укрепление и оздоровление всего организма в целом; 

- в процессе игры необходимо стимулировать познавательную 

деятельность, активизировать психические процессы, творчество и 

фантазию ребенка. 

Для часто-болеющих детей была разработана программа физического 

воспитания на основе использования подвижных игр, которая включала в 

себя подвижные игры, направленные на формирование осанки и развитие 

подвижности отделов позвоночника, направленные на коррекцию дыхания, 

а также дыхательная гимнастика «Осень», комплекс общеразвивающих 

физических упражнений для легочной вентиляции, элементы дыхательной 

гимнастики для восстановления носового дыхания, специальные 

упражнения для органов дыхания (дыхательные упражнения), упражнения 

для коррекции дыхания, закаливающие носовое дыхание.  

Нами было проведено экспериментальное исследование группы 

часто-болеющих детей, имеющих различные заболевания дыхательных 

путей, в период с сентября 20010 г. по март 2011 г. Занятия проводились 2 

раза в неделю, продолжительностью 60 минут, включая один 

пятиминутный перерыв. Из числа часто-болеющих детей санаторно-лесной 

школы г. Читы были сформированы две группы: экспериментальная и 

контрольная (по 10 человек). Возраст детей 9-10 лет.  

В начале педагогического эксперимента статистически достоверных 

различий (p>0,05) в показателях физического развития и функциональной 

подготовленности часто-болеющих детей экспериментальной и 

контрольной группы выявлено не было. 

Анализ результатов в конце педагогического эксперимента позволил 

установить, что в обеих группах отмечалась достоверная тенденция к 

улучшению исследуемых показателей по сравнению с началом 

эксперимента.  

За время эксперимента в обеих группах были выявлены достоверные 

различия (p≤0,05) в следующих показателях физического развития и 

функциональной подготовленности часто-болеющих детей: ЧСС, ЖЕЛ, 

проба Штанге и Генче.  
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Произошли статистически недостоверные улучшения в показателях 

роста в конце экспериментального исследования в экспериментальной и 

контрольной группах на 1,45% (1,9 см) и 1,46 % (1,9 см); увеличение 

показателей массы тела в экспериментальной группе на 4,6% (1,3 кг), в 

контрольной группе на 4,7% (1,4 кг); в окружности грудной клетки 

показатели улучшились в экспериментальной группе с 77,6 см до 78,9 см, в 

контрольной группе – с 77,9 см до 78,4 см, темпы прироста в 

экспериментальной и контрольной группах составили 1,3 см (1,67%) и 0,5 

см (0,64%) соответственно. Частота дыхания у часто болеющих детей 

экспериментальной группы уменьшилась на 2,8 раза (13,8%) с 20,3 раза до 

17,5 раз по сравнению с началом исследования, в контрольной группе 

частота дыхания уменьшилась на 1,3 раза (6,91%) с 18,8 раза до 17,5 раз в 

конце эксперимента. 

В конце исследования в показателях ЧСС выявлены статистически 

значимые различия у часто болеющих детей: в экспериментальной группе 

ЧСС уменьшилась на 9,2 уд/мин, что составляет 10,9%, по сравнению с 

началом эксперимента, т.е. произошла адаптация сердечно-сосудистой 

системы к физическим нагрузкам. В контрольной группе также произошли 

изменения, но они незначительны в сравнении с показателями детей 

экспериментальной группы.  

При систематических занятиях с часто-болеющими детьми с 

оздоровительной направленностью развиваются дыхательные мышцы, 

увеличивается жизненная емкость легких, что подтверждается результатами 

экспериментальных исследований. Показатели жизненной емкости легких у 

детей экспериментальной группы увеличились на 360 мл (25,5%) в 

сравнении с контрольной группой на 90 мл (6,52%).  

Положительная динамика показателей задержки дыхания на вдохе 

(проба Штанге) и выдохе (проба Генче), в экспериментальной группе в ходе 

исследования, говорит об улучшении работы кардиореспираторной 

системы, более высокие темпы прироста данного показателя у детей ЭГ 

подтверждают благоприятное воздействие на жизненно важные функции 

организма занимающихся применяемой экспериментальной методики. В 

результате проведенного исследования в ЭГ увеличились показатели в 

пробе Штанге на 23,5 % (с 35,3 с. в начале до 43,6 с. в конце эксперимента), 

в пробе Генче на 41,2% (с 17,2 с. в начале эксперимента до 24,3 с. в конце 

эксперимента). 

Кроме того, все дети, посещавшие занятия, освоили диафрагмальный 

тип дыхания. У всех детей улучшилась переносимость физических 

нагрузок, восстановился носовой тип дыхания. У занимавшихся в период 

занятий не было случаев тяжелых осложненных простудных заболеваний.  

Применение экспериментальной программы с использованием 

подвижных игр для часто болеющих детей обеспечило статистически 

достоверные улучшения в показателях физического развития и 

функциональной подготовленности:  
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- в величинах частоты сердечных сокращений произошли изменения в 

экспериментальной группе с 84,4 уд/мин до 75,2 уд/мин (10,9%); 

- показатели жизненной емкости легких увеличились с 1410 мл. до 

1770 мл. (25,5%); 

- улучшились показатели в пробе Штанге на 23,5% (8,3 сек.), проба 

Генче увеличилась на 41,2% (7,1 сек.). 

Подвижные игры выступают как одно из действенных средств 

физического и нравственного воспитания часто-болеющих детей, 

помогающих им добиться жизненно важных и необходимых результатов в 

овладении двигательной сферой, служащие средством коррекции и 

компенсации различных нарушений и создающие благоприятные условия 

для социальной реабилитации.  
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Рівень освіти в Україні приваблює все більше іноземних громадян, що 

зумовлено якісною підготовкою спеціалістів, фундаментальністю знань та 
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доступністю вищої освіти у вищих навчальних закладах (ВНЗ), зокрема в 

медичних [1, 2]. У свою чергу, навчання іноземних студентів підвищує 

імідж не лише ВНЗ, але й імідж держави в цілому. Наявність іноземних 

студентів у вищому навчальному закладі будь-якої країни світу – це 

вагомий елемент інтеграційного розвитку системи вищої освіти держави, 

який свідчить про високий рівень якості освіти і престиж вищої школи цієї 

країни на світовому ринку освітніх послуг. Зростання чисельності 

студентів-іноземців у вищих навчальних закладах стає однією з важливих 

ознак інтернаціоналізації освіти [3 - 6]. 

Починаючи навчання в університеті іноземні студенти стикаються з 

такими проблемами: 

а) недостатнє володіння українською мовою; 

б) часто слабка підготовка за профільними та спеціальними 

дисциплінами (біологія, фізика, хімія та ін.). Ця обставина значно зменшує 

можливість використання україномовними іноземними студентами 

загальноприйнятих підручників, посібників, які використовуються для 

навчання українськими студентами; 

в) відсутні навички самостійної роботи. Частина студентів не може 

конспектувати лекції, працювати з джерелами інформації, аналізувати 

інформацію великих об’ємів. Вони не вміють, а іноді і не бажають 

використовувати бібліотечний фонд університету;  

г) не сформований алгоритм використання на практичних заняттях 

теоретичного матеріалу, поданого на лекціях та опрацьованого самостійно; 

д) відчутна різниця між формами та методами навчання в 

українському вузі та відповідними елементами навчання у вищій школі 

батьківщини студента; 

Викладання у групах іноземних студентів, вимагає ретельної 

організації навчального процесу. Викладачі, проводячи заняття, обов’язково 

враховують культурні особливості, релігійні погляди та традиції іноземних 

студентів. Особливо це важливо для студентів молодших курсів, коли 

потрібно донести до студентів матеріал предмету, з використанням 

зрозумілих їм прикладів, доступної для студентів термінології, у той же час 

збагачуючи їх словниковий запас [4]. 

Викладання проводиться згідно типових програм і навчальних планів, 

на основі яких розроблені робочі програми (лекційні години, практичні 

заняття і години для самостійної позааудиторної роботи студентів). 

Програми для іноземних україномовних та українських студентів є 

ідентичними за кількістю годин на практичні заняття, лекції та самостійну 

позааудиторну роботу студентів. Однак, тексти лекцій і методичні вказівки 

до практичних занять, були адаптовані до сприйняття україномовними 

іноземними студентами. Вони не містять складних мовних зворотів, несуть 

наукову інформацію у стислій і лаконічній формі. 

Студенти на практичних заняттях активно працюють з викладачем, 

задають питання (у тому числі щодо використаної лексики). Починаючи з 

перших занять необхідно започатковувати формування «словника 
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спеціальних термінів». Це полегшує запам’ятовування основних визначень, 

допомагає кращому розумінню теми, формує базу для засвоєння матеріалу, 

дозволяє та сприяє використанню набутих знань у подальшому навчанні і 

професійній діяльності [7]. 

У процесі подолання мовного бар’єру невід’ємним є постійний 

зворотний зв’язок між викладачем і студентами, що забезпечує необхідний 

темп пояснення. Часто він повільніший, ніж, зазвичай, на занятті з 

українськими студентами. Обмеженість практичного заняття у часі 

зумовлює необхідність виділення викладачем найважливіших питань з теми 

для усного обговорення.  

