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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й 
СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ 

 
УДК 612.7-056.26 

Дичко В.В.  
ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет », м. Слов’янськ, Україна 
Брежнєв О.Д., Брежнєв Д.О. 

Слов'янський хіміко-механічний технікум 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СЛІПИХ ТА 

СЛАБКОЗОРИХ ДІТЕЙ 
Анотація. У статті представлені результати проведених досліджень, 

спрямованих на встановлення рухових здібностей у сліпих та слабозорих 
хлопчиків та дівчаток. Вивчення розвитку рухових здібностей у сліпих та 
слабозорих хлопчиків та дівчаток показало, що розвиток рухових здібностей 
знаходиться на низькому рівні, це потребує підбору відповідних фізичних 
вправ, використання яких допоможе покращити розвиток рухових 
здібностей, що приблизить цих дітей до практично здорових однолітків. 

Ключові слова: діти, патологія зору, рухові здібності. 
Dychko VV 

Donbas State Pedagogical University, Slovyansk, Ukraine 
Brezhnev OD, Brezhnev DO 

Chemical-Mechanical College, Slovyansk, Ukraine 
 

DETERMINATION OF INDICATORS OF MOTOR ABILITIES OF BLIND 
AND VISUALLY CHILDREN 

Abstract. The article presents the research aimed at establishing motor 
abilities in blind and partially sighted boys and girls. The study of the development 
of motor skills in blind and visually impaired boys and girls found that the 
development of motor abilities is low, which requires the selection of appropriate 
exercises that will help improve the development of motor abilities that bring these 
children to almost healthy peers. 

Key words: children, vision pathology, motor abilities. 
 
Робота є фрагментом НДР «Вивчення адаптаційних реакцій 

організму, що формуються під впливом різноманітних факторів природи та 
суспільства», № державної реєстрації 0115U003314. 

 
Наявність тотальної сліпоти та слабкозорості не викликає випадання 

однієї функції, а призводить до цілого ряду вторинних відхилень. До них ми 
відносимо порушення провідних параметрів рухової сфери (фізичний 
розвиток, фонд життєво важливих рухових навичок і умінь, рівень розвитку 
основних рухових здібностей і м'язової працездатності при виконанні 
фізичних навантажень різної інтенсивності і характеру, рівень просторової 
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компетенції (маніпуляції, точність дій), а також формування патологічних 
типів психічних реакцій у дітей з порушеннями зору [1,2,3]. Рухова сфера 
дітей з порушеннями зору включає конкретний рівень фізичного розвитку, 
рухової підготовленості, фонду життєво важливих рухових навичок і умінь, 
рухова сфера інтегрує морфологічні, фізіологічні і психічні процеси, 
комплекс яких виникає в результаті діяльності [3,4,5]. Отже, поразка зору 
приводить до відставання в розвитку рухової пам'яті, ситуаційного мислення, 
просторової орієнтації, фізичних якостей. Найважливішою умовою побудови 
ефективної системи фізичної і соціальної реабілітації незрячих дітей є 
наявність об'єктивної інформації про якісний стан їх фізичного розвитку, 
розвитку системи основних рухових здібностей, психічної сфери. У даному 
розділі подані результати вивчення рухових якостей сліпих та слабкозорих 
дітей і їх практично здорових однолітків [2,3,5,6]. 

Мета дослідження полягала у визначенні показників рухових 
здібностей сліпих та слабкозорих дітей. 

Об’єкт і методи дослідження. Дослідження здійснювали на базі 
Слов'янської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату I–III 
ступенів № 23 Донецької області і загальноосвітньої школи № 17 м. 
Слов'янська Донецької області. 

Результати дослідження та їх обговорення. Нами проведені 
дослідження, направлені на встановлення рухових здібностей у сліпих та 
слабозорих хлопчиків (таблиця 1) та дівчаток (таблиця 2). 

Таблиця 1 
Розвиток рухових здібностей сліпих та слабозорих хлопчиків 7-17 років 

Показники Од. 
вим. 

Кількість 
обстежених 

Виявлено 
показників 

Кількісні 
показники 

Абс. % M ± m 
Контроль максимальної сили 

Динамометрія Н 36 35 97 23,4 ± 1,57 
Згинання та розгинання рук в упорі разів 38 38 100 18,0 ± 1,86 

Контроль швидкісної сили 
Стрибок вгору з місця без маху рук см 38 38 100 28,5 ± 1,36 
Стрибок у довжину з місця см 38 38 100 142,7 ± 7,20 
Підскоки на нозі 
протягом 10 с 

На правій   разів 38 38 100 28,8 ± 0,54 
На лівій  38 38 100 28,1 ± 0,56 

Кидок набивного м'яча масою 1 кг см 38 38 100 412,5 ± 
20,86 

Присідання за 20 с разів 38 30 79 -3,3 ± 2,02 
П'ять послідовних швидких стрибків V 38 38 100 1,0 ± 0,05 

Контроль силової витривалості 
Вис на поперечині на зігнутих руках с 38 38 100 17,6 ± 2,53 
Підйом тулуба із положення лежачи за 30 

с разів 38 38 100 21,1 ± 0,83 

Статична силова витривалість м’язів 
плечового поясу (140º) с 38 38 100 38,9 ± 2,26 

Оцінка швидкісних здібностей 
Захват падаючої палиці Дітріха см 38 38 100 31,1 ± 2,49 
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Біг на місці (5 с) разів 38 38 100 14,6 ± 0,48 

Частота рухів руки с 38 38 100 202,6 ± 
11,37 

Гнучкість 
Нахил тулуба вперед із полож. сидячи см 38 38 100 3,3 ± 1,15 

Наведені у табл. 1. результати вивчення розвитку рухових здібностей 
сліпих та слабозорих хлопчиків віком 7-17 років показали, що всі рухові тести 
виконують практично всі хлопчики з відповідними кількісними показниками. 
Контрольні показники рухових здібностей засвідчують про значну потенційну 
здатність цих дітей 7-17 років, що страждають вадами зору, до розвитку рухових 
здібностей.  

Результати вивчення розвитку рухових здібностей сліпих та слабозорих 
дівчаток віком 7-17 років наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Розвиток рухових здібностей сліпих та слабозорих дівчаток 7-17 років 

 
Показники Од. 

вим 
Кількість 

обстеж. 
Виявлено 

показників 
Кількісні 
показники 

Абс. % M ±  m 
Контроль максимальної сили 

Динамометрія Н 33 32 97 23,4 ± 1,57 
Згинання та розгинання рук в упорі разі

в 33 33 100 18,0 ± 1,86 

Контроль швидкісної сили 
Стрибок вгору з місця без маху рук см 25 25 100 23,1 ± 1,03 
Стрибок у довжину з місця см 25 25 100 107,2 ± 6,16 

Підскоки на нозі 
протягом 10 с 

На правій  разі
в 25 25 100 26,2 ± 0,59 

На лівій  разі
в 25 25 100 25,9 ± 0,62 

Кидок набивного м'яча вагою 1 кг см 25 25 100 358,4 ± 
22,81 

Присідання за 20 с разі
в 25 21 84 -8,6 ± 2,01 

П'ять послідовних швидких стрибків V 25 25 100 1,3 ± 0,11 
Контроль силової витривалості 

Вис на поперечині на зігнутих руках с 25 25 100 3,1 ± 0,40 

Підйом тулуба із полож. лежачи за 30 с разі
в 25 25 100 17,9 ± 0,75 

Статична силова витривалість м’язів 
плечового поясу (140º) с 25 25 100 30,5 ± 2,14 

Оцінка швидкісних здібностей 
Хват падаючої палиці Дітріха см 25 25 100 29,0 ± 2,51 
Біг на місці (5 с) разів 25 25 100 13,1 ± 0,64 
Частота рухів руки с 25 25 100 209,0 ± 9,83 

Гнучкість 
Нахил тулуба вперед із положення 

сидячи см 25 25 100 3,8 ± 1,61 
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Разом с тим, контроль максимальної сили показав одинакові показники у 
сліпих та слабозорих дівчат та хлопчиків, але кількісні показники контролю 
швидкісної сили хлопчиків мають тенденцію до зростання у порівнянні з такими 
даними у дівчаток з вадами зору. Аналогічні результати одержані з встановлення 
контролю силової витривалості. 

Дослідження швидкісних здібностей показали, що за швидкістю 
рухової реакції «Захват падаючої палиці Дітріха» та частотою рухів руки, у 
сліпих та слабозорих хлопчиків та дівчат віком 7-17 років підготовленість до 
виконання швидкісних рухів знаходиться на низькому рівні. 

Таким чином, вивчення розвитку рухових здібностей у сліпих та 
слабозорих хлопчиків та дівчаток показало, що розвиток рухових здібностей 
знаходиться на низькому рівні, що потребує підбору відповідних фізичних 
вправ, використання яких допоможе покращити розвиток рухових 
здібностей, що приблизить цих дітей до практично здорових однолітків. Але 
перед тим, як приступити до розробки фізичних вправ, які можна буде 
використати у реабілітації рухових здібностей у сліпих та слабозорих дітей 
(хлопчиків та дівчаток) необхідно було вивчити зміни основних компонентів 
рухових здібностей за тестами. 

Результати вивчення основних компонентів, що характеризують рухові 
здібності сліпих та слабозорих хлопчиків 7-17 років, наведені у табл.3, а таки 
показники дівчаток у табл. 4. 

Таблиця 3 
Характеристики основних компонентів рухових здібностей сліпих та 
слабозорих  хлопчиків 7-17 років 
 

 
Показники 

Од. 
вим. 

Кількість 
обстеж. 

Виявлено 
показників 

Кількісні  
показники 

абс. % M ± m 
Контроль здібностей до оцінки і регуляції просторово-часових та 

динамічних параметрів 
Човниковий біг 3х10м з оббіганням  м’яча с 38 38 100 13,7 ± 0,75 
Тест для оцінки балістичної координації 
рухів  см 38 38 100 28,4 ± 1,53 

Реакція на м’яч, що рухається.  см 38 38 100 159,2 ± 3,47 
Визначення точності тимчасової оцінки 

 
Оцінка відчуття часу за 
методикою Сермєєва 

5 с c 38 38 100 0,8 ± 0,11 
10 с c 38 38 100 1,8 ± 0,40 
30 с c 38 38 100 2,1 ± 0,90 
60 с c 38 38 100 1,4 ± 1,17 

Присідання за 15 с с 38 30 79 -3,3 ± 2,02 
Біг на місці 5 с раз. 38 38 100 14,6 ± 0,48 

Оцінки точності м’язових зусиль 
Динамометрія Н 36 35 97 11,7 ± 0,78 
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Відхилення стрибків у 
довжину з місця, % від 
максимального результату 

50 % см 38 38 100 0,3 ± 2,20 
75 % см 38 37 97 -3,2 ± 1,85 
90 % см 38 38 100 -3,8 ± 1,98 

Вивчення точності просторової оцінки 
Біг до пронумерованих набивних м’ячів  с 38 38 100 13,7 ± 0,75 
Відстань від найближчої ноги до центру 
кола при ходьбі на 10 м в коридорі 1 м см 38 38 100 -45,8 ± 

15,55 

Відхилення від прямої при ходьбі на  12 м см 38 38 100 260,4 ± 
22,73 

Стрибки з обертами - тест  Старости гр. 38 38 100 227,7 ± 10,76
Відхилення від заданого кута при стрибку 
на місці з поворотом в крузі на 70º гр. 38 38 100 6,0 ± 1,21 

Кидання м’яча у ціль, стоячи спиною  бал 38 38 100 2,7 ± 0,17 
Оцінка 
про-
сторо-
вої 
точно-
сті 
куто-
вих 
рухів 

рухи руками у бік на 45º гр. 38 38 100 47,3 ± 0,65 
рухи руками у бік на 90º гр. 38 38 100 90,2 ± 0,34 
відведення ніг у бік на 45º гр. 38 38 100 45,2 ± 0,38 
відведення ніг у бік на 90º гр. 38 38 100 71,2 ± 1,37 
рухи тулубом на 45º гр. 38 38 100 43,8 ± 0,90 
рухи тулубом на 90º гр. 38 38 100 82,9 ± 1,41 
руки на поясі, підняти ногу 
вперед на 45º гр. 38 38 100 45,9 ± 0,39 

ногу назад із нахилом тулуба на 
45º гр. 38 38 100 44,6 ± 0,49 

ногу назад із нахилом тулуба на 
90º гр. 38 38 100 68,0 ± 1,55 

Ритмічні рухи верхніми і нижніми 
кінцівками раз. 38 38 100 4,8 ± 0,35 

Контроль стійкості рівноваги (статичної та динамічної) 
Статична рівновага. «Фламінго» раз. 38 38  8,7 ± 0,91 
Рівновага за методикою Ромберга  с 38 38 100 8,0 ± 0,89 
Динамічна рівновага при виконанні 
поворотів на гімнастичній лаві раз. 38 38 100 2,2 ± 0,18 

Динамічна рівновага при ході на 12 м с 38 38  17,0 ± 1,00 

Динамічна рівновага при ході на 12 м ПД
Р 38 38 100 20,2 ± 1,24 

Контроль координованості рухів 
Десять вісімок  с 38 38 100 15,7 ± 0,62 

Загальна  рухова координація 
Загальна рухова координація за 

Моторіним гр. 38 38 100 230,7 ± 8,35 

 
Одержані та наведенні результати вивчення основних компонентів, що 

формують рухові здібності сліпих та слабозорих хлопчиків, засвідчують про 
наявність у дітей всіх компонентів: здібності до оцінки і регуляції 
просторово-часових та динамічних параметрів, точності тимчасової оцінки, 
точності м’язових зусиль, точності просторової оцінки, контролю стійкості 
статичної та динамічної рівноваги, контролю координованості рухів та 
загальної рухової координації за А.Н.Моторіним. Перераховане вище 
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засвідчує про можливість виконання основних компонентів, що формують 
рухові здібності сліпих та слабозорих хлопчиків віком 7-17 років, а наведені 
у табл. 4.16. кількісні показники засвідчують якісне виконання компонентів 
рухових здібностей.  