В основі організації і проведення практичних занять з іноземцями 

лежить принцип індивідуального підходу до кожного студента, що 

забезпечується використанням на заняттях завдань різного рівня складності. 

Ефективність практичного заняття значною мірою залежить від рівня 

підготовки студентів. Тому важливою ланкою навчально-методичної 

роботи є організація самопідготовки студентів до занять [6,7].  

Для кращого засвоєння  іноземними студентами лекційного 

матеріалу, викладачі наполегливо працюють над обранням оптимальної 

форми подання матеріалу: у вигляді схем, графологічних структур, 

малюнків, навчальних слайдів, відеофільмів та мультимедійних 

презентацій.  

Останнім часом все більше практикується проведення лекцій у 

вигляді мультимедійних презентацій, що полегшує сприйняття нового 

матеріалу, дозволяє більше використовувати схем, малюнків і таблиць, 

активізує роботу кількох аналізаторів кожного студента: зорового, 

слухового, рухового. 

Для досягнення максимального ефекту при вивченні будь-якої 

медичної дисципліни необхідно, щоб іноземні студенти не тільки 

отримували глибокі теоретичні знання, але й істотно вдосконалювали 

практичні навички. Виконання практичної роботи на заняттях сприяє 

кращому розумінню та засвоєнню матеріалу теми.  

Постійна робота над удосконаленням професійної майстерності, 

використання в навчальному процесі різноманітних випробуваних часом, та 

новітніх форм та методів викладання дозволяє добре вирішувати сучасні 

завдання з підготовки спеціалістів з числа іноземних громадян. 

Висновки: 1. При викладанні студентам-іноземцям необхідно 

посилити наочність та практичну значимість заняття. 

2. Проведення практичних занять повинно ґрунтуватися на 

індивідуальному підході до кожного студента. 

3. Необхідно чітко організовувати і контролювати самостійну роботу 

студентів. 

4. Для оптимізації навчального процесу студентів-іноземців необхідно 

ширше застосовувати технічні засоби та вдосконалювати методи контролю.  
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5. Для кращого засвоєння матеріалу забезпечувати студентів на 

практичних заняттях необхідними матеріалами (підручники, конспекти 

лекцій, таблиці та інше). 

6. Відеофільми досить повно та швидко розкривають навчальний 

матеріал, що суттєво підвищує інтенсивність викладання. 
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МОТИВІВ І МОТИВАЦІЙ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Анотація. В статті розглядається досвід навчання майбутніх фахівців 

в умовах сучасної освіти та формування мотивів і мотивацій для 

покращення навчальної діяльності. Було визначено умови, що впливають на 



226  

формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
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FORMATION OF MOTIVES AND MOTIVATIONS IN STUDENTS FOR 

IMPROVING EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Annotations. The article examines the experience of training of future 

specialists in the conditions of modern education and the formation of motives 

and motivations for improvement of educational activity. It was defined 

conditions that influence the formation of positive motivation of students' 

educational and cognitive activity. 

Key words: educational activity, motive, motivation. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців на даний час набуває все 

більшого значення. Вивчення майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти 

досить складний та зумовлений різними факторами. Один із них – 

адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням 

освітньої системи у ВНЗ. Формування мотивів до навчання є невід’ємним 

елементом у майбутньому професійному розвитку, а також є актуальним 

тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до навчальної 

діяльності. 

Мотив (франц. motif, лат. Motus - рух) - спонукання до діяльності, 

пов’язане із задоволенням потреб людини;  

Мотивація - система спонукань які зумовлюють активність організму 

і визначають її спрямованість. Виділяють наступні види мотивації: 

навчальну мотивацію та спонукальну мотивацію.  

Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка стимулює 

пізнавальну активність людини, її готовність до засвоєння знань.  

Спонукальна (мотиваційна) складова навчальної діяльності охоплює 

пізнавальні потреби, мотиви і сенси навчання.  

Найефективнішим мотивом навчальної діяльності є пізнавальний 

інтерес. Пізнавальні інтереси- група мотивів, пов'язана зі змістом і 

процесом навчання, спрямована на опанування визначеним способом певної 

діяльності. Загальновідомим є той факт, що одним із основних завдань 

сучасних педагогів стає формування у студентів стійкої мотивації до 

навчання впродовж життя, що допоможе їм визначитися професійно та 

стати кваліфікованими спеціалістами. Формування мотивації навчально-

пізнавальної діяльності у ВНЗ дає змогу зробити об’єктом вивчення та 

дослідження багато аспектів внутрішнього життя студента: його інтереси, 

цінності і переконання, мотиви діяльності, здібності, знання, уміння, 

навички, які складатимуть у подальшому його професійну спрямованість 

[1-4].   
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Під час занять у студентів має виникати бажання до 

самовдосконалення, самореалізації та самовираженості. Вагоме значення у 

формуванні цієї потреби відіграє співпраця між викладачем та студентами, 

а також між самими студентами, яке в навчальному процесі відбувається за 

допомогою діалогу. 

Змістовними характеристиками мотивації навчання є наявність 

особистісного смислу навчання студентів; дієвість мотиву (його реального 

впливу на навчальну діяльність і поведінку студента); місце мотиву у 

структурі мотивації; самостійність виникнення і прояву мотиву; рівень 

усвідомлення мотиву; ступінь поширення мотиву на різні типи навчальної 

діяльності, види навчальних предметів, форми навчальних завдань у 

навчально-пізнавальній діяльності. 

Навчально-пізнавальна діяльність - це процес взаємодії людини з 

навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої 

мети, яка виникла внаслідок появи потреби вчитися [3,4].  

Більшість учених мають спільну думку відносно основного сенсу 

навчально - пізнавальної діяльності. Вони вважають, що основним сенсом 

навчально-пізнавальної діяльності є зміни в інтелектуальному, моральному, 

особистісному розвитку людини, формуванні механізмів самоорганізації 

людини. Науковці також аналізували інформацію стосовно формування 

позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності [2,4,5,6], та 

визначили умови, що впливають на формування позитивних мотивів 

навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

Проаналізувавши роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, які 

займаються проблемою формування позитивної мотивації до навчально-

пізнавального процесу, ми визначили такі умови, що впливають на 

формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, а саме:  

1) професіоналізм викладача (бажання та вміння навчити); 

2) ставлення до студента як до компетентної особистості;  

3) сприяння самовизначенню студента, розвиток позитивних емоцій 

студента; 4) організація навчання як процесу пізнання;  

5) використання методів, що стимулюють навчально-пізнавальну 

діяльність;  

6) усвідомлення найближчих та кінцевих цілей навчання;  

7) професійна спрямованість навчальної діяльності;  

8) доступність змісту навчального матеріалу, що пропонується викладачем 

на занятті;  

9) постійне створення та "підкріплення" ситуації успіху для невпевнених у 

своїх силах студентів.  

Педагоги та психологи поділяють ці методи стимулювання на дві 

групи: методи формування пізнавального інтересу та методи стимулювання 

обов'язку й відповідальності в навчанні. 

Методи формування пізнавального інтересу – це, насамперед, методи 

активізації навчання: робота у малих групах, дискусія, «мозкова атака», 
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аналіз конкретних ситуацій, інсценізація, презентація, проектні роботи, 

метоплан та інші. До цієї групи сучасні педагоги додають ще метод 

випереджаючого навчання, коли викладач, враховуючи зону найближчого 

розвитку особистості, орієнтується не на наявний рівень, а на вищий, якого 

можна досягти, та метод кооперативного навчання.  

Практика кооперативного навчання базується на роботі студентів у 

парах та малих групах над завданнями типу рольових та ділових ігор, 

кейсів, різних навчальних проектів, дискусій та інших видів навчальної 

діяльності, пов’язаної із пошуком інформації, якої бракує. Воно також 

забезпечує взаємодопомогу студентів та їх взаємонавчання завдяки різниці 

в потенціалах знань, навичок та вмінь [6,7].  

На цьому етапі слід не забувати про величезні можливості впливу 

навчального матеріалу на емоційний стан студентів. Методи стимулювання 

обов'язку і відповідальності - це методи, які привчають жити тих, хто 

навчається, не тільки за стимулом "хочеться", а й за стимулом "треба". Для 

цього застосовується вимога, оцінка, контроль знань і умінь. Викладач 

ставить вимоги та контролює виконання цих вимог, вказуючи на недоліки, 

роблячи слушні зауваження, щоб викликати більш відповідальне ставлення 

до навчання. Ми підтримуємо думку тих вчених, які вважають, що 

найбільшу роль у процесі стимулювання обов'язку і відповідальності 

відіграють роз’яснення, а не накази.  

Отже, одним із основних завдань сучасних педагогів стає формування 

у студентів стійкої мотивації до навчання впродовж життя, що допоможе їм 

визначитися професійно та стати кваліфікованими спеціалістами.  
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ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РУХОВОГО СТЕРЕОТИПУ У 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Анотація. У статті розглянуто доцільність формування знань про 

ефективність впливу оптимальних рухових режимів як важливої передумови 

у розвитку життєво важливих рухових навичок і вмінь, які забезпечували б 

комфортність стану дитини. Автори довели, що починати перебудову 

стійкого рухового стереотипу слід з найбільш простих фаз і частин рухової 

дії, а потім використовувати більш складні вправи, таким чином розвиваючи 

складні за координаційною структурою рухи. В такому разі рухи і дії 

вдосконалюються рефлекторно і стають більш точними, швидкими, 

раціональними, тобто оптимальними.  

Ключові слова: оптимальні рухові режими, стійкий руховий стереотип, 

тренер, інструктор з лікувальної фізичної культури, детренованість, 

оптимальний руховий стереотип.  
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Annotation. The article describes the importance of developing knowledge 

about the effectiveness influence the optimal motor mode as an important 

prerequisite in the development of vital motor skills that would ensure the 

comfort of the child. The authors proved that to start rebuilding sustainable 

movement patterns should be the simplest of the phases and parts of a physical 

action, and then use more complex exercises, thus developing a complex 

coordination structure of movements. In this case, movements and reflex actions 

are improved and become more accurate, fast, rational, that is optimal.  
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Постановка проблеми. Тренер, вчитель фізичної культури, інструктор 

з лікувальної фізичної культури повинні звертати особливу увагу на деяку 

незграбність дітей при виконанні рухових дій в процесі занять. Це може 

опосередковано свідчити про незбалансованість у діяльності статично 

постуральної і м'язової регуляції, тобто про відхилення або деякі 

порушення у функціонуванні рухового апарату. У зв'язку з цим, одним з 

важливих практичних завдань фізичного виховання підростаючого 

покоління слід вважати формування знань про ефективність впливу 
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оптимальних рухових режимів як важливої передумови у розвитку життєво 

важливих рухових навичок і вмінь, які забезпечували б комфортність стану 

дитини. 

Батьки часто задають питання про те, який все ж таки вид спорту або 

вид рухової активності доцільно обрати для своєї дитини, щоб досягти 

оптимального фізичного розвитку та рухової підготовленості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1,2,3,4,5,6], педагогічні 

спостереження та бесіди з батьками, вчителями фізичної культури, 

інструкторами лікувальної фізичної культури свідчать про те, що названий 

аспект залишається актуальним і потребує подальшого осмислення і 

розробки насамперед при організації процесу фізичного виховання, а також 

реабілітації дітей. 

Метою даної роботи є поглиблення знань про оптимальну рухову 

активність дітей та необхідність більш широкого застосування її у 

забезпеченні підвищення ефективності навчально-реабілітаційного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 80% часу протягом доби 

хребет людини знаходиться у змушеному напівзігнутому положенні (так 

зване «пізнє» напруження), що, в свою чергу, викликає хронічне натяжіння 

задніх зв'язок хребта; детренованість м'язів-розгиначів спини; порушення 

поверхонь міжхребцевих суглобів («функціональне блокування»); 

порушення дифузного постачання міжхребцевих дисків, що значно знижує 

їх еластично-амортизаційні можливості та ін. 

Розуміння сутності біомеханічних механізмів розладу функцій хребта 

передбачає також доцільність більш широкого використання біомеханічних 

засобів корекції та усунення наслідків хронічного напівзігнутого положення 

хребта і неоптимального рухового стереотипу (НРС) у дітей, характерними 

ознаками якого є: 

 похилі плечі з дещо висунутою вперед шиєю; 

 надмірний виступ черева з поперековим гіперлордозом; 

 м'язовий дисбаланс (гіпотонія сідничних м'язів, гіпертонус м'язів 

верхнього плечового поясу); 

 виражені помилки в кінематиці (зовнішня структура рухів); 

 порушення ритмічності рухів, незграбність пересування; 

 порушення статичної і динамічної рівноваги; 

 надмірне напруження м'язів, що не приймають участі у тому чи 

іншому русі; 

 надмірний нахил (антиверсія), що особливо помітно під час ходьби 

або бігу; 

 недостатня рухливість в суглобах і, як наслідок, їх деформація; 

 порушення постави (сколіози) [3,4]. 

Діагностику рухових порушень при дискоординації слід проводити по 

мірі оволодіння дитиною основами техніки обраного виду спорту. Увага 

вчителя фізичної культури, тренера, інструктора лікувальної фізичної 

культури повинна бути спрямована насамперед на загальну структуру 



231  

навчаємого руху; на ритмічність рухів; на те, наскільки рухи адекватні 

реалізації рухового завдання. 

З теорії і методики фізичного виховання відомо, що перебудова 

сформованого неоптимального рухового стереотипу відбувається достатньо 

складно і довготривалий термін часу. Формування оптимального рухового 

стереотипу (ОРС) або ж його корекція часто супроводжується значною 

втомою центральної нервової системи, так як пов'язано з високим 

внутрішнім зосередженням [1,5]. 

Основу методики формування ОРС повинні складати знання про те, 

що ефективність навчання визначається створенням умов, коли оволодіння 

рухом відбувається з оптимальною інтенсивністю на фоні загальної 

релаксації та концентрації уваги. Коли було виправлено значні помилки в 

структурі рухової моделі, слід починати формування нових адекватних 

рухових стереотипів, потрібних дитині в побутовій, навчальній або 

спортивній діяльності. Починати перебудову стійкого рухового стереотипу 

слід з найбільш простих фаз і частин рухової дії, а потім використовувати 

більш складні вправи, таким чином розвиваючи складні за координаційною 

структурою рухи. В такому разі рухи і дії вдосконалюються рефлекторно і 

стають більш точними, швидкими, раціональними, тобто оптимальними. Те, 

що звично розуміється під тренуванням (тренінгом) і є проявленням 

рухового стереотипу найвищого порядку, як з точки зору побутової 

життєдіяльності, так і обраного виду спортивної діяльності. Даний процес є 

максимально індивідуалізованим і відображає здатність або нездатність 

організму кожного до такої перебудови.  

Слід чітко розуміти і постійно дотримуватись методичної 

послідовності у формуванні оптимального рухового стереотипу дитини:  

 відчуття положення голови (кути поворотів, нахилів, погляд і т. ін.); 

 рухи і дії руками (ритмічність, домірність, точність рухів); 

 координованість рухів тулуба і верхніх кінцівок; 

 координованість рухів тулуба і нижніх кінцівок; 

 сукупність рухових дій (інтегрованість тілесної структури);  

 поєднання досконалості виконання рухових дій та психічного стану. 

Важливими, на наш погляд, є наукові засади розуміння правильної 

постави і оптимального рухового стереотипу, які обумовлені положеннями 

медицини та біомеханіки. Це такі пози і рухи у просторі, якими 

забезпечуються як оптимальне вирішення рухових завдань, так і найбільш 

ефективні умови для функціонування внутрішніх органів, рівномірного 

розподілу механічного навантаження на ланки тіла, а також збалансовані 

енерговитрати на підтримання рівноваги тіла. Стійке положення тіла у 

просторі доцільне також з точки зору оптимального енергозабезпечення. 

Навичку правильної постави і оптимальних рухів слід розвивати у 

дитини і постійно тренувати. Оптимальний – найбільш економний, 

доцільний і точний варіант рухів з усіх можливих. 

Висновки. Таким чином, оптимальність статичних положень тіла і 

рухів у просторі привабливі не тільки з позиції естетики, але і соматичного 
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здоров'я людини. Тобто, здоров'я і вміння естетично рухатись повинні 

утворювати істотну єдність у розумінні і вихованні звички рухатися 

правильно. 

Оптимальна рухова діяльність свідчить про достатній ступінь 

фізичного і психічного благополуччя і здоров'я людини. Слід вже з 

дитинства вчити нове покоління спостерігати за рухами людей, які 

володіють хистом правильно і красиво рухатися. 
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На сегодняшний день здоровье населения является приоритетным 

направлением в РФ, особенно это касается подрастающего поколения. 

Анализ литературных источников показывает, что более 80% 

дошкольников имеют какие-либо заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья. Поэтому вопрос применения оздоровительной физической 

культуры в дошкольных учреждениях стоит достаточно остро [1]. 

Известно, что дошкольный возраст является важным этапом не только 

психического и умственного развития, но и физического. Поэтому 

физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ заключается прежде всего в 

укреплении здоровья и совершенствовании физического развития ребенка. 

По данным некоторых авторов, растущий организм особенно нуждается в 

мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная активность 

приводит к целому ряду заболеваний. 

В большинстве ДОУ наблюдаются занятия по физической культуре, 

направленные в основном только на реализацию двигательной активности 

детей. А по мнению многих авторов система физического воспитания 

должна быть направлена не только на оздоровительные задачи, но и на 

формирование знаний дошкольников в области физической культуры и 

здорового образа жизни [3]. 

В последнее время, вследствие целого ряда причин увеличивается 

количество физиологически незрелых детей к моменту рождения. и именно 

они, как правило, растут слабыми и болезненными. Но при усиленной 

стимуляции физической активности, и расширении диапазона условий, в 

которых находиться ребенок, при четко выраженной оздоровительной 

направленности физкультурной деятельности его организм способен 

достаточно быстро "компенсировать то, что упущено в материнском 

организме", говорил профессор И.А. Аршавский. 