Для повної характеристики основних компонентів, що формують 
рухові здібності сліпих та слабозорих хлопчиків, проведено вивчення 
основних компонентів рухових здібностей у дівчаток з вадами зору 
аналогічного віку. Результати вивчення показників основних компонентів, 
що формують рухові здібності у сліпих та слабозорих дівчаток, віком 7-17 
років, наведені у табл. 4. 

Таблиця 4 
Характеристики основних компонентів рухових здібностей сліпих та 
слабозорих  дівчаток 7-17 років 

 
Показники 

Од. 
вим

. 

Кількість 
обстежен. 

Виявлено 
показників 

Кількісні 
показники 

абс. % M ± m 
Контроль здібностей до оцінки і регуляції просторово-часових та динамічних 

параметрів 
Човниковий біг 3х10м з оббіганням  м’яча  с 25 25 100 14,8 ± 0,90 
Тест для оцінки балістичної координації 
рухів  ІПК 25 25 100 23,0 ± 1,61 

Реакція на м’яч, що рухається см 25 25 100 155,7 ± 6,53 
Визначення точності тимчасової оцінки 

 
Оцінка відчуття часу за 
методикою Сермєєва 

5 с c 25 25 100 1,0 ± 0,29 
10 с c 25 25 100 1,0 ± 0,42 
30 с c 25 25 100 -0,8 ± 1,01 
60 с c 25 25 100 -1,3 ± 1,66 

Вимірювання темпу присідань за 15 с с 25 21 84 -8,6 ± 2,01 
Біг на місці за 5 с раз. 25 25 100 13,1 ± 0,64 

Оцінки точності м’язових зусиль 
Динамометрія Н 31 30 97 9,4 ± 0,80 
Відхилення стрибків у довжину 
з місця % від максимального 
результату 

50 % см 25 24 96 -3,0 ± 1,29 
75 % см 25 25 100 -1,3 ± 2,21 
90 % см 25 25 100 -1,7 ± 1,34 

Вивчення точності просторової оцінки 
Біг до пронумерованих набивних м’ячів  с 25 25 100 14,8 ± 0,90 
Відстань від найближчої ноги до центру 
кола при ходьбі на 10 м в коридорі 1 м см 25 25 100 -61,4 ± 22,98 

Відхилення від прямої при ходьбі на 12 м см 25 25 100 231,4 ± 36,28
Стрибки з обертами тест  Старости гр. 25 25 100 207,9 ± 15,34
Відхилення від заданого кута при стрибку 
на місці з поворотом в крузі на 70º  

 
гр. 25 25 100 5,1 ± 2,38 

Кидання м’яча у ціль, стоячи спиною  бал 25 25 100 2,7 ± 0,22 
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Оцінка 
просторо
вої 
точності 
кутових 
рухів 

рухи руками у бік на 45º гр. 25 25 100 45,0 ± 0,00 
рухи руками у бік на 90º гр. 25 25 100 88,7 ± 0,71 
відведення ніг у бік на 45º гр. 25 25 100 44,2 ± 1,53 
відведення ніг у бік на 90º гр. 25 25 100 68,0 ± 2,38 
рухи тулубом на 45º гр. 25 25 100 42,7 ± 0,85 
рухи тулубом на 90º гр. 25 25 100 81,9 ± 1,88 
руки на поясі, підняти ногу 
вперед на 45º гр. 25 25 100 46,4 ± 0,88 

ногу назад із нахилом тулуба на 
45º гр. 25 25 100 43,2 ± 0,61 

ногу назад із нахилом тулуба на 
90º гр. 25 25 100 72,4 ± 2,14 

Ритмічні рухи верхніми і нижніми 
кінцівками раз. 25 25 100 4,8 ± 0,30 

Контроль стійкості рівноваги (статичної та динамічної) 
Статична рівновага.  «Фламінго» раз. 25 25  7,2 ± 0,91 
Рівновага за методикою Ромберга  с 25 25 100 7,3 ± 0,99 
Динамічна рівновага при виконанні 
поворотів на гімнастичній лаві раз. 25 25 100 1,9 ± 0,17 

Динамічна рівновага при ходьбі на 12 м с 25 25  19,0 ± 1,05 
Динамічна рівновага при ходьбі на 12 м см/с 25 25 100 16,0 ± 1,13 

Контроль координованості рухів 
Виконання десяти вісімок  с 25 25 100 15,7 ± 0,55 

Загальна  рухова координація 
Загальна рухова координація за Моторіним гр. 25 25 100 210,8 ± 12,38
 

У сліпих та слабозорих дівчаток віком 7-17 років вивчено виконання 
всіх компонентів, що формують рухові здібності (у 84 – 99%). У всіх дівчаток 
з вадами зору виявлені здібності до оцінки і регуляції просторово-часових та 
динамічних параметрів, точності просторової оцінки рухів. Лише 
вимірювання темпу присідань протягом 15 с вставлено у 84% (точність 
тимчасової оцінки), а також виконання динамометричних вправ (у 97%  
сліпих та слабозорих дівчаток) та відхилення стрибків у довжину з місця (у 
50% дівчаток з вадами зору відхиленні від максимального результату), що 
виявлено у 98% обстежених. Кількісні показники виконання рухових вправ 
засвідчують про нижчу якість рухових здібностей у сліпих та слабозорих 
дівчаток у порівнянні з такими показниками у хлопчиків з вадами зору. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, у сліпих та слабозорих дітей, 
незалежно від статі зберігається здібність до оцінки і регуляції просторово-
часових та динамічних параметрів, точності тимчасової оцінки м’язових 
зусиль, точності просторової оцінки до контролю стійкості статичної та 
динамічної рівноваги; контролю координованості рухів та загальної 
координації рухів. Дані констатують факт можливості виконувати рухові 
вправи, не дають повної уяви про рівень рухових можливостей. Такі дані 
надають повну уяву одержувати при порівнянні показників основних 
компонентів рухових здібностей сліпих та слабозорих хлопчиків і дівчаток.  
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АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ ВІКОМ 10-16 РОКІВ 
Анотація. У статті представлені результати вивчення 

антропометричних показників фізичного розвитку дітей з патологією зору 
віком 10-16 років. З метою визначення впливу патології зору на показники 
фізичного розвитку як у хлопчиків, так й у дівчаток проведено порівняння 
встановлених показників. Наведені результати досліджень 
антропометричного статусу хлопчиків з патологією зору засвідчують, що 
відставання хлопчиків від своїх однолітків поступово зростає з віком. Дівчата 
з патологією зору у віці 10-16 років майже за всіма показниками, які 
характеризують антропометричний статус, відстають за такими показниками 
від дівчаток віком 10-16 років з нормальним зором. Лише за обхватом 
грудної клітки на видиху ці дівчата з патологією зору мають майже ідентичні 
значення (різниця 0,57%). 

Ключові слова: діти 10-16 років, патологія зору, фізичний розвиток. 
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ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

CHILDREN WITH VISUAL DEAD  
PATHOLOGY 10-16 

Abstract. The article presents the results of the study of anthropometric 
indicators of physical development of children with vision pathology aged 10-16 
years. In order to determine the impact of vision pathology on indicators of 
physical development in both boys and girls, a comparison of the established 
indicators was conducted. The results of researches of anthropometric status of 
boys with vision pathology show that the backwardness of boys from their peers 
gradually increases with age. Girls with a pathology of vision aged 10-16 years, 
almost all indicators that characterize anthropometric status, lag behind such 
indicators as girls aged 10-16 years with normal vision. Only with the 
circumference of the chest on exhalation did these girls with visual pathology have 
almost identical values (difference 0.57%) 

Keywords: children 10-16 years, vision pathology, physical development. 
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 [2,3,4]. 

За даними ВООЗ, здоров'я людини на 50-55% залежить від умов і 
способу життя. Головним фактором здорового способу життя є фізична 
культура, звичка до якої повинна робити щеплення в дитячому віці як 
елемент загальної культури. На думку І.А. Аршавского [1,4], життям 
організму і його зростанням управляє рухова активність. 

Розглядаючи сьогоднішній стан цієї проблеми, важко позбутися думки, 
що з кожним новим кроком у поступальному русі медичної науки її 
вирішення, як лінія горизонту, відсувається пропорційно науковому прогресу 
[2,3,5,7,9]. 

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 
негативний бік - 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 [4,6,7,8]. 

Індивідуальність фізичного розвитку і функціонального стану 
організму дітей (хлопчиків і дівчаток) безумовно існує, саме вона лежить в 
основі добре відомих клініцистам ситуацій, як «парадоксальні» реакції 
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організму, відмінності в клінічній картині захворювання при одній і тій же 
дозі інфекційного агента, аномальні ефекти, спостерігаються в окремих осіб і 
позначаються клініцистами терміном «індивідуальні особливості 
реактивності організму». Виходячи з цього, в нашій роботі використані і 
приведені індивідуальні показники фізичного розвитку (показники 
антропометричного статусу, зовнішнього дихання, фізичного розвитку) та 
функціонального стану організму дітей з патологією зору, хлопчиків і 
дівчаток різного віку. 

Мета дослідження полягала у дослідженні антропометричних 
показників фізичного розвитку дітей віком 10-16 років з патологією зору та 
практично здорових одноліток загальноосвітньої школи. 

Матеріал та методи дослідження. Дослідження здійснювали на базі 
Слов'янської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату I–III 
ступенів № 23 Донецької області і загальноосвітньої школи № 17 м. 
Слов'янська Донецької області. 

Розроблена нами поетапна технологія реабілітації та лімітації 
відставання дітей і підлітків віком 10-16 років з патологією зору була 
застосована у 40 дітей з патологією зору (у 18 хлопчиків і 22 дівчаток) віком 
10-14 років та 34 дітей (12 хлопчиків та 22 дівчинки) віком 15-16 років з 
патологією зору та 48 практично здорових однолітка. 

Результати дослідження та їх обговорення. Першим етапом 
вивчення фізичного розвитку дітей з патологією зору, було дослідження їх 
антропометричного статусу. 

Нами вивчено антропометричні дані хлопчиків з патологією зору, 
віком від 10 до 16 років, порівняно з практично здоровими однолітками 
(таблиця 1). 

Таблиця 1 
Показники антропометричного статусу хлопчиків з патологією 

зору у віці 10-16 років 
Показники Один

иці 
вимір

у 

Хлопчики 10-14 років Хлопчики 15-16 років 
З патологією 

зору 
Практично 

здорові 
З патологією 

зору 
Практично 

здорові 
n -18 n - 14 n -12 n - 10 

M ± m M ± m M ± m M ± m 
Ріст стоячи см 151,17±0,91 154,36±0,94 171,83±2,04 176,10±2,67 

Маса тіла кг 52,44±1,49 55,00±1,96 61,75±1,51 66,50±2,05 
Обхват зап'ястя см 13,83±0,32 14,79±0,47 16,92±0,53 18,10±0,51 

Обхват грудної 
клітки 

у спокої см 63,67±1,17 65,57±1,49 78,17±1,77 80,60±2,16 
на вдиху см 65,78±0,97 67,43±1,25 81,75±1,33 85,10±1,95 
на видиху см 62,11±1,30 63,64±1,41 74,83±2,21 77,30±2,46 

Поверхня тіла кв.см 14908,2±267,76 15433,2±316,72 17175,00±247,94 17710,00±297,75
Пропорційність тіла % 77,94±0,84 80,21±0,71 81,08±1,15 82,29±1,44 

Динамометрія ліва рука кг 26,67±1,10 32,14±1,25 44,25±2,13 55,42±1,33 
права рука кг 28,72±1,17 34,21±1,18 48,33±2,21 59,44±1,64 

Швидкісні можл. м'язів мс 260,22±9,07 287,43±10,97 290,70±6,20 312,14±5,65 
Біологічний вік років 12,28±0,26 11,86±0,31 15,33±0,09 15,40±0,10 
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Одержані і наведені у табл. 1 результати дослідження показників, які 
характеризують антропометричний статус хлопчиків з патологією зору віком 
10-14 років та віком 15-16 років, засвідчують про формування стабільної 
тенденції до відставання антропометричного розвитку хлопчиків з 
патологією зору від своїх однолітків. Так, хлопчики з патологією зору віком 
10-14 років і 15-16 років мають менший ріст стоячи на 1,61% і на 2,49% 
відповідно до однолітків без патології зору віком 10-14 років і 15-16 років. 

Зберігається тенденція до зменшення маси тіла у хлопчиків з 
патологією зору віком 10-14 років і 15-16 років на 4,88% і на 7,69% 
відповідно. У хлопчиків зменшена довжина ноги на 3,08% і на 5,20% 
відповідно, зменшений обхват зап'ястя - на 6,94% і на 6,97% відповідно; 
обхват грудної клітини за підтримці дихання - на 2,98% у хлопчиків віком 10-
14 років з патологією зору і на 3,11% у хлопчиків з патологією зору віком 15-
16 років, що асоціюється із зменшенням обхвату грудної клітини на вдиху на 
2,51% і на 4,10% відповідно і на видиху - на 2,46% і на 3,30% відповідно. 

За патології зору у хлопчиків 10-14 років і 15-16 років зменшена 
поверхня тіла на 3,52% і на 3,31% відповідно, пропорційність тіла - на 2,91% 
і на 1,49% відповідно. Понижується також показники динамометрії рук. За 
рахунок показника динамометрії лівої руки на 20,51% і на 25,24% відповідно, 
динамометрії правої руки - 19,12% і на 22,99% відповідно. У хлопчиків віком 
10-14 років і 15-16 років з патологією зору зменшуються швидкісні 
можливості м'язів на 10,46% і на 7,38% відповідно. Разом з тим, незначно (на 
3,54%) зростає біологічний вік у хлопчиків віком 10-14 років, а у хлопчиків з 
патологією зору у віці 15-16 років він не змінюється (різниця у 0,46%). 

Одержані та наведені результати з вивчення показників 
антропометричного статусу хлопчиків з патологією зору віком 10-14 років та 
у віком 15-16 років показують, що у них сформована тенденція щодо їх 
пониження незалежно від віку, що вимагає проведення реабілітаційних 
заходів фізичної культури у цих дітей. 

Результати дослідження показників антропометричного статусу 
дівчаток з патологією зору у віці 10-16 років наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Показники антропометричного статусу дівчаток з патологією зору 

віком 10-16 років 
Показники Одини

ці 
виміру 

Дівчатка 10-14 років Дівчатка 15-16 років 
З патологією 

зору 
Практично 

здорові 
З патологією 

зору 
Практично 

здорові 
n - 22 n - 12 n - 22 n - 12 
M ± m M ± m M ± m M ± m 

Ріст стоячи см 148,14±0,89 150,08±1,51 165,11±0,91 169,83±0,89 
Маса тіла кг 49,77±1,17 49,77±1,17 50,83±2,21 55,06±0,91 
Обхват зап'ястя см 12,76±0,33 12,76±0,33 13,92±0,44 15,33±0,26 

Обхват 
грудної клітки 

у спокої см 62,09±1,34 63,92±1,15 80,22±1,04 82,17±1,06 
на вдиху см 64,05±1,00 65,83±1,15 85,44±0,65 87,75±0,44 
на видиху см 60,55±1,06 61,75±1,24 77,39±0,97 77,83±1,15 

Поверхня тіла кв.см 14803,7±273,81 14803,7±273,81 15110,9±446,38 15992,1±123,03 
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Пропорційність тіла % 76,90±0,67 76,90±0,67 79,50±1,33 80,50±0,78 

Динамометрія ліва рука кг 24,14±0,67 31,75±1,24 30,46±0,84 32,78±0,97 
права рука кг 26,23±0,84 33,17±1,42 32,14±0,78 35,05±0,89 

Швидкісні можл. м'язів мс 256,36±7,81 256,36±7,81 280,42±10,63 275,29±3,89 
Біологічний вік років 12,50±0,22 12,50±0,22 12,33±0,35 15,50±0,06 

 
Показано, що за показниками антропометричного статусу дівчаток з 

патологією зору як у віці 10-14 років, так й у віці 15-16 років формується 
відставання від практично здорових дівчат-однолітків. Так, за ростом стоячи 
у дівчаток з патологією зору віком 10-14 років вони відстають на 1,31%, а 
віком 15-16 років - на 2,89%; за масою тіла різниця встановлена лише у 
дівчаток з патологією зору й у віці 15-16 років на 8,32%. У цих дівчаток 
обхват зап'ястя - на 10,13%, поверхня тіла - на 5,83%; пропорційність тіла - 
на 1,26% і за біологічним віком - на 25,71%. 

Дівчата з патологією зору у віці 10-14 років не відрізняються від своїх 
практично здорових однолітків за масою тіла, довжиною ноги і руки, 
обхватом зап'ястя, поверхнею тіла та швидкісною можливістю м'язів. Але 
вони відстають від дівчаток у віці 10-14 років без патології зору за обхватом 
грудної клітки за затриманням дихання на 2,95%, на вдиху - на 2,78%, на 
видиху - на 1,98%. Дівчата з патологією зору у віці 10-14 років відстають за 
показниками динамометрії від практично здорових дівчаток-однолітків: за 
динамометрією лівої руки на 31,52% і правої - на 26,46%. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, хлопчики та дівчатка з 
патологією зору у віці 10-16 років відстають за показниками, що 
характеризують антропометричний статус, від практично здорових 
однолітків за такими важливими у фізичному розвитку дітей показниками, як 
ріст стоячи, за обхватом грудної клітки при затриманні дихання, та на вдиху; 
за показниками динамометрії обох рук. Особливе відставання виявлене у 
дівчаток з патологією зору у віці 15-16 років.  

Перераховане вище для припинення прогресування погіршення 
показників антропометричного статусу у хлопчиків та дівчаток з патологією 
зору необхідно розробити і впровадити у практичне використання 
спеціальних ефективних комплексів фізичного виховання дітей з патологією 
зору.  

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности 

индивидуального развития. – М.: Медицина, 1982. – 270 с. 
2. Азарян Р.Н. Педагогические исследования влияния многолетних 

занятий физической культурой и спортом на развитие и воспитание 
слепых и слабовидящих школьников. – М., 1989. – 104с. 

3. Басанець Л. М. Фізичний розвиток юнаків допризовного віку / Л.М. 
Басанець, О.І. Іванова // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 4 (47). – С. 
50–53.  



19 

4. Дичко В.В. Педагогічні засади корекційного навчання руховим діям 
школярів з порушенням зору [навчальний посібник] / В.В. Дичко. – К., 
2007. – 112 с. 

5. Полька Н.С. До питання оцінки фізичного розвитку школярів за 
стандартами ВООЗ / Н.С. Полька, А.Г. Платонова // Довкілля та 
здоров’я. – 2012. – № 1 (60). – С. 48–53. 

6. Сермеев Б.В. Физическое воспитание детей с нарушением зрения, 
Киев. : Здоров’я, 1987. – 108 с. 

7. Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів / за заг. ред. А.М. 
Сердюка; укл. : Н.С. Полька, А.Г. Платонова. – Вип. 3. – Київ : Казка, 
2010. – 60 с.  

8. Москвяк Н.В. Основні тенденції у фізичному розвиткові дітей 
молодшого шкільного віку м. Львова / Н. В. Москвяк // Довкілля та 
здоров’я. – 2014. – № 3 (70). – С. 19–24.  

9. Федоренко В.І. Територіальні особливості фізичного розвитку 
школярів / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула // Довкілля та здоров’я. – 
2015. – № 2 (73). – С. 14–20.  
 

 
 
УДК: 615.37:612.017.1:796.323.2  

Дейнека С.Є., Сидорчук Л.І., 
Міхєєв А.О., Сидорчук І.Й. 

ВДНЗ України «Буковинський  
державний медичний університет» 

ІМУНОМОДУЛЮЮЧИЙ ЕФЕКТ ІМУНАЛУ У СПОРТСМЕНІВ 
ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ 

Анотація. Імунотропний препарат з Ехінацеї пурпурної (Echinacea 
purpurea) “Імунал” у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 
призводить до підвищення пониженої, в результаті фізичних навантажень, 
абсолютної кількості нейтрофільних гранулоцитів, сегментоядерних 
нейтрофілів, понижує абсолютну і відносну кількість паличкоядерних 
нейтрофілів; підвищує неспецифічну резистентність організму, загальну 
резистентність організму та рівень клітинної реактивності. За його 
використання нормалізується реактивна відповідь нейтрофільних 
гранулоцитів. Крім того, “Імунал” позитивно впливає на абсолютну і 
відновну кількість ключових популяцій імунокомпетентних клітин, що 
беруть участь у неспецифічному захисті (О-лімфоцити, NKCD16+ та інших). 
“Імунал” у спортсменів ігрових видів спорту пригнічує неспецифічну 
поліклональну активність В-лімфоцитів, незначно понижуючи концентрацію 
у крові імуноглобулінів основних класів, покращує імунологічну 
резистентність організму, нормалізує імунологічну реактивність та понижує 
гіперчутливість імунної системи (знижує індекс алергізації).  

Ключові слова: баскетбол, спортсмени, адаптація, імуномодулююча дія, 
імунал. 
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IMMUNO-MODULATING EFFECT OF “IMMUNAL”IN ATHLETS 
OF SPORT GAMES  

Abstract. Immunotropic drug from purple coneflower (Echinacea purpurea) 
“Imunal” in athletes of sport games- basketball-players - leads to an increase in the 
reduced, as a result of physical activity, the absolute number of granulocytes, 
segmented neutrophils and band neutrophils; increases the non-specific resistance 
of the body, the general resistance of the body and the level of cellular reactivity. 
Its use normalizes the reactive response of granulocyte neutrophils. In addition, 
“Imunal”  has a positive effect on the absolute and relative number of key 
populations of immune cells involved in nonspecific protection (O-lymphocytes, 
NKCD16 + and others). “Imunal” in athletes of game sports suppresses a 
nonspecific polyclonal activity of B-lymphocytes, slightly reducing the 
concentration in the blood of the immunoglobulins of the main classes, improves 
the immunological resistance of the organism, normalizes the immunological 
reactivity and decreases the alinexperience. 

Keywords: basketball, athletes, adaptation, immunomodulatory action, 
“Imunal”. 

Вступ. Вік 17-24 років (19,89±1,17–19,95±1,10) характеризується 
розквітом біологічної зрілості людини і надійністю функціонування всіх 
системи організму. До 18-20 років сповільнюється ріст тіла у довжину, 
повністю завершується формування системи енергозабезпечення. У цьому 
віці організм людини досягає найбільшої стабільності, резистентності, 
економічності та реактивності у відповідь на дію чинників навколишнього 
середовища, внутрішніх факторів та на стрес-фактори будь-якої тональності. 
За напруженої м’язової роботи значення хвилинного об’єму дихання і 
кровообігу досягає високих екстремальних значень [1]. 

Спорт у сучасних умовах характеризується підвищеним темпом росту 
об’єму та інтенсивності фізичних та енергетичних навантажень як у 
тренувальному процесі, так й у спортивних змаганнях різного рівня. За таких 
умов до організму спортсменів ігрових видів спорту пред'являються 
підвищені вимоги, виконання яких можливо лише за чіткого виконання 
науково обґрунтованого режиму, обов’язковому проведенні відповідних 
реабілітаційних заходів, включаючи застосування фармакологічних засобів 
та лікарського контролю, який повинен включати широкий спектр методів 
обстеження і діагностики. 

До числа найбільш чутливих щодо будь-яких, включаючи екстремальні 
спортивні  навантаження, відноситься єдина регуляторна система, яка 
об’єднує нервову, імунну та ендокринну системи. Ефективний нагляд за 
тренувальним процесом та за участю у змаганнях ігрових видів спорту, 
адекватне і безпечне використання реабілітаційних і профілактичних заходів 
і засобів можливе лише на основі глибоких і всебічних досліджень щодо 
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показників адаптаційно-компенсаторних процесів імунної системи, факторів 
і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту (вроджений 
імунітет), гуморальної і клітинної ланки специфічного імунітету та інших 
показників. Відомо, що концентрація імуноглобулінів основних класів (IgM, 
IgG, IgA) у периферичній крові як один із факторів, що забезпечує гомеостаз 
і загальну резистентність організму, відображає процес  напруги 
фізіологічних адаптаційно-компенсаторних, імунорегулюючих систем 
організму під впливом фізичних навантажень різної тональності [2,3,4,5]. 
Разом з тим, різні автори цих робіт констатують факт порушень імунної 
системи спортсменів різних спеціалізацій з різносторонніми результатами. 

Відсутність у літературних джерелах єдиної точки зору з питання 
впливу різних спортивних навантажень на показники вродженого та 
адаптивного (набутого) імунітету, а також відсутність даних стосовно рівня 
клітинної реактивності, реактивності нейтрофільних гранулоцитів та 
недостатня кількість даних про вікові особливості (спортсменів віком 17-24 
роки) загальної та імунологічної резистентності і реактивності організму 17-
24-літніх спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів виникла 
необхідність вивчення цих показників та встановити відновну ефективність 
рослинного препарату Імуналу на перераховані показники імунітету. 

Мета: встановити відновлювальну ефективність імунореабілітаційної 
активності рослинного імунотропного лікарського засобу – Імуналу, 
одержаного із свіжозібраної трави квітучої ехінацеї пурпурної (Echinacea 
purpurea) на ключові показники рівня адаптаційної напруги і пов'язаної з нею 
клітинної реактивності організму спортсменів ігрових видів спорту, а також – 
на загальну неспецифічну та імунну реактивність, на показники гуморальної і 
клітинної ланки системи імунітету. 