Задача оздоровительных физических упражнений заключается в 

увеличении резервных мощностей организма. Поэтому а основе 

планирования физических нагрузок должны лежать физиологические 

закономерности восстановления организма ребенка. после любой 

мышечной деятельности сначала наблюдается фаза понижения 

двигательной работоспособности, а затем достижение исходного или выше 

исходного уровня. И именно этот момент наиболее благоприятен для 

физической нагрузки. В соответствии с этим должны выстраиваться 

недельные нагрузки и нагрузки в течении месяца [2]. 

В основе построения недельного цикла лежит чередование малых, 

средних и больших тренировочных нагрузок. именно это способствует 

лучшему оздоровительному эффекту и более быстрому восстановлению 

организма. характер чередования нагрузок по интенсивности отражает 

общий принцип занятий оздоровительной направленности. Т.е. на одном 

занятии нагрузка преимущественно дается на одну из систем организма, 

тогда как другие в это время отдыхают. Чередование нагрузки и отдыха 

обязательно, потому что именно в это время происходят процессы по 
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перестройке организма, обеспечивающие развитие и совершенствование 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и других систем. 

Физкультурно-оздоровительные занятия должны выполнять 

следующие условия: 

Двигательные нагрузки на занятии должны строго дозироваться по 

частоте сердечных сокращений. Недопустимо образование кислородной 

задолженности при выполнении физических упражнений, это может 

привести к серьезным последствием для организма [1].  

После интенсивных и длительных нагрузок предусматриваются паузы 

для возвращения пульса к исходному состоянию. это предотвращает 

опасность работы организма в аэробном режиме. 

Для тренировки сердечно-сосудистой системы 60% движений, 

включенных в физкультурно-оздоровительное занятие, должны иметь 

циклический характер. Наиболее распространенными являются бег и 

ходьба, т.к. не требуют особых условий. 

Оздоровительные занятия должны включать в себя эффект 

закаливания. В зависимости от возможностей дошкольного учреждения и 

рекомендаций врача это могут быть: воздушные ванны, ходьба босиком по 

мокрым дорожкам и т.д. Но в любом случае занятие должно заканчиваться 

водными процедурами, как минимум обтирание влажным полотенцем. 

Важно смыть испарину, которая во время активных движений обязательно 

выступает на теле и содержит большое количество вредных для организма 

веществ. Если этого не сделать, то через несколько минут начинается 

процесс обратного всасывания. 

В содержание оздоровительных занятий обязательно включать 

специальные упражнения, обучающие правильному дыханию. Важно 

научить детей основным способам дыхания: свободному, регулируемому, 

поверхностному, смешанному, грудному дыханию, дыханию животом, 

задержке дыхания.  

Обязательным компонент занятий являются упражнения для развития 

координационных механизмов нервной системы, способствующих 

психомоторному развитию детей. к ним относятся: упражнения на 

координацию движений, упражнения в метании, равновесии, прыжки по 

воображаемой прямой и другие [4]. 

В определенный момент занятия должна быть эмоциональная 

разрядка. Это, как правило, подвижная игра, которая позволяет детям 

сбросить психологическое и физическое напряжение. во время 

эмоциональной разрядки повышается способность организма к усвоению 

кислорода, и как следствие дает двойной оздоровительный эффект. 

По данным научно-методической литературы существуют следующие 

типы оздоровительных занятий в ДОУ: 

 классическое занятие. Содержание: дыхательные упражнения и 

упражнения, совершенствующие координационные механизмы 

нервной системы. лучше всего проводить на свежем воздухе, а если в 

спортивном зале, то обязательно босиком и только в трусиках.  
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 игровые занятия, построенные на основе подвижных и 

оздоровительных игр, игр-эстафет. в содержании данного вида 

занятий обязательно включаются: разминка, оздоровительный бег, 

игра по нарастающей и убывающей степени нагрузки, дыхательные 

упражнения, расслабляющие паузы, водные и воздушные процедуры.  

 прогулки-походы. Ходьба может быть обычной, а также с переходом 

на некоторых отрезках на спортивную ходьбу и бег. Содержание: 

разминка, привал (для восстановления пульса), словесные игры, 

пение, чаепитие, водные процедуры в конце занятия. 

 занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Они дают 

оздоровительный эффект за относительно небольшой период 

времени. Содержание: разминка, висы, качания, вращения, лазанья. 

 танцевальные занятия. Содержание: музыкально-ритмическая 

разминка, танцы по степени увеличения нагрузки, хороводы, 

элементы аутогенной тренировки. 

 самостоятельные занятия. Модификации этих занятий могут быть 

разнообразными. Главной задачей является воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

Таким образом, решением проблемы сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, является комплексный подход к оздоровлению 

детей через использование здоровьесберегающих технологий, без которых 

немыслим педагогический процесс современного детского сада. Их 

внедрение строится на формировании осознанного отношения ребёнка к 

своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать 

системообразующим фактором модернизации физкультурно-

оздоровительной деятельности современного детского сада. 
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Старість зазвичай називають «віком поганої адаптації». Причина 

цього полягає інколи в досить специфічних соматичних і психічних змінах 

особистості похилої і старої людини, пов’язаних нерідко зі змінами в 

сімейному житті (вдівства, наприклад) і оточуючого суспільного життя. На 

думку К.В. Рубчевського [5] психологічна адаптація визначається 

активністю особистості і виступає як єдність акомодації (засвоєння правил 

середовища, «уподібнення» йому) і асиміляції («уподібнення» собі, 

перетворення середовища). Такий механізм, складаючись в процесі 

соціалізації особистості, стає основою її поведінки і діяльності. У 

результаті, завдяки соціальній адаптації встановлюються співвідношення, 

що забезпечують розвиток як особистості, так і середовища 

(мікросередовища). При цьому соціальна адаптація охоплює біологічну, 

психологічну і соціальну сфери буття людини [2]. 

Останніми десятиліттями в Україні окреслився помітний процес 

старіння населення, зумовлений погіршенням соціально-економічних умов 

життя і, як наслідок, скорочення народжуваності. Реальним підтвердженням 

такого стану можуть бути негативні зміни у співвідношенні: кількість осіб 

пенсійного віку – кількість осіб працездатного віку.  
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Зміні ситуації, що склалася, і забезпеченню можливості стійкого 

розвитку національної економіки багато в чому могла б сприяти активізація 

соціальної ролі літніх і старих людей, які проживають в Україні. Однак, 

досить проблемним на сьогоднішній день продовжує залишатись питання 

про характер тих умов, в яких можуть успішно працювати люди пенсійного 

віку з урахуванням специфіки їх психофізіологічних можливостей. 

Вирішення цього непростого завдання, як свідчить практика, найтіснішим 

чином пов’язане з дослідженнями в галузі психогеронтології. 

Таким чином соціальний і психологічний фактори слід визнати 

одними з визначальних в структурі соціальної геронтології і без їх аналізу 

характеристика її проблематики виявилася б неповною. У переліку цих 

складних, проблемних питань одним з найбільш актуальних є те, що 

стосується особистості старої людини. Причому, вивчення особистісних 

характеристик літніх і старих людей зазвичай здійснюється з різних позицій 

як від гігієни, психічного здоров’я, здатності до навчання, придатності до 

праці та ін., а це свідчить про наукову близькість питань, що вивчаються 

соціальною геронтологією, з одного боку, і психологією, педагогікою, 

медициною, з іншого. 

Ряд актуальних проблем соціології «висвітлює» теорія роз’єднання 

(disengagement), розроблена J.Rosen et B.L. Neugarten [8], E, Cumming et 

Henry W.E. [7]. Відповідно до цієї теорії передбачається наявність «розриву 

між особистістю і суспільством, зменшення енергії особистості і 

погіршення якості зв’язків, що залишились». Психосоціальна природа 

роз’єднання, як вважають автори, зумовлена не тільки біологічними 

трансформаціями, що ведуть до зміни психології старіючої людини, але і 

впливом на неї соціального середовища. Слід зазначити також, що 

особливої гостроти даний процес досягає в людей у передпенсійному і 

пенсійному віці. На цій стадії життя людина не тільки часто припиняє 

трудову діяльність і, як наслідок, погіршує своє матеріальне становище і 

соціальний престиж, але інколи втрачає рідних і близьких та відділяється 

від дітей, які стали самостійними. У результаті така різка зміна колишньої 

соціальної ролі, що загострюється нерідко погіршенням здоров’я і спадом 

розумової діяльності, призводить до порушення сформованого динамічного 

стереотипу особистості, до зміни її світогляду і поведінкових реакцій. Крім 

того, вираженням роз’єднання є зміна мотивації, звуження кола інтересів і 

зосередження літніх і старих людей на своєму внутрішньому світі, що веде 

в результаті до зниження їх комунікабельності. 

Особливою і надзвичайно актуальною проблемою соціальної 

геронтології (в її соціально-психологічному аспекті), найтіснішим чином 

пов’язаною з роз’єднанням, є незайнятість людей, які вийшли на пенсію. 

Вперше детальний аналіз даної проблеми був зроблений В.Генрі, 

психологом Чиказького університету, на засіданні Американського 

психологічного товариства. Основна думка цитованого повідомлення 

полягає в тому, що незайнятість, як психосоціальне явище, знаходить своє 
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пояснення, з одного боку, в особливостях психології конкретного 

індивідууму, а з іншого, – у специфіці впливу на нього суспільства. 

Усіх літніх (пенсійного віку) людей в залежності від психічної енергії, 

яку вони мають, В.Генрі розділяє на три групи. До першої групи ним були 

віднесені ті, хто, незважаючи на вік, відчувають себе досить бадьорими і 

енергійними, продовжують працювати, причому зазвичай на тому ж місці, 

де працювали у зрілі роки, тобто як і раніше виконують певні обов’язки 

перед суспільством. Другу групу склали особи, які не працюють за наймом, 

тобто не виконують суспільних обов’язків, але в той самий час із 

захопленням займаються власною справою, яке складає їх хобі. Причому у 

них також зберігається достатній запас психічної енергії для того, щоб бути 

зайнятими в суспільній виробничій сфері. І, нарешті, до третьої групи були 

включені літні люди, які відрізняються слабкою психічною енергією і при 

цьому дійсно не зайняті суспільно корисною працею, ні, навіть хобі, – 

люди, головною турботою яких є піклування про самих себе. 

Теорія роз’єднання виявилась досить популярною в науковому 

середовищі, – її прихильниками виступили і продовжують виступати багато 

зарубіжних психологів і соціологів. Одним з них є англійський учений 

Д.Бромлей, який у своїй книзі «Психологія старіння людини» детально 

обговорює питання, пов’язані з роз’єднанням. Книга чудова ще й тим, що в 

ній наведено блискуче з наукової глибини і точності форми висловлювання 

американського геронтолога Р.Хевайюрста. Думка даного автора, до речі 

якого також вважають одним із засновників теорії роз’єднання, звучить 

наступним чином: «Говорячи про особисту і суспільну  пристосовуваність, 

ми говоримо про цілі життя у різному віці. Особиста пристосовуваність є 

свого роду внутрішньою гармонією, а суспільна пристосовуваність – 

гармонією з оточуючим світом. Проблема геронтології як науки полягає в 

тому, щоб зрозуміти ці гармонії, описати їх об’єктивно, виміряти їх, якщо 

це можливо, и встановити їх взаємовідношення і відношення до інших 

сторін життя людини». Для пояснення даного висловлювання слід 

зазначити, що зв’язок людини із суспільством потребує прояву 

спрямованості назовні, – екстравертованості, яка по мірі старіння стає її 

глибоко особистісним, внутрішнім «Я», набуваючи таким чином, риси 

інтровертованості. Саме тому підтримка суспільних зв’язків та їх втрата 

(роз’єднання) набули статусу одного з аспектів вивчення психології 

особистості взагалі та її вікових особливостей зокрема. 

У пошуках паралелей між віком старіння і віком юності Д.Бромлей 

прийшов до висновку, що у ці періоди відбуваються глибокі біологічні 

зміни (дещо швидші за темпом у юності) і такі ж глибокі зміни у 

відношеннях між індивідуумом і суспільством. Окрім фізіологічних і 

психологічних сторін, якими характеризується кожен з періодів життєвого 

циклу людини, існують ще і соціальні. На думку Д.Бромлея передпенсійний 

вік (від 55 до 60 років) можна вважати вершиною деяких соціальних 

досягнень і авторитету і одночасно періодом часткового відокремлення від 

професіональних ролей та суспільних обов’язків. Після досягнення віку 70 
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років створюються умови, при яких виникає «залежність, повне 

роз’єднання…» [6]. 

Заслугою Д.Бромлея слід визнати також спробу проаналізувати 

індивідуальні відмінності в роз’єднанні. Вони, як виявилось, стосуються 

психології поведінки літніх і старих людей. Деякі з них наполегливо чинять 

опір тиску оточуючих, оскільки цей натиск обмежує рамки їх звичного 

життєвого простору. Більш того, дехто взагалі відмовляється іти на пенсію 

до тих пір, доки зробити це все ж не змусить погане здоров’я. У ряді 

випадків люди пенсійного віку вмирають такими, якими вони жили, з тим 

запасом життєвої активності та діяльності, які були властиві їм у зрілому 

віці. Нерідкими є і ситуації, коли літні люди виражають відверте небажання 

прийняти ту чи іншу пораду, навіть в ситуації, коли вона продиктована 

найкращими намірами, але при цьому передбачає відмову від звичної 

діяльності (перш за все трудової), що завжди займала центральне місце в 

їхньому житті. 

Виражений вплив на прояв індивідуальних відмінностей у 

роз’єднанні має також тип вищої нервової діяльності літніх і старих людей. 

Ураховуючи цей факт, видатний румунський біолог, ендокринолог і 

геронтолог К.Пархон зробив спробу дати виключно соціальну 

характеристику цим типам [4]. Відповідно до цієї точки зору для людей 

сильного урівноваженого типу характерним є прагнення створювати 

ефективні зв’язки і, відповідно, тенденція, спрямована проти роз’єднання. 

Іншими словами, ознакою сили є наявність комунікабельності. Однак це 

правило «спрацьовує» не завжди, оскільки є люди, які мають сильний, але, 

нажаль, неврівноважений тип вищої нервової діяльності. Спілкування з 

ними в силу їх запальності, сварливості, відсутності самоконтролю 

виявляється досить складним для оточуючих людей, а це на думку 

К.Пархона, прискорює формування роз’єднання. 

Специфіка процесу роз’єднання багато в чому залежить від статевих 

відмінностей [6]. У жінок, наприклад, він протікає у більшості випадків 

гладко, безболісно. Значною мірою це пояснюється стереотипами, що 

склались, відповідно до якого соціальні функції жінки полягають в тому, що 

у різний час вона виконує роль доньки, матері, бабусі, родича і піклується, 

перш за все, про сімейне благополуччя [3]. Її становище, таким чином, в 

значній мірі залежить від структури сім’ї. У той самий час для чоловіка і в 

молодому, і в зрілому, і в літньому віці привабливішими є питання 

кар’єрного зростання, фінансового благополуччя, соціального статусу. З 

цієї причини ситуацію роз’єднання чоловіки переживають значно 

болючіше, ніж жінки. 

Досить тісно до проблеми зайнятості і пов’язаної з нею проблемі 

роз’єднання прилягають питання дозвілля літньої людини. Деякі автори 

виділяють їх у самостійну наукову проблему соціальної геронтології. 

Дійсно, і зв’язку з виходом на пенсію у літніх людей одразу ж виникає 

великий резерв часу, що складає основу їх дозвілля. При цьому, звичайно ж, 

навіть ставши пенсіонером, людина продовжує займатись сімейними і 
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суспільними справами і, тим самим, в якійсь мірі зберігає свій колишній 

соціальний статус. Однак тепер у його житті з’являється «святе право» на 

дозвілля – вільний час, який можна заповнити приємними і цікавими 

справами. Досить цікавим здається також той факт, що все більша кількість 

людей з розвинених країн світу, починають вважати роботу заради роботи 

справою принизливою і негідною, яка позбавляє людину свободи 

(приємного дозвілля). Обґрунтованість такої думки можна підтвердити і 

висловлюванням вже згаданого вище американського соціального 

психолога і геронтолога Р.Хевайюрста, який справедливо вважає, що в 

цивілізованих країнах людина живе під владою роботи як необхідності. Ця 

необхідність сковує людину, давить на неї як залізне ярмо. Однак, бурний 

процес техніки, який розпочався ще у ХХ столітті, створив умови, завдяки 

яким працююча людина отримує можливість постійно збільшувати ресурс 

свого вільного часу. На думку Р.Хевайюрста ця обставина здається досить 

важливою, оскільки змушує задуматись про шляхи і методи продуктивного, 

соціально значущого використання все зростаючого часу дозвілля. Більш 

того, формула, відповідно до якої «дитинство – навчання, дорослість – 

робота, а старість – відпочинок (спокій)», повинна бути переглянута, але 

так, щоб вказані три види діяльності – навчання, робота, відпочинок 

(спокій) були присутні в будь-якому віці. Нажаль, люди не знають цього 

мистецтва і в більшості своїй після виходу на пенсію починають знову 

шукати собі нову роботу. При цьому їх досить мало цікавлять різного виду 

хобі і розваги, які можуть дозволити собі люди пенсійного віку. В Україні 

такій поведінці пенсіонерів багато в чому сприяють тяжкі соціально-

економічні умови життя. І тим не менш, навіть в цих несприятливих 

обставинах літня (стара) людина повинна володіти вмінням раціонально 

використовувати всій вільний час, оскільки від цього буде залежати, 

корисне чи марне життя старої людини, приносить воно йому задоволення 

чи ні. 

Таким чином, підбиваючи підсумки аналізу розглянутих проблем, 

слід зазначити, що практично усі вони не можуть бути вирішені без 

урахування психологічних моментів, а саме – відношення самих літніх 

(старих) людей до участі в суспільно корисній діяльності. Нажаль, у значної 

частини осіб пенсійного віку виявляється тенденція до зниження 

активності, звуження кола інтересів і потреб, а також послаблення 

пізнавальних здібностей. І в цьому знаходить своє справедливе 

підтвердження відомий вислів – «для молодого весь світ – його дім, для 

старого його дім – весь світ». Більш того, у даному висловлюванні легко 

виявляються і елементи суспільної думки по відношенню до літніх людей. 