Матеріали і методи дослідження. Експериментальне дослідження 
абсолютної і відносної кількості основних популяцій імунокомпетентних 
клітин периферичної крові, рівня адаптаційно-компенсаторного напруження і 
пов’язаного з ним рівня клітинної реактивності організму, реактивної 
відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові, загальної 
неспецифічної резистентності організму та стан факторів і механізмів 
неспецифічного захисту, гуморальної і клітинної ланок системи імунітету 
проведено у 18 спортсменів ігрових видів спорту віком 17-24 роки (середній 
вік 19,89±1,17 р.). Серед обстежених було 10 (55,56%) чоловічої статі і 8 
(44,44%) - жіночої. Контрольну групу склали 19 спортсменів віком 17-24 
роки (середній вік 19,95±1,10 р.). Спортсмени контрольної групи не 
використовували Імунал чи будь-які інші фармакологічні препарати, на 
відміну від основної групи. Спортсмени дослідної групи приймали по одній 
таблетці Імуналу, яка містить 80 мг висушеного соку, одержаного із 
свіжозібраної трави квітучої Echinacea purpurea, яка є діючою речовиною, 
упродовж 10 днів у вечірній час (17-19 год.) щоденно незалежно від прийому 
їжі з достатньою кількістю води (1 склянка). За необхідності 
використовували повторний курс через 15-20 днів. 
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Всі спортсмени постійно мешкали у м. Чернівці, були практично 
здоровими людьми (І-ІІ група здоров’я) та упродовж 6-12 місяців до 
проведення досліджень не мали гострих інфекційних і неінфекційних 
захворювань, не вживали будь-яких БАДів, антимікробних та імунотропних 
препаратів і були здатні без обмежень виконувати біологічні, фізіологічні, 
соціальні, фізичні функції. 

Обстеження здійснювали у передзмагальний період упродовж трьох 
місяців (вересень, жовтень, листопад), що дало можливість реєструвати 
достовірні середньостатистичні величини відповідних показників. 

Дослідження проведені згідно з положенням Конвенції Ради Європи 
«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997), 
«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю всесвітньої медичної асоціації (2000), 
«Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятої резолюцією 
Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), принципам Гельсінської 
декларації  (1964) та з дотриманням чинних нормативних вимог України. 

На підставі проведеного розширеного загально клінічного аналізу крові 
провели розрахунок імуно-гематологічних індексів і коефіцієнтів, за якими 
аналізували загальну клітинну реактивність організму, рівень адаптаційно-
компенсаторних процесів, рівень реактивної відповіді нейтрофільних 
гранулоцитів , загальну імунорегулюючу реактивність та інші показники.  

Дослідження абсолютної та відносної кількості Т і В лімфоцитів та їх 
імунорегуляторних популяцій (TCD3+, TCD4+, TCD8+), NKCD16, BCD19+ 
здійснювали методом непрямої імунофлюоресценції з використанням 
відповідних реактивів виробництва науково-виробничого центру 
«Медбиоспектр» (Москва, РФ). Кількісне визначення імуноглобулінів 
основних класів (IgM, IgG, IgA) здійснювали методом радіальної дифузії у 
гелі за Манчіні з використанням набору «Иммуноспектр». 

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за відомими 
методами варіаційної статистики з визначенням середніх арифметичних 
величин (М) і стандартної похибки (±m). Достовірність даних для 
незалежних вибірок розраховували за t-критерієм Student (при розподілі 
масивів, близьких до нормальних). Різницю вважали достовірною за p<0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Першим етапом клініко-
лабораторного обстеження спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 
було встановлення впливу імунотропного препарату Імуналу на абсолютну і 
відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин у 
периферичній  крові спортсменів, на основі цих показників 
встановлювали імуно-гематологічні індекси і коефіцієнти, за якими 
визначали вплив Імуналу на неспецифічну та імунну резистентність і 
реактивність (таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Вплив Імуналу на абсолютну і відносну кількість основних популяцій 
імунокомпетентних клітин периферичної крові спортсменів ігрових 
видів спорту – баскетболістів 

Імунокомпетентні 
клітини Одиниці виміру 

Баскетболісти до 
прийому Імуналу 

(n = 19, m±M) 

Після 
використання 

Імуналу 
(n = 18, m±M) 

Лейкоцити х109/л 5,73±0,21 6,67±0,37* 

Гранулоцити % 64,67±0,70 64,23±0,73 
х109/л 3,71±0,17 4,28±0,21* 

Нейтрофільні 
гранулоцити 

% 62,78±0,71 62,76±0,75 
х109/л 3,60±0,15 4,19±0,21* 

Сегментоядерні 
нейтрофіли 

% 58,67±0,71 60,37±0,74 
х109/л 3,36±0,15 4,03±0,19* 

Паличкоядерні 
нейтрофіли 

% 4,11±0,01 2,39±0,05*** 
х109/л 0,24±0,02 0,16±0,02* 

Еозинофільні 
гранулоцити 

% 1,89±0,03 1,47±0,03** 
х109/л 0,11±0,01 0,10±0,01 

Агранулоцити % 35,33±0,31 35,77±0,31 
х109/л 2,02±0,07 2,39±0,17* 

Лімфоцити % 30,81±0,27 30,59±0,25 
х109/л 1,77±0,06 2,04±0,07* 

Моноцити % 4,52±0,22 5,18±0,36 
х109/л 0,26±0,01 0,35±0,03* 

Еритроцити х1012/л 4,34±0,31 4,97±0,34 
ШЗЕ мм/год 12,29±2,30 8,77±1,49 
Середній вік роки 19,95±1,10 19,89±1,17 

Примітка :  ШЗЕ – швидкість зсідання еритроцитів. 
 
Імунал у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів сприяє 

підвищенню пониженої абсолютної кількості лейкоцитів на 16,40% за 
рахунок підвищення абсолютної кількості гранулоцитів – на 15,36%, в тому 
числі підвищується абсолютна нейтрофільних гранулоцитів на 16,39% за 
рахунок підвищення абсолютної кількості зрілих (сегментоядерних) 
нейтрофілів – на 19,94%, а абсолютна і відносна кількість паличкоядерних 
нейтрофільних гранулоцитів зменшується на 50,0%, що, з нашої точки зору, 
розглядається як позитивний вплив. Позитивний вплив на популяцію 
нейтрофільних гранулоцитів підтверджує пониження на 25% ядерного 
індексу ступеня ендотоксикозу. 

Використання рослинного препарату Імуналу сприяє підвищенню 
неспецифічної резистентності організму на 22,22%, загальної резистентності 
організму спортсменів – на 13,10%, рівень підвищення резистентності 
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організму зростає на 20,96% та рівень клітинної реактивності підвищується 
на 16,75% (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вплив Імуналу на загальну неспецифічну резистентність організму та 
рівень клітинної реактивності організму баскетболістів 

Показник Одиниці 
виміру 

До використання 
Імуналу 

(n = 19, m±M) 

Після 
проведення 

курсу 
реабілітації 

(n = 18, m±M) 
Індекс неспецифічної 
резистентності 

у.о. 0,18±0,01 0,25±0,02** 

Загальна 
резистентність 
організму 

у.о. 9,77±0,17 11,05±0,19* 

Рівень підвищення 
резистентності 
організму 

у.о. 18,37±0,27 22,22±0,29* 

Рівень клітинної 
реактивності 

у.о. 287,22±21,18 335,34±29,12 

Ядерний індекс 
ступеня ендотоксикозу 

у.о. 0,30±0,03 0,24±0,01* 

 
З іншої сторони, у процесі тренувань та участі у змаганнях у 

спортсменів ігрових видів спорту різко зростає реактивна відповідь 
нейтрофільних гранулоцитів (на 53,25), яка підтверджена іншими 
імуногематологічними індексами і коефіцієнтами. Таке підвищення 
реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів призводить до негативних 
наслідків, оскільки нейтрофільні гранулоцити є активними продуцентами 
вільних радикалів, які забезпечують максимальний пошкоджуючий вплив на 
тканини організму. В результаті підвищення рівня реактивної відповіді 
нейтрофільних гранулоцитів руйнуються не тільки патогенні та умовно 
патогенні мікроорганізми, а й зазнають певного пошкодження і власні 
тканини, що викликає формування тканинного детриту (при запаленні). 
Останній разом із загиблими нейтрофілами утворюють субстрат гнійного 
ексудату. За підвищеної реактивності нейтрофіли здійснюють надлишкову 
продукцію вільних радикалів, яких не в змозі знешкодити їх антиоксидантна 
система, що призводить до руйнування самих клітин-продуцентів. За рахунок 
підвищеної реактивності нейтрофіли здійснюють не тільки антимікробний 
захист (іноді ціною власного існування), а також пошкодження тканин 
організму, що потребує використання фармакологічних засобів, які б 
понижували реактивну відповідь нейтрофільних гранулоцитів. Результати 
впливу Імуналу на рівень реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів 
периферичної крові спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 
наведений у таблиці 3. 
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Таблиця 3 
Вплив Імуналу на реактивну відповідь нейтрофільних гранулоцитів 
периферійної крові спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 

Показник Одиниці 
виміру 

До використання 
Імуналу 

(n = 19, m±M) 

Після 
завершення 

прийому 
Імуналу 

(n = 18, m±M) 
Реактивна відповідь 
нейтрофілів 

у.о. 3,61±0,11 2,74±0,12* 

Нейтрофільно-
лімфоцитарний 
коефіцієнт 

у.о. 2,18±0,04 2,05±0,07* 

Індекс зсуву нейтрофілів у.о. 0,02±0,002 0,04±0,005** 
Співвідношення 
нейтрофілів і моноцитів 

у.о. 13,89±0,21 12,12±0,19** 

Рівень неспецифічної 
реактивності 

у.о. 52,51±0,87 50,67±0,71 

Показано, що під впливом Імуналу настає нормалізація реактивної 
відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові спортсменів 
ігрових видів спорту шляхом її пониження на 31,75%, досягаючи нормальних 
показників (2,52±0,09 у.о. у практично здорових людей віком 17-24 роки). 
Пониження рівня реактивної відповіді нейтрофільних гарнулоцитів 
асоціюється з пониженням нейтрофільно-лімфоцитарного коефцієнту на 
6,34%, індексу зсуву нейтрофільних гранулоцитів – у 2 рази, співвідношення 
кількості нейтрофільних гранулоцитів до моноцитів – на 14,60%. 
Перераховане вище засвідчує про нормалізацію рівня неспецифічної 
реактивності організму (зниження реактивності на 3,63%) спортсменів 
ігрових видів спорту. Такі зміни під впливом Імуналу вважаються 
позитивними, що сприяє збереженню здоров’я спортсменів, які беруть 
активну участь в ігрових видах спорту. 

Таким чином, порівнюючи стимулюючу дію Імуналу на загальну 
неспецифічну резистентність та рівень клітинної реактивності організму, які 
у процесі тренувань та участі у змаганнях понижуються, а також інгібуючий 
вплив Імуналу на підвищений рівень реактивної відповіді нейтрофільних 
гранулоцитів та асоійовані з цим інші показники, що характеризують 
підвищений рівень реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів, слід 
вважати, що Імунал у спортсменів ігрових видів спорту відіграє роль не 
тільки  імунотропну дію, а також має імуномодулюючий позитивний ефект. 

Результати впливу Імуналу на показники провідних популяцій 
імунокомпетентних клітин, що беруть участь у неспецифічній реактивності 
організму спортсменів ігрових видів спорту наведені у таблиці 4. 
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Таблиця 4 
Вплив Імуналу на показники провідних популяцій імунокомпетентних 
клітин, що беруть участь у неспецифічній реактивності організму 
спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 

Показник Одиниці 
виміру 

До прийому 
Імуналу 

(n = 19, m±M) 

Після прийому 
Імуналу 

(n = 18, m±M) 
Еозинофільні гранулоцити % 1,89±0,03 1,47±0,03* 

*109/л 0,11±0,01 0,10±0,01 
Природні кілери 
(NKCD16+) 

% 17,64±0,69 18,00±0,57 

*109/л 1,01±0,32 1,20±0,28 
Коефіцієнт NK/О-
лімфоцити 

у.о. 1,30±0,11 1,43±0,12 

Фагоцитарна активність 
НГ 

% 80,87±3,41 84,91±3,17 

Фагоцитарне число НГ одиниці 8,04±0,14 8,49±0,15* 

Примітка: НГ – нейтрофільні гранулоцити 
 NK – natural killeri – природні кілери  

Використання Імуналу позитивно впливає на абсолютну і відносну 
кількість провідних популяцій імунокомпетентних клітин, що беруть участь 
у неспецифічній реактивності організму спортсменів ігрових видів спорту: 
формується тенденція до підвищення абсолютної і відносної кількості 
NKCD16+ на 18,81% і на 2,04% відповідно, коефіцієнту NK/О-лімфоцити – 
на 10%, особливе значення має тенденція до підвищення захисної функції 
нейтрофільних гранулоцитів – підвищення фагоцитарної активності на 5% і 
фагоцитарного індексу – на 5,60%. Разом із тим, що є позитивним, настає 
зниження відносної кількості еозинофільних гранулоцитів на 28,57%.  

Аналіз одержаних результатів з вивчення показників абсолютної і 
відносної кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин, що 
беруть участь у формуванні неспецифічної реактивності організму 
спортсменів ігрових видів спорту, які приймали участь у процесі тренувань і 
спортивних змагань показав, що рослинний препарат Імунал, засвідчив 
імуномодулюючу ефективність, що дає можливість рекомендувати 
баскетболістам для відновлення нормальної фізіологічної функції 
імунокомпетентних клітин, які формують неспецифічну реактивність. 