У соціальній психології, до речі, існує тісний взаємозв’язок між 

самооцінкою і судженнями людей [1]. Наприклад, якщо молода людина, на 

думку оточуючих, «подає надії», то подібне судження других людей 

стимулює його до подолання перешкод і підвищеної самооцінки. Літня 

людина, навпаки, у більшості випадків не зустрічає підтримки в оцінці 

оточуючих, і тому у неї часто з’являється відчуття недооцінки власних 
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можливостей, а в результаті виникає основа для додаткових реакцій на 

старіння, таких як депресивні та іпохондричні стани, заздрість до молодих, 

відчуття власної неповноцінності. 

Нарешті, слід сказати, що в соціальній геронтології є й інші, інколи 

досить чуттєві і навіть болючі проблеми. До їх переліку, наприклад, можна 

з цілковитою підставою віднести проблему доходів старих людей. У 

буржуазному суспільстві, яке  зараз будує Україна, питання фінансового 

стану постарілої людини набуває особливої гостроти. Однак ще у 60-х 

роках ХХ століття відомий американський письменник і публіцист 

Е.Колдуелл піддав знищувальній критиці роздуми представників західної 

соціології стосовно доходів громадян. Суть зауважень Е.Колдуелла 

зводиться до того, що більшість старих людей (пенсіонерів) навіть у 

процвітаючій Америці після виходу на пенсію не в змозі купити собі 

будинок із зручностями в тихому, затишному місті-садку, де могли б жити, 

присвячуючи себе приємному і корисному дозвіллю. 

Іншими словами, жити в містах-садках можуть дозволити собі тільки 

заможні люди, а тим старикам, які не мають капіталу, буржуазне 

суспільство пропонує закінчити їх життєвий шлях у богадільні. У цьому 

знаходить своє відображення глибоке протиріччя буржуазної системи – 

розподіл членів суспільства на багатих і бідних; стосується воно і 

соціальної геронтології, в тому числі і вітчизняної.  
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Анотація. Фізична рекреація традиційно вивчається в теорії фізичної 

культури і її основною метою є відновлення організму людини та її 

здібностей в результаті фізичної активності. Сучасна наука розглядає 

фізичну рекреацію як сукупнність біопсихічних явищ Соціально-

психологічні основи фізичної рекреації обумовлено, і випробувано з 

різними компонентами здоров'я. Соціально-культурної ситуації є 

визначальними факторами і можуть призвести як до позитивних 

результатів, або чинити негативний вплив на здоров'я людини. 

Ключові слова: соціально-психологічні підходи; фізична рекреація; 
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Abstract: Physical recreation is traditionally researched in the frames of 

physical culture and it’s aimed towards recovery of human body and its abilities 

by using physical activity. Modem concepts about the phenomenon reveal that it 

is a biopsychosocial phenomenon. Physical recreation activity is socially 

determined, and the subject involves in its content components of health on a 

selective basis. Social and cultural situations are the determining factors leading 

to health problems as to the ways of preserving and strengthening of health. 
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cultural. 

Вступ. Під фізичною рекреацію розуміють будь-які види рухливої 

активності, покликані відновити сили, використані в процесі професійної 

діяльності. Можна виділити ряд суттєвих ознак фізичної рекреації: 

ґрунтується на руховій активності; як головні засоби використовує фізичні 

вправи; здійснюється у вільний або спеціально виділений час; включає 

культурно-ціннісні аспекти; містить інтелектуальні, емоційні та фізичні 

компоненти; здійснюється на добровільних, самодіяльних засадах; надає 

оптимізуючий вплив на організм людини; має у своєму складі освітньо-

виховні компоненти; носить переважно розважальний (гедоністичний) 

характер; характеризується наявністю певних рекреаційних послуг; 

здійснюється переважно в природних умовах; має певну науково-методичну 

базу. 

Фізична рекреація має надзвичайно важливе значення для 
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відновлення не лише фізичних, але і психоемоційних сил людини. У цьому 

зацікавлені не лише окремі індивіди, але й держава загалом, оскільки від 

того, як молодь проводить своє дозвілля, залежить здоров’я і майбутнє 

української нації. Сьогодні молодь страждає від негативних наслідків 

науково-технічного прогресу, скорочення фізичних навантажень, що веде 

до гіподинамії, від збільшення нервово- психічної втоми, обумовленої 

життям у великих містах і пов’язаної не тільки з виробничою, але й 

побутовою сферами. Фізична рекреація покликана зменшити ці негативні 

впливи сучасної цивілізації на життя людини. Ця проблема потребує не 

лише теоретичного дослідження, але й практичного вирішення на рівні 

державної політики. 

Аналіз досліджень із цієї проблеми. Дослідженням проблем 

збереження здоров’я молодих людей, їхнього зацікавлення фізичною 

культурою займалися чимало українських та зарубіжних науковців, які 

довели, що рухова активність має багато можливостей для збереження і 

поліпшення життя. 

Питань вироблення й обґрунтування режимів рухової активності 

молоді стосувалися наукові праці, де розглянуто питання виміру та оцінки 

режиму рухової активності людей різного віку, обґрунтовано добовий та 

тижневий обсяг рухової активності в різних одиницях виміру.. У науковій 

літературі є відомості про зв’язки рівня рухової активності з рівнем 

фізичної підготовленості молоді Значну увагу дослідники приділяють 

проблемі формування у студентської молоді потреби займатися фізичною 

культурою, вести правильний режим рухової активності, правильно 

складати графік праці та відпочинку . Однак слід звернути увагу на те, що 

поняття фізична рекреація та фізична культура не є тотожними. Специфіка 

фізичної рекреації полягає в тому, що вона є не суто виконанням фізичних 

вправ, але скоріше ігровою діяльністю, у якій превалюють фізична, рухова 

активність. Людина отримує задоволення від самого процесу виконання тих 

або інших фізичних вправ. Але це можуть бути не тільки фізичні рухи, а й 

оздоровчі процедури, різні форми товариських заходів, Одним із 

основоположників організованого рекреаційного руху в США вважають 

лікаря Лютера Гуліка (1865-1918). Він відстоював думку, що за допомогою 

ігор на свіжому повітрі можна не тільки зміцнювати здоров’я, але й 

виховувати. У виробленні форм рекреаційної діяльності міжнародного 

значення набула праця викладача університету поляка Хенріка Йордана 

(1842-1907 pp.). На ділянці площею 8 га він утворив у Кракові взірцевий 

ігровий майданчик. Під впливом його діяльності виникли так звані 

«Йорданські сади», де кожний, незалежно від віку і статі, міг знайти 

можливості для занять іграми та гімнастикою, купанням. Сьогодні науковці 

розглядають фізичну рекреацію як комплексне, багатогранне явище, що 

поєднує різноманітні аспекти фізіології, психології людини, зумовлюється 

різноманітними соціально-економічними та політичними чинниками. 

На думку соціолога А.С. Орлова, рекреація є однією з функцій 

дозвілля, вона завжди є діяльністю, основа фізичної рекреації - рухова 
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діяльність з використанням фізичних вправ. Цієї ж точки зору дотримується 

і Ю.Е. Рижкін . Потрібно відрізняти біологічну форму рекреаційного 

поведінки людини від її соціальної рекреаційної діяльності. Біологічно 

активна поведінка і творча соціальна діяльність - дві площини аналізу 

фізичної рекреації. У сучасному понятті фізичної рекреації явно 

простежується вплив соціально-психологічних і культурних факторів, що 

впливають на виникнення потреб в організації свого дозвілля за рахунок 

використання рухової активності. 

Мета дослідження - визначити місце фізичної рекреації в дозвіллі 

української молоді. Завдання - проаналізувати структуру дозвілля молоді, 

визначити ставлення молоді до фізичної рекреації, 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Видатний англійський філософ Бертран Рассел стверджував, 

що вміти розумно розпоряджатися дозвіллям - вищий ступінь 

цивілізованості. Дозвілля становить 30-35 % вільного часу, але, за даними 

вітчизняних соціологів, лише 10-12 % людей вміють розумно організувати 

своє дозвілля, займаючись у спортивних секціях, культурно-освітніх 

установах 

Щодо молодих людей, то вони мають більше вільного часу, ніж 

працюючі фахівці, однак їхній вільний час не завжди можна назвати 

рекреаційним. Для дослідження структури дозвілля молодих людей було 

опитано 100 респондентів віком від 17 до 21 року (вересень 2012 p., м. 