Результати вивчення впливу Імуналу на імуногематологічні показники, 
абсолютну і відносну кількість Т- і В-лімфоцитів, а також продуктів 
гуморальної ланки системного імунітету та абсолютну кількість 
імунорегуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів наведені в таблиці 5. 
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Таблиця 5 
Вплив Імуналу на загальну імунологічну реактивність та її гуморальну і 
клітинну ланки організму спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів 

Показник Одиниці 
виміру 

До прийому 
Імуналу 

(n = 19, m±M) 

Після прийому 
Імуналу 

(n = 18, m±M) 
Індекс імунологічної 
резистентності 

у.о. 1,03±0,011 1,13±0,10 

Індекс імунологічної 
реактивності 

у.о. 7,23±0,27 6,65±0,21 

Рівень підвищення 
імунологічної реактивності 

у.о. 7,02±0,25 5,88±0,21 

Індекс співвідношення 
лімфоцитів та еозинофілів 

у.о. 16,30±0,22 20,81±0,33** 

Індекс співвідношення 
агранулоцитів і ШЗЕ 

у.о. 2,87±0,15 4,08±0,27* 

Індекс алергізації у.о. 1,75±0,09 1,48±0,11* 
BCD19+ лімфоцити % 18,49±0,51 18,55±0,69 

*109/л 0,33±0,03 0,41±0,06 
Концентрація IgM г/л 0,92±0,10 0,89±0,20 
Концентрація IgG г/л 16,03±0,30 15,79±0,30 
Концентрація IgA г/л 1,72±0,17 1,69±0,20 
TDC3+-лімфоцити *109/л 1,20±0,21 1,51±0,03 
TDC4+-лімфоцити *109/л 0,93±0,11 0,97±0,06 
TDC8+-лімфоцити *109/л 0,72±0,10 0,68±0,07 
ІРІ=TDC4+/TDC8+ у.о. 1,28±0,14 1,33±0,12 

 
Використання Імуналу для відновлення ключових імунологічних 

порушень, пов’язаних із тренуваннями та з участю у змаганнях спортсменів 
ігрових видів спорту, підвищує понижену імунологічну резистентність 
організму на 9,71%, понижуючи підвищену у результаті заняття спортом 
імунологічну реактивність організму на 8,72%, що сприяє пониженню рівня 
активації імунної реактивності на 19,39%. Така модулююча дія Імуналу 
підтверджується зростанням індексу співвідношення лімфоцитів та 
еозинофільних гранулоцитів на 27,67% ( p<0,01), результат якого свідчить 
про переважання в організмі спортсменів імунних реакцій уповільненого 
типу (поміркована реактивність). Така концепція знаходить підтвердження 
зниженням індексу алергізації організму спортсменів ігрових видів спорту на 
18,24%, що є надзвичайно позитивним при виконанні фізичних навантажень. 
Підвищення на 42,16% співвідношення кількості агранулоцитів щодо 
швидкості зсідання еритроцитів засвідчує про пониження ШЗЕ – показника 
запального процесу в організмі, чому сприяла загальна імунологічна  
резистентність та помірна імунологічна реактивність. Остання була 
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активована неспецифічною поліклональною стимуляцією BCD19+-
лімфоцитів. 

Неспецифічна поліклональна активація BCD19+-лімфоцитів за 
фізичних навантажень (зростання абсолютної кількості BCD19+-лімфоцитів 
на 24,24%) сприяла підвищенню у крові концентрації неспецифічних 
імуноглобулінів основних класів (IgM, IgG, IgA) [8]. Використання для 
відновлення нормального функціонування гуморальної ланки системного 
імунітету у спортсменів ігрових видів спорту призводить до інгібіювання 
поліклональної неспецифічної активації BCD19+-лімфоцитів, зменшуючи 
концентрацію у крові IgM на 3,37%, IgG – 1,52% та IgA – на 1,78%. 

Таким чином, застосування для відновлення нормального 
функціонування системи неспецифічного і специфічного імунного захисту 
рослинного імунотропного найбільш поширеного препарату Імуналу, який 
діє переважно на фактори і механізми неспецифічного захисту, виявилося 
перспективним і корисним. Він покращує імунологічну резистентність 
організму спортсменів, нормалізує імунологічну реактивність та сприяє 
інгібіюванню підвищеної поліклональної активації BCD19+-лімфоцитів та 
гіперчутливості імунної системи (понижує алергізацію організму). 

Імунал у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів сприяє 
незначному (на 25,83%, p>0,05) підвищенню загального пулу TCD3+-
лімфоцитів, але при цьому майже не змінюється абсолютна кількість 
імунорегуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів. Під впливом Імуналу 
підвищується на 4,30% субпопуляція TCD4+-лімфоцитів, що свідчить про 
покращення процесів імунного розпізнання та понижується на 5,88% 
абсолютна кількість TCD8+-лімфоцитів. Такі зміни під впливом Імуналу 
призводять до покращення функції імунорегуляторних популяцій Т-
лімфоцитів, підвищуючи на 3,91% рівень імунорегуляторного індексу, що 
свідчить про нормалізацію як факторів і механізмів неспецифічного захисту, 
так і специфічного імунного захисту, покращуючи функціональну активність 
як гуморальної, так і клітинної ланки специфічного імунітету. 

Висновки. 
1. Імунотропний препарат Ехінацеї пурпурної (Echinacea purpurea) у 

спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів призводить до підвищення 
пониженої, в результаті фізичних навантажень, абсолютної кількості 
нейтрофільних гранулоцитів на 16,39%, сегментоядерних нейтрофілів – на 
19,94%, понижуючи абсолютну і відносну кількість паличкоядерних 
нейтрофілів – на 50% і на 71,97% відповідно; підвищує неспецифічну 
резистентність організму на 22,22%, загальну резистентність організму – на 
13,10%. Рівень клітинної реактивності підвищується на 16,75%. 

2. За фізичного навантаження у баскетболістів зростає реактивна 
відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові на 53,25%, що 
призводить до негативних наслідків для здоров’я спортсменів. За 
використання Імуналу нормалізується (зниження на 31,75%) реактивна 
відповідь нейтрофільних гранулоцитів. Крім того, Імунал позитивно впливає 
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на абсолютну і відновну кількість ключових популяцій імунокомпетентних 
клітин, що беруть участь у неспецифічному захисті (О-лімфоцити, NKCD16+ 
та інших). 

3. Імунал у спортсменів ігрових видів спорту пригнічує неспецифічну 
поліклональну активність В-лімфоцитів, незначно понижуючи (на 1,52%, 
1,78%) концентрацію у крові імуноглобулінів основних класів, покращує 
імунологічну резистентність організму, нормалізує імунологічну 
реактивність та понижує гіперчутливість імунної системи (знижує індекс 
алергізації). 

4. Під впливом Імуналу підвищується абсолютна кількість TCD3+-
лімфоцитів на 25,83%, TCD4+ - на 4,30%, а кількість TCD8+-популяції 
знижується на 5,88%, імунорегуляторний індекс підвищується до нормальних 
показників (на 3,91%). 

5. У спортсменів ігрових видів спорту Імунал проявляє 
імунорегулюючу дію, не викликав побічних негативних явищ, наслідків та 
ускладнень. Рекомендується його використання спортсменами ігрових видів 
спорту. 
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ 

Анотація. Актуальність роботи зумовлена тим, що зниження 
показників фізичного  та гармонійного розвитку призводять до змін в 
опорно-руховому апараті. Період навчання дітей у школі характеризується 
різким зменшенням рухової активності учнів. Збільшення статичного 
навантаження, що пов’язане з довготривалим перебуванням дитини за 
робочим місцем, призводить до м’язового гіпертонусу, порушення з боку 
кардіореспіраторних систем. Під час дослідження було встановлено, що 
питома вага групи дітей з гармонійним ФР серед дівчат є більшою (24,71%) 
порівняно із групою хлопців (17,78%). Що стосується відхилень збоку 
опорно-рухового апарату, то у дітей астеноїдного типу (31,67%) старшого 
шкільного віку прослідковується порушення постави частіше, ніж у 
нормостеноїдного (14,08%) та пікноїдного (13,46%) типів, яка є наслідком, як 
несприятливих факторів оточуючого середовища, так і гігієнічних чинників. 

Ключові слова: фізичний розвиток, гармонійний розвиток, порушення 
постави, опорно-руховий апарат, здоров’я, старший шкільний вік, кістково-
м’язова система, рухова активність. 
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ASSESSMENT OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF SENIOR 
SCHOOL AGE CHILDREN WITH POSTURE DISORDERS 

Annotation. Decrease in indicators of physical and harmonic development 
affect the musculoskeletal system. In the period of education of children at school, 
the motor activity of students decreases. And this leads to muscle hypertonicity and 
an effect on cardio-respiratory systems. The physical development of girls 
(24.71%) is greater than that of boys (17.78%). Violation of posture in children of 
the astenoid type (31.67%), normostenoid type (14.08%), pycnoid type (13.46%). 

Key words: physical development, harmonic development, poor posture, 
health, musculoskeletal system, senior school age, physical activity, 
musculoskeletal system. 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що здоров’я майбутнього 
покоління є найвищою цінність суспільства. Проте зміни показників здоров’я 
дітей протягом останніх років характеризуються негативною динамікою і 
супроводжуються зростанням інвалідності та поширеності хронічних хвороб 
[3, 62-66; 9, 45]. 

Одна із значимих проблем сьогодення – порушення постави і 
сколіотична хвороба. За даними Центру медичної статистики МОЗ України з 
2007 по 2011 рік було встановлено зростання на 0,7% поширеності хвороб 
кістково-м’язової системи та сполучної тканини за рахунок порушень 
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постави (ПП), м’язового дисбалансу, сколіотичної хвороби, 
плоскостопості [1, 440]. 

Близько 50% дітей до 6 років мають донозологічні морфо-
функціональні відхилення внаслідок нехтування здоровим способом життя, 
погіршенням екологічних та соціальних умов проживання, розповсюдженням 
шкідливих звичок. Також встановлено, патології опорно-рухового апарату 
(ОРА) дітей віком до 6 років входять у десятку найпоширеніших хвороб, а 
захворювання кістково-м’язової системи у дітей від 7 до 14 років займають 
п’яте місце [9, 452].  

На сьогодні, за даними Міністерства охорони здоров’я по Сумській 
області, встановлено, що серед дітей віком від 0 до 14 мають порушення з 
боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини 2 995дитини, від 14 до 
17 років − 5 223 на 100 000 осіб, що становить 2,96‰ та 5,22‰ [2, 109]. 

Аналіз актуальних досліджень. Період навчання дітей у школі 
характеризується різким зменшенням рухової активності дитини (РА). 
Збільшення статичного навантаження, яке пов’язане з довготривалим 
перебуванням дитини за робочим місцем, призводить до нераціонального 
режиму дня у школі та вдома [4, 105-106; 5, 36]. 

Збільшення кількості дітей із ПП в останні роки потребує розробки 
ефективних реабілітаційних програм щодо корекції та профілактики 
означеної патології в умовах закладів освіти з використанням постійного 
контролю за належним активним утриманням робочої пози, дотриманням 
режиму праці та відпочинку, раціонального харчування, правильної 
організації і проведення занять з фізичної культури стосовно вікових 
особливостей дітей [5, 36]. 

Період навчання в освітніх установах співпадає з періодом росту та 
розвитку дитини, коли організм найбільш чутливий до впливу оточуючого 
середовища. До них відносяться, як сприятливі, так і не сприятливі умови. 
Тому заклади освіти є єдиною системою суспільного виховання, що охоплює 
протягом тривалого періоду підростаюче населення країни [10]. 

Науковцем Я. Філаком було проаналізовано, що кругло-увігнута (КВС) 
спина поєднується з дискінезією жовчовивідних шляхів (ДЖВШ). Показники 
фізичного розвитку дітей, які мають КВС та ДЖВШ нижчі за норму індексу, 
свідчать про вплив функціональних порушень на організм [8, 251-254]. 

У дослідженнях Е.А. Теппер, значна увага приділяється фізичного 
розвитку (ФР) та відповідності біологічного віку календарному у період 
статевого дозрівання. Було встановлено, що ФР характеризується зниженням 
та збільшенням довжини тіла у 10,2% та 12, 9% дітей. До завершення періоду 
статевого дозрівання показники не змінюються та складають 10% та 10,2% 
відповідно. Дисгармонійність ФР на етапі завершення школи мають 11,7% та 
12, 6% дітей. Серед них у 3,5% та 9, 5% учнів мають надлишкову масу тіла 
(МТ) [17, 147-152]. 

Як зазначав Ю. И. Поздникин, з віком збільшується кількість 
деформацій кістково-м’язової системи у наслідок статичних змін: ПП, 
сколіозу, плоскостопості. Розподілення дітей з встановленою патологією 
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ОРА за статтю показало, що у хлопчиків та дівчаток однакові деформації. У 
сучасних дітей частіше за все з’являється проблеми дисбалансу м’язів, 
м’язовий гіпертонус, які впливають на втому м’язів, м’язового білю, 
порушенню постави [14]. 

Отже, формування постави починається з раннього дитинства і 
відбувається на основі фізіологічних дій вищої нервової діяльності, котрі 
характерні для виникнення умовних рухливих зв’язків і залежать від 
раціонального рухового та гігієнічного режиму [11]. 
Мета статті: проаналізувати рівень фізичного та гармонійного розвитку у 
дітей старшого шкільного віку. 

Методи дослідження: Для оцінки ФР та гармонійності дітей старшого 
шкільного віку використовувалися антропометричні методики, шкала 
регресії за довжиною тіла та динамометрія. Вимірювання довжини тіла (ДТ), 
МТ, об’єму грудної клітки (ОГК) та динамометрію виконували за 
загальноприйнятими методиками. Для визначення гармонійності та рівня ФР 
використовували статево-вікові шкали регресії, які дозволяють враховувати 
співвідношення між антропометричними показниками. 

За методикою С. А. Пушкарьова було проведено оцінку 
морфологічного розвитку підлітків за трьома типами: пікноїдний, 
нормостеноїдний та астеноїдний з використанням індексу гармонійності 
морфологічного розвитку (ГМР) [16, 18-21]. 