Черкаси). Питання були відкритими: «Назвіть якомога більше видів 

проведення дозвілля? Які з цих видів ви активно використовуєте?» Першим, 

що спадало на згадку молодим особам були: прогулянка в парку, відвідання 

кінотеатру, клубу, спілкування з друзями в кафе, гра на музичних 

інструментах, відпочинок вдома перед телевізором, комп’ютерні ігри. І 

лише згодом пригадувалися різноманітні види активного фізичного 

відпочинку: фітнес, йога, баскетбол, волейбол, ранкова пробіжка, танці 

тощо. Варто звернути увагу, що найбільш використовуваними видами 

проведення дозвілля були ті заняття, які не виникають із природних, 

особистих потреб молоді, а штучно нав’язуються засобами масової 

інформації Мода деколи насправді буває чинником, що сприяє підвищенню 

рекреаційної активності суспільства загалом. Прикладом може слугувати 

змінність моди на рекреаційну активність у США: у 70-80 роках минулого 

століття найпопулярнішою була така форма рекреації, як джоґґінґ (біг із 

помірною інтенсивністю для вдосконалення кардіореспіраторної 

витривалості), на початку 90-х років на зміну джоґґінґу прийшла мода на 

різноманітні системи аеробіки (степ-аеробіка, аква-аеробіка), на межі 

тисячоліть модними були системи атлетичної гімнастики 

Слід зазначити, що значний вплив на формування моди на різновиди 

рекреаційної активності молоді мають засоби масової інформації, а за їхнім 

посередництвом - потужні продукційні фірми, що пропонують різноманітні 

рекреаційні товари: обладнання, інвентар, спортивний одяг тощо. 

Фізична рекреація з усього списку перерахованих видів відпочинку 
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респондентів займала 30%. При цьому регулярно фізичною рекреацією 

займалося лише 22% опитуваних. Таким чином, респонденти в теорії 

підтримують активні види відпочинку, заняття спортом, відвідування 

спортивних секцій, заняття танцями, однак на практиці виділяють надто 

мало часу для цього. Поняття відпочинку мало асоціюється з рухливою 

діяльністю, скоріше молодим людям спадає на думку бездіяльність. 

Місто Черкаси має ряд природних ресурсів, які можна вдало 

використовувати для проведення активного відпочинку, - узбережжя 

Дніпра, Сосновий бір, чотири міські парки, а також в місті є інфраструктура 

для фізичної рекреації - стадіони, спортивні комплекси та майданчики. 

Влада і на державному, і на місцевому рівнях заохочує молодь до занять 

фізичною культурою, однак це не дає бажаних результатів. Фізкультура і 

спорт мало асоціювалися у свідомості опитуваних з формами активного 

відпочинку. Цікаво, що академічні заняття фізичною культурою 

сприймалися студентами не як засіб зберегти здоров’я, відпочити від 

лекцій, а швидше як ще одна дисципліна, яка накладає на них зобов’язання. 

Можна констатувати, що навчальний процес із фізичного виховання у вузах 

не відповідає інтересам студентів. Більшість респондентів вважають, що 

заняття фізичною рекреацією вимагають певних матеріальних витрат - на 

спорядження, одяг, оренду приміщень, на оплату занять із тренером, а 

також, на думку опитуваних, активні види відпочинку повинні 

супроводжуватися певними організаційними зусиллями. 

Більшість респондентів готові займатись активним відпочинком як 

туристи. При цьому найбільше зацікавлення викликали пізнавальний та 

екскурсійний вид туризму (72%). Найрізноманітніші види спортивного 

туризму обиралися мало, оскільки, на думку респондентів, ці види 

потребують фахової підготовки (10%). Більшість молодих людей хотіли б 

відвідати зарубіжні країни, пояснюючи це тим, що вони там ще не були, 

однак, при цьому вони не відмовляються побувати в інших українських 

містах та на курортах за умови достатнього рівня комфорту. Основними 

мотивами, які змушують молодих людей займатись активними видами 

відпочинку, були зміна загальних обставин та зняття стресу (23%). У всіх 

опитуваних фізична рекреація викликала позитивні емоції, і 100% 

респондентів вважають, що активні види відпочинку приносять користь для 

здоров’я і моральне задоволення. На запитання, яким видом занять бажає 

займатися студент у вільний від занять час, переважають такі мотиви: 

потреба в русі - менше 70%, розвага і радість - близько 60%, поліпшення 

здоров’я - 50%, активний відпочинок - 25-28%, зниження надмірної маси 

тіла - 26%, досягнення спортивного результату - 20%, спілкування з 

друзями - 18% 

Серед інших цілей занять фізичною рекреацією можна назвати 

оздоровчі (покращення здоров’я, зняття втоми, всебічний гармонійний 

розвиток, виховання культури тіла, рухів, підвищення розумової та фізичної 

працездатності), комунікативно-виховні (спілкування, виховання культури 

поведінки, працьовитості, емоційна самоорганізація); організаторські цілі 
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(оволодіння знаннями, умінням, практичними навичками суспільної 

фізкультурної роботи, пропаганда здорового способу життя, активного 

відпочинку). Але межі цих груп умовні, оскільки досягнення мети, 

віднесеної до однієї групи, може бути реалізовано в задоволенні потреб в 

іншій.  

Серед чинників, що спонукають до занять фізичними вправами, 

відзначені такі: знання про користь занять фізичними вправами - до 40%, 

відвідування та участь змагань різного рівня, шоу - до 20%. Характерно, що 

на становлення мотивів істотно впливає мікрооточення (вулиця, товариші), 

що знаходиться поза сімейним впливом. 

Стимулами до занять активними видами відпочинку є задоволеність, в 

основі якої лежить відповідність змісту діяльності потребам в заняттях 

різними видами фізичної культури; та привабливість, де формування певної 

корисної мети для суспільства збігається з метою і інтересами особистості 

молодої людини, збільшення престижності активної фізичної діяльності. 

Окрім опосередкованих мотивів, існують і безпосередні мотиви - 

привабливість самої рекреаційної діяльності, її функціональний зміст. 

Крім того, молоді люди гостро відчувають фізіологічну потребу в 

русі, яка становить 14-20 год. на тиждень. При цьому програма ВНЗ 

передбачає всього лише 4 год. занять фізичною культурою на тиждень. 

Саме тому прагнення займатись активними формами відпочинку 

пояснюється фізіологічними природними потребами молоді. 

Відмінність фізичної рекреації від занять фізкультурою полягає в 

тому, що фізична рекреація завжди пов’язана з відновленням сил - фізичних 

і духовних, тобто їй повинна передувати якась діяльність, після якої 

потрібна рекреація. Але вона не повинна обмежуватися лише відновленням 

сил, витрачених у процесі праці, ми повинні відновлювати свої сили для 

ширших цілей. Тільки та людина, яка живе творчо і чия діяльність має 

високий ступінь ефективності, використовує свій потенціал сповна і 

наближається до стану максимального здоров’я. Здоров’я саме по собі не 

може бути метою фізичної рекреації, воно є лише таким станом людини, яке 

дозволяє йому жити творчим життям. Фізична рекреація у сфері дозвілля - 

один з аспектів цього життя. У психологічній літературі здоров’я 

розглядається не тільки як об’єктивний стан людини, але і як суб’єктивно 

оцінюване самопочуття, яке визначається і фізичним, і духовним, душевним 

станом. Біологічний адаптивний компонент фізичної рекреації, таким 

чином, є важливим, але не єдиним п елементом. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідивши 

дозвілля молодих людей, можна зробити висновок, що фізична рекреація 

займає близько третини вільного часу. Молодь веде малорухливий спосіб 

життя, а тому ставиться дуже позитивно до будь-яких форм активного 

відпочинку. 

На основі вивчення мотивації молоді до занять фізичною рекреацією 

можна зробити висновок, що молодь меншою мірою зацікавлена в 

досягненні оздоровчого ефекту і більшою мірою - у самовираженні, 



247  

самовдосконаленні, приємному проведенні часу, досягненні краси, в 

отриманні позитивних емоцій і вражень. 

Висновки. Підводячи підсумок, хотілося б сказати, що важливість 

фізичної рекреації складно переоцінити, у зв'язку з її цілісністю та 

багатовимірністю. Проте, на превеликий жаль, у сучасному суспільстві 

потенціал фізичної рекреації не був використаний у повній мірі, а у 

свідомості суспільства вона, на даний момент, не володіє статусом 

значущості для особистості. 

Отже, дозвілля і фізична рекреація як одна з форм його проведення є 

важливими факторами вдосконалення психофізичного стану людини, її 

духовного світу, системи ціннісних орієнтацій. 

Проведене дослідження показало, що основні рекреаційні форми 

фізичного виховання з’ явилися у шкільній практиці ще у другій пол. XIX - 

на поч. XX ст. і зайняли належне місце у навчальній системі. На 

сьогоднішній день до рекреаційних форм молоді можна віднести форми 

фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі навчального дня  
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Состояние здоровья зависит от совокупности различных факторов, 

среди которых есть медицинские, социальные, психологические и др. В 

пожилом возрасте все многообразие факторов, могут влиять на организм 

человека как позитивно, так и крайне негативно. Так, на состояние 

физического здоровья людей зрелого возраста в существенной степени 

влияет замедление обменных процессов и регенерации. Вследствие этого, 

происходят нарушения в работе практически всех подсистем организма: 

опорно-двигательной, сердечнососудистой, снижается качество работы 

органов слуха, зрения, ЖКТ, ухудшается иммунная защита организма.  

В свою очередь, изменения на физическом уровне, начинают влиять и 

на другие изменения человека: ухудшается мышление, память, происходят 

изменения в психологической структуре человека, что отражается на 

характере человека.  