Перевага індексового методу у порівнянні з великими шкалами регресії 
полягає у простоті та практичності у роботі.  

Виклад основного матеріалу: Здоров’я нашого майбутнього 
покоління є найвищою цінність суспільства. У зв’язку із збільшенням 
кількості дітей з хронічною патологією та дитячою інвалідністю наша країна 
набула негативної тенденції. 

За показниками органів здоров’язбереження України 90% дітей та 
підлітків мають різні відхилення у стані здоров’я. Дана проблема стосується 
багатьох країн світу. Це потребує наукове, прикладне та державне значення 
вирішення даної проблеми [12,127-128; 13,19, 65]. 

На розвиток даного порушення впливають умови перебування дітей у 
навчальних закладах, які пов’язані з оновлення форм, методів навчання та 
технічного переоснащення шкіл, створення нових навчально-виховних 
комплексів та нових моделей загальноосвітніх шкіл [19,65]. 

ПП у дітей займає одне з головних місць у медичній, педагогічній та 
реабілітаційній практиці. Тому збільшення патології пов’язаної зі змінами з 
боку ОРА свідчить про динаміку розповсюдження даної патології. 

Гіпокінезія та гіподинамія є причиною м’язової гіпотрофії та 
послаблення суглобово-зв’язкового апарату, які виникають у разі 
неправильної або патологічної постави школярів. 

Період перебування дітей у школі характеризується різким 
зменшенням РА дитини. Збільшення статичного навантаження, яке пов’язане 
з довготривалим сидінням дитини за робочим місцем, призводить до 
нераціонального режиму дня у школі та вдома [10]. 
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Збільшення кількості дітей з ПП в останні часи потребує необхідності у 
розробці реабілітаційних програм з корекції та профілактики даної патології 
в умовах загальноосвітніх установ. Це пов’язано зі зниженням фізичних 
показників дітей на фоні підвищених фізичних та психічних вимог 
відповідно до норм дитини [15]. 

Період навчання в освітніх установах співпадає з періодом росту та 
розвитку дитини, коли організм найбільш чутливий до впливу оточуючого 
середовища. До них відносяться, як сприятливі, так і не сприятливі умови. 
Тому загальноосвітні установи є єдиною системою суспільного виховання, 
яке охоплює протягом довгого періоду підростаюче населення країни [10]. 

Заняття з фізичної культури лише частково виконують недостатню 
кількість руху, приблизно 40% норми за добу, або 11% за тиждень. Якщо 
знизити заняття з фізичної культури, або зовсім їх відмінити, то це вплине на 
розвиток моторики та порушення постави [18, 3-14]. 

Харчування у школах збідніло на білки тваринного походження, 
вітаміни, макро- та мікроелементи, зменшився об’єм порцій, калорійність, які 
не відповідають фізіологічним нормам учнів. Кількість дітей, які харчуються 
у школах знизилося до 1-15% у міських школах та до 30% у сільських [4, 
105-109]. 

Сучасні концепції розглядають сколіотичну хворобу, як хворобу, яка 
пов’язана з порушенням обміну в системі сполучної тканини, при котрій в 
порно-руховому апараті виникає сколіотична деформація хребта, яка в свою 
чергу впливає на деформацію кінцівок, грудної клітки, голови та тазу. Ці 
зміни впливають не тільки на формотворення кісткових структур і їх 
взаємоположення, а також ведуть до змін у морфології та функціональному 
стані інших систем, у тому числі і нервовій, органів грудної клітки та живота 
[19, 65]. 

Під сколіозом розуміють бокове викривлення хребта з ротацією 
хребців. Але під час цього захворювання головне місце належить не сколіозу, 
а змінам у інших органах. Тому сколіоз не відноситься до головної хвороби, а 
розглядається, як симптом [14]. 

Вагома роль у консервативному лікуванні та профілактиці захворювань 
ОРА належить зменшенню порушень м’язово-зв’язкового апарату. У зв’язку 
з цим зміцнення автоматично приводить до усунення деформації, яка 
виникла в наслідок зміщення кісткових елементів хребта, тазового кільця 
[19,65]. 

Тому застосування фізичних вправ у певному дозуванні має 
зміцнюючи дію та впливає на загальний стан організму дитини. Під час 
занять покращуються обмінні процеси та підсилюється трофіка м’язів спини і 
хребта. Даний вид діяльності створює фізіологічні умови щодо стабілізації та 
корекції патологічного процесу [13]. 

Таким чином на укріплення м’язів впливають регулярні та дозовані 
фізичні навантаження, які надають еластичності та рухомості зв’язково-
сумкового апарату, який впливає на важкорухомість суглобів, м’язовій 
атрофії та кістозно-фіброзному анкілозу. 
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У соматометричному обстеженні брали участь 175 учнів старшого 
шкільного віку 15-17 років різних шкіл Сумської області. Серед них 90 
дівчаток та 85 юнаків, що відповідають 54,31% та 45,69%.  

Поряд з визначенням фізичних показників ФР респондентів 
використовувався метод оцінки антропометричних даних за статево-
віковими шкалами регресії, який враховує співвідношення між показниками 
різних вікових груп. Дана методика дозволяє оцінити рівень ФР та ГР. 

Аналіз динаміки антропометричних показників у статево-вікових 
групах (табл.1) дозволив визначити наступні відмінності: за період 3 15 до 17 
років довжина тіла хлопців відрізняється від дівчат на 8,91см, МТ – на 7,04 
кг, ОГК – на 2,38, м’язова сила правої та лівої кистях – на 14,09 та 12,09 кг 
відповідно.  

Отже, різниця між показниками зумовлена тим, що ФЗ розвиток у 
дівчат закінчується раніше ніж у хлопців, а тому і мають нижчі показники. 

Таблиця 1 
Результати антропометричного обстеження дітей старшого шкільного 
віку 

Показники Хлопці Дівчата 
Зріст, см 173,23±0,23* 164,32±0,17* 
Вага, кг 62,69±0,3* 55,65±0,23* 
ОГК, см 84,61±0,23* 82,23±0,2 
Динамометрія правої кисті, кг 30,58±0,64* 16,49±0,67* 
Динамометрія лівої кисті, кг 26,95±0,6* 14,86±0,66* 

Примітка: * - достовірна різниця між хлопцями та дівчатами (p>0.05). 

Аналіз динаміки антропометричних показників здоровий дітей та з по 
рушенням постави у групах (табл.1) показав, що у дітей з ПП показники 
динамометрії на обох кистях нижчі, ніж у здорових дітей. Отримані дані 
вказують на те, що у даної групи дітей не достатній розвиток м’язової сили, 
яка в свою чергу і є однією з причини формування ФР та патологій з боку 
ОРА, результати яких представлені у таблиці 3. 

Таблиця 2 
Результати антропометричного обстеження здорових дітей та з 
порушенням постави 
 

Показники 
 

 
Порушення постави 

 
Здорові діти 

Зріст, см 169,45±0,41 171,13±0,95* 
Вага, кг 58,91±0,45* 57,54±0,91* 
ОГК, см 83,19±0,31* 83,03±0,65* 
Динамометрія правої 
кисті, кг 

29,73±1,14* 31,14±2,11* 

Динамометрія лівої 
кисті, кг 

25,52±1,16* 26,41±2,07* 

Примітка:*- достовірна різниця між хлопцями та дівчатами (p>0,05). 
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Таким чином, дані отримані під час дослідження дозволили встановити, 
що 83,3% − здорові діти, 16,32% мають порушення постави. Із них 7,93% − 
дівчата, хлопці − 8,39%.  

Наступним етапом визначення ФР дітей було за допомогою методики 
індексу С. А. Пушкарьова. Індекс Пушкарьова є достатньо об’єктивним та 
інформативним індексом ГР дитячого організму, який враховує індивідуальні 
особливості кожної дитини і характеризує ГР, а також вказує на важливість 
застосування індивідуальних оздоровчих та лікувальних заходів даного 
контингенту.  

Таким чином, проведені нами досліди оцінки ФР розвитку дітей 
старшого шкільного віку вказують на майже однаковий рівень ФР 
враховуючи статево-вікові групи. Не дуже приємно прослідковувати, що при 
оцінці загальної кількості дітей, тільки половина із них має нормостеноїдний 
тип (50,14%), а іншу половину розділили між собою астеноїдний тип 
(17,77%) та пікноїдний тип (32,09%). 

Таблиця 3 
Розподіл за дітей за морфологічним розвитком по ГМР 

 
За статтю 

Соматотип фізичного розвитку 
Астеноїдний  

тип 
Нормостеноїдний 

тип 
Пікноїдний тип 

Загальна к-ть 16,73% 50,28% 32,99% 
Хлопці 15,61%* 

t=0.74 
50,43%* 
t=0.06 

33,97%* 
t=0.34 

Дівчата 17,77%* 
t=0.74 

50,14%* 
t=0.06 

32,09%* 
t=0.34 

Примітка:*- достовірна різниця між хлопцями та дівчатами (p>0,05). 

Як видно з табл. 4, серед загальної кількості дітей, які мають ПП 
31,67% − астеноїдного типу, нормостеноїдного – 14,08%, пікноїдного – 
13,46%.  

Отже, діти високого зросту та з меншою масою тіла більш схильні до 
порушень з боку ОРА, ніж діти невеликого зросту та збільшеної маси тіла. 

Таблиця 4 
Розподіл дітей з ПП у залежності від типу  

Тип 
 

Астеноїдний Нормостеноїднний Пікноїдний 

Здорові діти 68,33%* 
t=7.36 

 

85,92%* 
t=18.14 

86,54%* 
t=20.0 

З порушенням 
постави 

31,67%* 
t=7.36 

 

14,08%* 
t=18.14 

13,46%* 
t=20.0 

Примітка: * достовірна різниця між здоровими дітьми та з ПП у залежності 
від типу (p>0.05). 
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Аналіз даних антропометричного обстеження також дозволив 
визначити гармонійність ФР дітей старшого шкільного віку. Звертає на себе 
увагу відмінність цих показників за статтю (табл. 5). 

Таблиця 5 
Розподіл дітей старшого шкільного віку за гармонійністю фізичного 
розвитку в залежності від статі 

 
 

Вік 

 
 

Стать 

 
Гармонійність фізичного розвитку 

 
 
гармонійний 

Дисгармонійний 
з недостатньою 
МТ 

Дисгармоній-
ний з 
надлишковою 
МТ 

Від 15 до 
17 років  
 

Хлопці 17,78%* 
t=1.59 

61,11% 
t=4.1 

21,11% 
t=2.72 

Дівчата 24,71%* 
t=1.59 

44,71% 
t=4.1 

30,59% 
t=2.72 

Примітка: * достовірна різниця між хлопцями та дівчатами при розподілі за 
гармонійністю фізичного розвитку (p>0.05). 

Встановлено, що 44,71% дівчат мають дисгармонійний ФР з 
недостатньою МТ, гармонійний ФР – 24,71%, дисгармонійний ФР з 
надлишковою МТ – 30,59% оглянутих дівчат. Серед хлопців недостатня МТ 
реєструвалася у 61,11% осіб, гармонійний ФР – 17.78%, дисгармонійний ФР з 
надлишковою МТ у 21,11% оглянутих хлопців. Питома вага групи дітей з 
гармонійним ФР серед дівчат є більшою (24,71%) порівняно із групою 
хлопців (17,78%).  

Також результати соматометричних досліджень допомогли 
розподілити дітей за рівнями ФР, які представлені у таблиці 6. 

Таблиця 6 
Розподіл дітей старшого шкільного віку за рівнем ФР 

 
 

Вік 

 
 
Стать 

 
Рівень фізичного розвитку 

 
 

низький 
Нижче 

середнього 
 

середній 
Вище 

середнього 
Від 15 
до 17 
років 
 

Хлопці 6,67%* 
t=2.09 

55,56%* 
t=1.07 

28,89%* 
t=1.014 

4,71%* 
t=2.58 

Дівчата 10,59%* 
T=2.09 

61,18%* 
t=1.07 

23,53%* 
t=1.014 

8,89%* 
T=2.58 

Примітка: * достовірна різниця між хлопцями та дівчатами враховуючи усі 
рівні ФР (p>0.05). 

Дані представлені в таблиці показали, що різниця між показниками 
низького рівня у хлопців та дівчат складає 3,92%, нижче середнього – 5, 65%, 
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середній – 5,36%, вище середнього – 4,18%. Серед отриманих показників 
переважає нижче середнього рівень ФР у представлених статево-вікових 
групах. 

Висновки та перспективи. Таким чином, отримані в ході дослідження 
антропометричні дані свідчать про недостатній ФР у дітей старшого 
шкільного віку. Низькі показники м’язової сили на обох кистях у хлопців та 
дівчат може свідчити про причину, яка призводить до порушенням постави. 
Стосовно гармонійного розвитку та рівня фізичного розвитку, то показники 
отримані під час дослідження у дівчат вищі, ніж у хлопців.  

Фізичний розвиток повинен бути під постійною увагою фахівців з 
урахуванням гігієнічних факторів та впливу несприятливих умов оточуючого 
середовища. Виявлення змін антропометричних показників на ранніх етапах 
у дітей, є головним критерієм попередження хвороб опорно-рухового 
апарату. 
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Annotation. The article reveals the main problems of physical education in 
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Физическое воспитание привлекает различные типы людей, здоровых и 

больных, тем, которым необходимо укрепление здоровья, физическая и 
социальная реабилитации и адаптация. Для данного типа людей создание 
основ физической и духовной культуры личности, улучшение физического 
здоровья рассматривается как система ценностей для реализации здорового 
образа жизни. Особенно актуален вопрос повышения роли физического 
воспитания в связи со снижением уровня здоровья и физической 
гипоактивностью людей. 

В настоящее время большинство современных родителей здоровых 
детей отвергают включение детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательные школы и отрицательно реагируют на инклюзии. У 
учащихся по мере взросления показатели уровня эмпатии и толерантности к 
людям с особыми потребностями понижаются, это говорит о том, что среди 
школьников устанавливаются понятия «инвалид» и «не инвалид», вне 
зависимости от того, что учителя проводят классные часы доброты, «уроки 
толерантности» и средства массовых информаций активно транслируют 
программы на темы «инклюзии» и «интеграции». 

Наше мнение заключается в том, что продолжительное время дети с 
ограниченными возможностями здоровья были забыты обществом и 
замкнуты в особом социуме, это как раз и повлекло такую реакцию к ним. 

При поиске решений этой проблемы невозможно найти единственный 
правильный вариант, включая родителей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Потому не для всех инклюзивное образование 
будет являться правильным вариантом при выборе решения проблемы. 
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Например, детям с аутистическим расстройством, сложно включиться в 
любое общество, будь это общеобразовательная школа или специальное 
коррекционное учреждение. Это объясняется тем что у данной категории 
детей нарушено социальное взаимодействие и обоюдная коммуникация. 
Исходя из этого, в данном случае таким детям требуется поиск иного способа 
включения в общество. 

В общеобразовательной школе физическое воспитание и образование в 
целом адаптировано для здоровых детей и в ней работают обычные учителя. 
В специальных коррекционных школах различных видов работа как раз 
направлена на детей с особыми потребностями. Интеграция внедряет особого 
ребенка в обычное образование, средствами адаптации и реабилитации. А 
инклюзия меняет систему образования, принимая ребенка таким, какой он 
есть. Существует несколько форм реализации данного вида образования: 
очное посещение учащимся с ограниченными возможностями, 
дистанционное обучение и обучение на дому. 

Результат внедрения инклюзивного образования зависит от 
педагогических кадров, которые смогут создать необходимое взаимодействие 
со всеми субъектами образовательной среды, имеют глубокие знания 
психологических и возрастных особенностей детей с различными 
заболеваниями и расстройствами, высоко мотивированы для выполнения 
своей профессиональной деятельности и понимающих социальную 
значимость совей профессии.  

Для сферы адаптивной физической культуры и для организации 
инклюзивного физического воспитания детей с ОВЗ необходимо 
использование специальных образовательных программ, методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов [8], в том числе специального спортивного оборудования и 
инвентаря [7,8], технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг физкультурного 
помощника, оказывающего обучающимся необходимую помощь, 
обеспечение доступа в здания школы, в том числе в спортивные залы и на 
игровые площадки и др. условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья [8]. 

Для определения дальнейших действий решения проблемы 
физического воспитания в условиях инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, также для увеличения 
количественных и качественных показателей проведения и организации 
уроков физического воспитания в школе, было осуществлено анкетирование 
среди учителей школ и родителей. Всего участвовали 80 заинтересованных 
лиц, из них 36 человек – родители, 24 человека – учителя-предметники и 20 
человек – учителя физической культуры. 

К физическому воспитанию в целом основная масса родителей (85%), 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, относятся 
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положительно. В графе «безразлично» и «скорее положительно» отметили 
15% участников анкетирования.  

Положительное отношение детей к физическому воспитанию было 
отмечено у 30% родителей и «скорее положительно, чем отрицательно» 
указали 18,2%. Но в тоже время половина опрошенных считают, что их дети 
неодобрительно реагируют на занятиях физической культурой, 
«отрицательно» ответили 35%, «с большой осторожностью» отметили 16,8%. 

На очень важный вопрос анкеты «Вы желаете, чтобы Ваш ребенок 
посещал уроки физического воспитания вместе со всеми детьми?» - 65,8% 
отметили «да» и «скорее да, чем нет» - 34,2%. С точки зрения родителей, 
главным рычагом, необходимым для формирования у ребенка мотивации к 
занятиям физической культурой и оказание должного влияния должны быть 
сами родители. На очередной вопрос анкеты «Кто в значительной мере 
должен формировать положительные мотивы к физическому воспитанию?» 
72,5% родителей указали себя, затем 18,5% учителя физической культуры и 
9% отмечено другие члены семьи. Одновременно с этим родители не 
разделили мнения, что другие категории лиц способны мотивировать их 
детей к положительному и осознанному отношению к занятиям физической 
культурой.  

Большинство родителей считают, что для занятий физической 
культурой ребенку требуется помощь, инициатива и постоянное наблюдение. 
В то время как 34,9 % имеют мнение, что лишний контроль будет 
препятствовать их детям. Доказательством этого представляют собой ответы 
на вопрос анкеты «Необходимо ли проведение бесед с вашим ребенком о 
постоянных занятиях физической культурой?». «Необходимо» ответили 
72,5% родителей, «нет необходимости» отметили 17,5% и 10% ответили «не 
знаю». 

В необходимости психологической помощи на уроках физической 
культуры уверены большая часть родителей (65%). Четверть участвовавших 
в опросе отмечают, что их ребенок не нуждается в данной помощи, 10% не 
имеют однозначного ответа. В вопросе значения совместной работы 
учителей школы и родителей для увеличения потребности ребенка к 
занятиям физической культурой, половина родителей отводит значительную 
роль. Треть (33,3) считают такую работу второстепенным звеном, остальные 
(16,7) не принимают это во внимание.  

Основная часть родителей (85,7%) хотела бы согласовывать с учителем 
физической культуры организацию занятий со своим ребенком вне учебного 
процесса, во время его отдыха. Но в тоже время 14,3% опрошенных не 
считает это необходимым. 

 Значительное большинство родителей имеют желание участвовать в 
разработке адаптированной индивидуальной программы занятий по 
физической культуре для своего ребенка, 20 % такого желания не имеют. 
Наряду с этим родители уверены в том, чтобы их дети занимались 
различными видами двигательной деятельности. Плавание является ведущим 
средством физического воспитания по предпочтениям родителей. 80 % 
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родителей ответили, что дома делают зарядку с ребенком, и только 20% 
ходят в бассейн. 

Вероятно, низкий уровень знаний о средствах, методах и формах 
физического воспитания (в том числе адаптивного физического воспитания) 
является показателем того, что лишь 20% родителей считают комплексное 
физическое воспитание действенным средством предупреждения, коррекции 
и устранения у детей недостатков в их физическом развитии. Большая часть 
имеет противоположное мнение – 58,5%, полагаясь на современную 
медицину. Не имеют ответа на данный вопрос 21,5% участников 
анкетирования. По результатам опроса 25% считают, что урок физической 
культуры является важным средством и формой не только компенсации 
психофизических нарушений, но и социальной адаптации ребенка к жизни. 
При этом, 75% родителей не уверены в этом, и сомневаются. 

Анализ анкетирования родителей, имеющих детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, показывает, что в целом родители хотят, чтобы их дети посещали уроки 
физической культуры вместе со здоровыми детьми. Большая часть хотели бы 
согласовывать с учителем физической культуры активную работу и отдых, а 
также готовы принимать активное участие в разработке адаптированной 
индивидуальной программы занятий по физической культуре со своим 
ребенком. Многие родители готовы к взаимодействию с учителями школы, 
для определенной мотивации и формирования у ребенка потребности в 
занятиях физической культурой. 

Подобного рода опрос по этой проблеме, в форме анкетирования, был 
проведен среди учителей физической культуры. Отмечено, что часть 
учителей физической культуры, в основном не задаются вопросом - о 
сопровождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья в школе, 
и не знают, кто этим должен заниматься (40%). В некоторых школах эту 
работу делает классный руководитель или учитель (30 %), либо психолог 
(логопед-дефектолог) (20%). Часть учителей (10%) указали, что в их школах 
дети с ограниченными возможностями здоровья перемешаются 
самостоятельно. 

На сегодняшний день наблюдается недостаточный уровень готовности 
учителей физической культуры к профессиональной деятельности в классе, 
где учится ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Анализ 
анкетных данных показывает, что у 40 % опрошенных имеется опыт работы с 
детьми, имеющими отклонения в развитии, и у 60% такой опыт отсутствует. 
Только лишь 10% опрошенных отметили то, что они бы могли осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья на уроке физической культуры, часть педагогов 
ответили – «скорее – да, чем нет» (70%), 20% - «скорее – нет, чем да». 

Для решения проблемы инклюзивного физического воспитания 
необходимо совершенствование профессиональной подготовки и 
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переподготовки в сфере адаптивного физического воспитания для учителей 
физической культуры. 

В вопросе «Что необходимо для улучшения качества работы с детьми, 
имеющими отклонение в развитии, в условиях инклюзии на уроках 
физической культуры?» учителя ставят на первое место получение новых 
знаний, освоение определенных методик и технологий проведения уроков 
физической культуры здоровых детей совместно с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Далее по значимости они указали на 
необходимость модернизации материально-технического обеспечения 
учебного процесса и школы, затем - нормативно-правовое обеспечение, 
разработку адаптированных программ обучения детей и их учебно-
методическое обеспечение, в том числе разработка специальных 
оздоровительных программ. Кроме того, респонденты включили 
необходимость организации в школе психологической поддержки таким 
детям и их родителям, а также учителям. Существенный пункт, на который 
указали педагоги – это психологическая подготовка здорового контингента 
детей и их родителей к присутствию рядом с ними детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Исходя из имеющихся различных видов отклонений у детей, 
посещающих школу, учителям был задан вопрос – «Какие группы детей с 
ограниченными возможностями здоровья, вызывают у вас наибольшие 
трудности при совместном обучении?». Учителя физической культуры по 
степени сложности в работе распределили детей с ограниченными 
возможностями здоровья на восемь групп. На первом месте оказались дети с 
нарушением зрения, на втором - с нарушением слуха, на третьем - дети с 
нарушением речи. Учащиеся с задержкой психического развития отнесены 
на четвертое место. На пятом месте - дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата, на шестом - с нарушениями интеллекта, на 
седьмом - с нарушениями общения и на восьмом дети, развитые выше нормы 
(продвинутые). 

Наряду с трудностями, с которыми встречается коллектив школы в 
организации совместных занятий с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья физической культурой, учителя отмечают и позитивные изменения, 
которые способствуют решению проблемы. Для примера, в ряде школ, для 
реализации идеи совместного образования детей с отклонениями в развитии, 
имеются: высококвалифицированные команды специалистов; имеется 
специальное техническое оборудование; специальные учебно-методические 
материалы; в условиях массовой школы оборудована доступная среда; 
присутствует психологическая готовность детской популяции и 
психологическая готовность родителей здоровых детей к совместному 
образовательному процессу с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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На вопрос, какая помощь необходима учителям в первую очередь для 
реализации инклюзивного подхода в своей профессиональной деятельности, 
учителя указали в порядке значимости: в рекомендациях для педагогов по 
профилактике и преодолению школьной не успешности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; в расширении компетентности в 
области адаптивной физкультуры; методик защиты своего психологического 
здоровья, как фактора эмоционального благополучия учащихся; в знаниях по 
составлению индивидуальных учебных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; в разработке системы объективных оценок уровня 
знаний, умений и навыков, продвижения и развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; в психолого-педагогическом 
сопровождении обучающихся с нарушениями в общеобразовательной школе; 
в рекомендациях по психолого-педагогической помощи семьям с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья; в технологиях по организации 
уроков в инклюзивном классе; в организации внеурочной деятельности 
учеников инклюзивного класса; в методиках формирования дружеских 
отношений в инклюзивном коллективе; расширении знаний и технологий в 
области преодоления негативного отношения к детям с ограниченными 
возможностями здоровья и к их родителям со стороны других учеников и 
родителей; в знаниях по работе с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья; в индивидуальных консультациях логопедов, 
дефектологов, тифлопедагогов, сурдопедагогов, психологов, медицинских 
специалистов (невролога, ортопеда и др.). 

Наиболее эффективные формы взаимодействия со специалистами 
инклюзивного образования, учителя физической культуры выбирают: 
мастер-классы, круглые столы, семинары; индивидуальные консультации 
дефектолога, психолога, логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, учителя 
начальной школы, учителя-предметника, невролога, ортопеда. Абсолютное 
большинство опрошенных (100%) считают наиболее эффективной формой 
мастер-классы, при этом 40% указали на все вышеперечисленные формы 
сотрудничества. 

Таким образом, проблема физического воспитания в условиях 
инклюзивного образования в школе, с детьми - инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, для учителей физической 
культуры квалифицируется комплексом задач, требующих быстрого и 
четкого реагирования в соответствии с поступающими запросами к 
учителям, детей и родителей со стороны входящих в систему «обычной 
школы» детей детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей, с одной стороны, и принятию необходимых мер по обеспечению 
школы научно-обоснованными рекомендациями со стороны специалистов 
инклюзивного образования по мягкому включению детей детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-образовательный и 
адаптивно-спортивный мир школы – с другой. По результатам анкетирования 
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можно сделать вывод, что многие учителя нуждаются в помощи разработки 
системы оценок уровня знаний, умений и навыков, продвижения и развития 
ребенка детьми с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть 
учителей физической культуры полагают, что их проблема состоит в 
недостаточном уровне профессиональной подготовленности в сфере 
адаптивного физического воспитания. По их мнению, необходимо расширить 
формы переподготовки по повышению имеющихся и формированию новых 
компетентностей учителей физической культуры в сфере не только 
адаптивной физической культуры и инклюзивного физического воспитания 
детей детьми с ограниченными возможностями здоровья, но и в целом во 
всей сфере инклюзивного образования.  
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Key words: kinesiotherapy, gymnastics, sports, patient, back brain, spinal 

column 
Нарушение физиологических и анатомических связей позвоночного 

канала и позвоночника называется спинномозговой травмой. 
Разбалансировка такого рода влечет за собой потерю подвижности, в 
некоторых случаях с необратимыми последствиями. Травма позвоночника и 
спинного мозга является следствием падений, аварий, обрушений зданий, 
спортивной травмы, избиения или других агрессивных действий. 
Пострадавших с диагнозом позвоночно-спинальная травма или с 
подозрением на повреждения такого рода доставляют в нейрохирургию, или 
травматологию в зависимости от степени тяжести случая. Если повреждение 
классифицируется как относительно легкое, пациента помещают на лечение 
в неврологию.  