Кроме того, стоит отметить, что ряд социальных факторов также в 

существенной степени влияют на состояние здоровья населения. Так, 

потеря работы, снижение социальных связей и контактов нередко 

порождают одиночество пожилых людей. Долгое время находясь в 

одиночестве, пожилой человек начинает испытывать стресс, печаль, 

разочарование, подавленное душевное состояние, вследствие  чего вновь 
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наблюдаются угнетающие действия на эндокринную, иммунную системы, 

происходит провоцирование различных заболеваний.   

Весь перечень указанных выше факторов провоцирует снижение 

сопротивляемости организма. Однако, можно однозначно утверждать, что 

возрастные черты пожилого возраста можно в существенной степени 

скорректировать при качественно новом подходе построения работы с 

данной категорией населения. Специалисты различных областей 

занимаются профилактикой и преодолением негативного влияния на 

здоровье человека различных факторов. Так, в первую очередь, важен 

грамотный уход, правильный образ жизни, умеренная физическая 

активность, поддержание тонуса, общение, сохранение коммуникативных 

навыков, возможность вести активную социальную жизнь. Все это позволит 

надолго сохранить душевные и физические силы человека. 

Кроме того, можно отметить, что рассматривая пожилых людей как 

специфическую социальную группу, отличающуюся возрастными 

физиологическими изменениями, особым бюджетом времени и 

организацией досуга, совокупностью социально-экономических 

характеристик, можно констатировать, что свободное время является 

важнейшим ресурсом для поддержания здоровья и реализации 

потребностей данной категории.  

Свободное время, которое появляется у человека после выхода на 

пенсию и прекращения активной трудовой деятельности, обладает большим 

потенциалом для занятий любимыми увлечениями и появления новых 

интересов. Вместе с тем, на практике мы наблюдаем, что достаточно часто 

это время не заполняется теми занятиями, которые могли бы приносить 

радость и удовольствие. С одной стороны, это связано с социальными и 

экономическими реалиями, с другой стороны – с недостаточным вниманием 

к пожилым людям как потенциальным потребителям социально-

культурных услуг. Одной из актуальных задач современных учреждений 

культуры, досуга, образования, социальной защиты, общественных 

организаций и фондов является более широкое распространение программ и 

технологий, направленных на активное включение старшей возрастной 

группы в активную социально-культурную деятельность, предоставление 

пожилым людям возможности для творчества и самореализации. 

Улучшение психологического состояния и настроения в результате 

включенности в такие проекты окажет позитивное влияние на здоровье и 

самочувствие пожилых людей. 

Технологии социально-культурной деятельности, ориентированные 

на пожилых людей, достаточно разнообразны: игровые и развлекательно-

игровые (подвижные, малоподвижные, театрализованные и др.), 

художественно-зрелищные, диалогические (показ, рассказ, пересказ, 

объяснение, иллюстрирование), репродуктивные и творчески развивающие 

(тренинг, импровизация), обучающие (упражнения, повтор), проблемно-

поисковые, информационные и другие технологии 1. При работе с 

пожилыми людьми специалисты рекомендуют активно использовать такие 



250  

технологии, как библиотерапия и терапия литературным творчеством, 

изотерапия, гарденотерапия, глинотерапия, музыкотерапия и др. 2. В 

разных направлениях социально-культурной деятельности 

(художественном, гуманитарном, научном, прикладном, экологическом и 

т.д.) могут быть оптимально использованы интеллектуальные и 

эмоциональные, духовные и физические ресурсы человека. Деятельный 

досуг укрепляет веру в себя, стимулирует жизненный оптимизм, 

способствует успешному взаимодействию человека с окружающим его 

обществом, природой. Кроме того, культурный потенциал старшей 

возрастной группы может быть реализован в условиях деятельности 

социально-культурных организаций при воспитании подрастающего 

поколения, выполнении общественной работы в рамках консультирования, 

обмена опытом и др. 1. При организации культурно-досуговой 

деятельности, направленной на реабилитацию пожилых людей, следует 

учитывать: личность самого человека; отношения и контакты пожилых 

людей с окружающей средой и семейной микросредой; культурно-

досуговые формы и методы, активно влияющие на личность пожилого 

человека, на его социальную реабилитацию и положение в обществе 1. 

Социально-культурная деятельность позволяет пожилым людям расширить 

рамки повседневности, сузившиеся после выхода на пенсию, поэтому к 

мероприятиям они готовятся как к настоящему празднику: делают 

прически, покупают обновки, приглашают друзей, родственников. Зачастую 

пожилые люди сами проявляют инициативу и организуют кружки 

ковроткачества, вышивания, вязания, других видов старинного рукоделия, 

проводят мастер-классы, создают любительские клубы коллекционеров, 

поисковиков, краеведов, садоводов и цветоводов. Участие членов старшей 

возрастной группы во всех перечисленных видах досуговой деятельности 

бесценно благодаря их богатому опыту, который они передают младшим 

поколениям. Одним из востребованных направлений является физическая 

культура и спорт, что позволяет поддерживать спортивную форму, 

чувствовать себя бодрым и активным. Достаточно давно работают секции 

по настольному теннису и шахматам, набирают популярность группы 

скандинавской ходьбы, йоги и ушу.  

Таким образом, в распоряжении специалистов социально-культурной 

сферы большой арсенал средств, форм и методов работы, помогающих 

улучшению жизни людей третьего возраста, способствующих их активному 

вовлечению в жизнь общества, распространению активной модели 

старости.  

В последнее десятилетие в практике учреждений социально-

культурной сферы начинают активно разрабатываться и внедряться 

реабилитационные технологии, суть которых обоснованно позиционируется 

как искусство и наука восстановления личности, повышения ее социальной 

активности.  Технологии социокультурной реабилитации способствуют 

снятию внутренних, психологических проблем, пересмотру места жизни 

пожилого человека в обществе, развивают креативные способности 
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пожилых граждан. Главной задачей является психофизическое и 

эмоциональное оздоровление и развитие человека, а также активизация 

взаимодействий зрелого человека с обществом.  

Не осталась в стороне от происходящих процессов социально-

культурной реабилитации пожилых людей и кафедра социально-культурной 

деятельности ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры». Педагоги кафедры, в той или иной мере рассматривающие 

технологии работы с разными категориями населения, предложили проект 

организации и проведения Байкальской летней школы для пожилых людей 

с романтичным названием «Серебряный возраст». Когда начали поступать 

заявки на участие, школа приобрела статус Всероссийской. В итоге в работе 

школы приняли участие представители более 5 регионов. Всего в школе 

приняли участие 40 человек, возраст которых составлял  значительный 

диапазон: самому младшему было 55 лет, а самым старшим участникам 

проекта в период пребывания в Байкальской школе было 78-79 лет. Среди 

тех, кто захотел принять участие оказались и члены регионального 

отделения Общества глухих.  

Школа начала работу 15 июня 2017 г. на базе отдыха Восточно-

Сибирского государственного института культуры «ОСЛИК» в поселении 

Энхалук Республики Бурятия. Командная работа педагогов и студентов по 

реабилитации пожилых людей уже в первые часы начала давать свои 

результаты. В качестве разнообразных форм работы можно назвать: 

открытие Школы, приветствие Байкалу, психологические тренинги, мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству, телесно-ориентированные 

практики и утренняя зарядка, вечера знакомств и отдыха, квесты, концерты, 

ретро-дискотеки, выставка, фотосессия, дефиле, закрытие школы, прощание 

с Байкалом.  

Все формы работы, предложенные организаторами, оказались 

интересными участникам Байкальской школы: они с удовольствием 

осваивали новые навыки, почувствовали облегчение после тренингов, стали 

применять способы самопомощи, получили возможность проявить свое 

творчество и энергию, проявили инициативу в организации 

незапланированных мероприятий. Творческий потенциал «школьников», их 

разнообразные таланты вылились в дружеское содружество и сотворчество, 

которым они щедро делились со всеми, кто находился в это время на 

Байкале рядом с ними. Состоявшиеся концерты и выставка стали для 

участников проекта возможностью проявить себя, самореализоваться, 

поделиться с другими своими переживаниями и радостью, успехами и 

достижениями. Летняя школа «Серебряный возраст» на Байкале, ставшая 

первым подобным опытом для организаторов, за время своей работы обрела 

определенные традиции, и даже гимн. Аудитория, на которую направили 

свое внимание педагоги и студенты кафедры социально-культурной 

деятельности ВСГИК, оказалась более чем благодарной. Участники школы 

уезжали с Байкала с новыми идеями, дружескими контактами, творческими 

номерами, желанием поделиться новыми навыками с другими. 
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Организаторы школы прощались со своими «учениками» с желанием 

развивать проект дальше.  

Среди основных результатов деятельности по проекту в плане 

оздоровительной деятельности можно с уверенностью сказать, что 

улучшились социально-психологические показатели здоровья людей, что не 

преминуло сказаться и на физическом самочувствии участников проекта. 

Так, многие заявляли, что нормализовалось артериальное давление, 

улучшилось настроение, общее состояние организма. Таким образом, 

очевидно, что совокупность социокультурных технологий, используемых в 

практике Всероссийской байкальской летней школы «Серебряный возраст» 

принесла свои плоды по оздоровлению всех ее участников.  
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