Кинезотерапия (кинезитерапия, кинезиотерапия) – это довольно 
молодая форма лечебной физкультуры, оздоровительной гимнастики, 
ставшая очень популярной в последние 10 лет во всём мире. В переводе с 
греческого кинезотерапия («кинезис» — движение, «терапия» — лечение) 
«лечение движением». Она представляет собой систему занятий 
(тренировок), включающих в себя комплекс различных упражнений на 
специальном оборудовании. Упражнения подбираются согласно 
индивидуальной программы, разработанной с учётом особенностей 
организма и наличием тех или иных заболеваний. 

Цели кинезотерапии: лечение и профилактика заболеваний связанных с 
позвоночником и опорно-двигательным аппаратом, восстановление 
организма после операций и травм, общее укрепление организма. Что же, 
давайте разберёмся чем же так хорош данный метод и в чём его 
отличительные особенности! Во-первых, кинезотерапия – это 
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высокоэффективный метод, при котором использование медикаментозных 
препаратов сводится к минимуму. Во-вторых, эффект от занятий 
распространяется не на одну, конкретную, область организма, а в целом на 
весь организм. Т.е. — это комплексное выздоровление! Ещё одно 
преимущество данного метода – это минимальное количество 
противопоказаний, по сравнению с другими методами, а также отсутствие 
побочных эффектов. Все упражнения, которые включает в себя 
кинезотерапия, безопасны для суставов и позвоночника. Программа занятий 
(комплекс упражнений) составляется для каждого индивидуально, 
специалистом кинезотерапевтом. Занятия предполагают активное участие и 
взаимодействие обеих сторон в процессе тренировки, что придаёт 
уверенности в собственных силах. 

Формы кинезитерапии, приводящие к увеличению мышечной силы и 
выносливости, как в сохранных сегментах спинного мозга, так и в сегментах, 
расположенных ниже уровня поражения. Формы кинезитерапии 
общеукрепляющего действия. Применение форм лечебной гимнастики, 
оказывающих преимущественно общеукрепляющее воздействие на организм, 
не оказывает специфического влияния на двигательные расстройства, а 
действует на них опосредованно, повышая общую резистентность организма, 
улучшая кровообращение, дыхание, активизируя перистальтику, нормализуя 
обмен веществ. Общеукрепляющие физические упражнения проводятся, как 
правило, при нагрузке сохранных мышечных групп, интенсивность нагрузки 
должна быть адекватной состоянию больного.  

В последнее время всё большее значение в общем комплексе 
восстановительных мероприятий придаётся занятиям спортом. При 
адаптированных к двигательным возможностям инвалидов условиях 
соревнований, в индивидуальных и командных видах спорта могут 
участвовать лица, имеющие двигательный дефект практически любой 
степени тяжести. Тренировки и командная борьба оказывают выраженное 
благотворное влияние на эмоциональный и общефизический статус 
участников. Особенно важно, что спортивные мероприятия, побуждая к 
общению, положительно влияют на процессы социальной реадаптации. 

При организации соревнований следует распределять больных на 
категории по двигательным возможностям, что обеспечивает равные условия 
и сравнимость результатов. Наиболее часто среди больных с поражением 
спинного мозга устраиваются соревнования по шахматам, шашкам, стрельбе 
из лука, пневматической винтовки, городкам, кегельбану, адаптированному 
баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, разнообразным 
комбинированным эстафетам. Дальнейшее развитие спортивной 
реабилитации полезно и перспективно, но всё же не стоит рассматривать 
спорт изолированно от общих задач кинезитерапии. Формирование 
увлечений, требующих пребывания на свежем воздухе и повышенной 
двигательной нагрузки. Больные, имеющие выраженный двигательный 
дефицит, часто годами не покидают квартиры, что крайне отрицательно 
сказывается на их двигательном и психическом статусе. Развивающаяся 
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гиподинамия существенно ухудшает их общее состояние. Поэтому, врач 
должен активно пропагандировать увлечения, связанные с выходом из 
квартиры на природу (автотуризм, рыбалка. охота, садоводство).  

Изучение образа жизни деятельных больных показывает, что при 
помощи друзей, родственников и общественных организаций подобные 
увлечения доступны всем инвалидам. Сколько бы не увеличивалась сила или 
объем движений в отдельном суставе паретичной конечности - это 
достижение будет иметь практический смысл лишь в связи с возможностью 
выполнения полезных двигательных функций. Поэтому, восстановление 
прикладных двигательных навыков, необходимых больному для 
повседневной жизни, является наиболее важным направлением 
кинезитерапии.  

Различают следующие элементарные двигательные функции: повороты 
туловища в положении лежа, функция сидения, стояния, ходьбы, прыжки на 
одной ноге и т.д. Восстановление этих функций имеет существенные 
особенности в зависимости от исходного уровня компенсации. Характер 
лечебной гимнастики в ранний период определяется в первую очередь 
степенью повреждения спинного мозга и степенью стабильности 
повреждения позвоночника. При отсутствии грубых нарушений функции 
спинного мозга и стабильном характере перелома позвоночника 
кинезотерапия начинается сразу же после поступления больного в стационар, 
при нестабильном характере повреждения позвоночника - после выполнения 
стабилизирующих мероприятий, не нарушая режима иммобилизации (т.е. во 
время занятий больной остается в гипсовой повязке, в воротнике, на 
реклинаторе и т. д.).  

Задачей гимнастики является улучшение функции сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, общетонизирующее 
воздействие, а также предупреждение атрофии мышц. Лечебную 
физкультуру назначают в форме индивидуальных занятий. В раннем периоде 
лечебную гимнастику начинают с дыхательных упражнений и упражнений 
для дистальных отделов конечностей. Постепенно добавляют те движения, в 
которых участвуют, мышцы, прикрепленные к позвоночнику, при 
сохранении неподвижности самого позвоночника. При травме шейного 
отдела позвоночника занятия проводят вначале в исходном положении лежа 
на спине, к концу раннего периода - в положениях сидя и стоя. Выполняют 
упражнения для дистальных отделов конечностей и дыхательные 
упражнения (статические и динамические). Соотношение упражнений для 
конечностей и дыхательных упражнений составляет в первые дни 1:2, в 
последующем 3:1, 4:1.  

Рекомендуют так же движения нижней челюстью - широкое 
открывание рта, движения вправо, влево, вперед. Все упражнения выполняют 
в медленном темпе с паузами для отдыха. Исключаются упражнения в 
прогибании туловища, повороты и наклоны головы. Кинезотерапия при 
позвоночно-спинномозговой травме, сопровождающейся нарушением 
функций спинного мозга, проводится в форме индивидуальной гимнастики в 
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палате и включает активные и пассивные движения, а также дыхательные 
упражнения.  

Дыхательная гимнастика особенно актуальна при повреждении 
шейного отдела спинного мозга. Целью дыхательной гимнастики является 
увеличения газообмена легких, укрепление мышц диафрагмы и других 
мышц, участвующих в акте дыхания. Дыхательные упражнения выполняют в 
сочетании с ручным массажем грудной клетки. Проводят статические 
дыхательные упражнения, уделяя особое внимание диафрагмальному 
дыханию. Динамические дыхательные упражнения с движениями рук в 
полном объеме в первые 8-10 суток после травмы или операции производить 
не рекомендуют во избежание травмирования послеоперационной раны или 
спинного мозга При повреждениях на нижнегрудном и пояснично-
крестцовом уровнях проводят статические и динамические дыхательные 
упражнения с движениями рук в полном объеме. В остром периоде 
длительность занятий составляет 3-5 минут, упражнения выполняются с 
помощью инструктора. По мере улучшения общего состояния больного 
постепенно комплекс гимнастики расширяют. Примеры дыхательных 
упражнений при травме спинного мозга: выполнение глубокого вдоха и 
выдоха по команде инструктора; глубокий вдох с одновременным 
отведением рук при помощи методиста, затем глубокий выдох с 
одновременным опусканием рук на переднюю поверхность грудной клетки; 
выполнение глубоких вдохов и выдохов по команде инструктора, с 
одновременным надавливанием на переднюю брюшную стенку (с помощью 
рук инструктора или мешочка с песком); пациент откашливается с 
одновременным нажатием на брюшную стенку; с помощью дыхания 
отклонять подвешенный на нитке к прикроватному оборудованию шарик; 
при помощи вдоха прокачивание жидкости в сообщающихся сосудах. Целью 
проведения пассивной гимнастики является профилактика контрактур в 
суставах конечностей, улучшение трофики мышц, обеспечение афферентной 
импульсации от паретичных конечностей. Сначала проводят пассивные 
движения в суставах дистальных отделов конечностей, затем - сложные 
пассивные упражнения, заключающиеся в одновременном сгибании в 
нескольких суставах. Очень важно, чтобы больной мысленно помогал 
инструктору выполнять каждое движение, всецело сосредотачиваясь на 
упражнении. Мысленные упражнения необходимо делать с первых дней 
после травмы, пока не забыт двигательный стереотип. Активная гимнастика 
при полном поражении спинного мозга назначается для мышц, 
иннервируемых сегментами спинного мозга выше очага поражения, при 
частичном поражении - также и для мышц, иннервируемых сегментами 
спинного мозга ниже очага поражения. Используют изометрические 
упражнения, активные движения в суставах конечностей. 
Продолжительность занятия составляет 10-15 минут. Нагрузку строго 
дозируют, чтобы не допустить переутомления больного 
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Изометрические упражнения 
1. Напрягать мышцы шеи, спины и живота. Удерживать напряжение в 

течение 3-7 секунд с промежутками отдыха 10-15 секунд. 
2. Напрягать мышцы верхних конечностей. Удерживать напряжение в 

течение 5-7 секунд с промежутками отдыха 10-15 секунд. 
3. Напрягать мышцы нижних конечностей. Удерживать напряжение до 

утомления с промежутками отдыха 20 секунд. 
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ВПЛИВ “ІМУНАЛУ” НА ПРОВІДНІ ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОЇ 
ЛАНКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ 

ВИДІВ СПОРТУ – БАСКЕТБОЛІСТІВ 
Анотація: Застосування рослинного імунотропного препарату – 

“Iмуналу” у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів сприяє 
нормалізації показників гуморальної ланки системного імунітету, які 
піддаються порушенню у процесі тренувань та участі у змаганнях. За 
використання “Iмуналу” підвищується абсолютна кількість лейкоцитів на 
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24,21%, лімфоцитів – на 15,25%, моноцитів/макрофагів – на 34,62%, 
формується зростання абсолютної кількості ВCD19+ - лімфоцитів на 24,24%, 
відносної кількості моноцитів/макрофагів – на 14,60%. За прийому “Iмуналу” 
формується нестабільне зниження концентрації імуноглобулінів основних 
класів. 

Ключові слова: спортсмени ігрових видів спорту, системний імунітет, 
гуморальна ланка, імунітет. 
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THE IMPACT OF “IMUNAL” ON THE LEADING INDICES OF THE 
HUMORAL LINK OF SYSTEM IMMUNITY OF SPORTSMENS OF 

GAME SPORTS - BASKETBALLISTS 
Summary: The usage of herbal immunotropic drug – “Imunal” for the 

athletes of sportgames - basketball-players assists normalization of humoral 
immunity link indices, that yield to violation in the process of training and 
participating in competitions. Usage of “Imunal” cause rising of the absolute 
number of leucocytes by 24,21%, lymphocytes - by 15,25%, 
monocytes/macrophages - by 34,62%, and there is formation of growth of absolute 
number of BCD19+-lymphocytes by 24,24%, the relative number of 
monocytes/macrophages - by 14.60%. Consumption of “Imunal” form decreasing 
concentration of immunoglobulins of the basic classes. 

Keywords: athletes of sportgames, systemic immunity, humoral link, 
immunity. 

Вступ: Імунні реакції прийнято розділяти на два типи: гуморальний і 
клітинний. Перші засновані на наявності антитіл-імуноглобулінів, що 
зв’язуються з антигенами і нейтралізують їх. Для гуморальної імунної 
відповіді характерна продукція специфічних імуноглобулінів, які одночасно є 
ефекторами В-лімфоцитів. Цю форму імунної відповіді слід розглядати як 
специфічну захисну реакцію організму на генетично чужорідні екзогенні або 
ендогенні речовини, живі тіла (мікроорганізми, клітини, включаючи 
пухлинні тощо). 

В реакціях гуморального типу важливу роль відіграють 
моноцити/макрофаги. Переробка (процесінг) антигену макрофагом є 
необхідним етапом в активації імунокомпетентних клітин (TCD4+ і В-
лімфоцитів). Продуктом функції В-лімфоцитів через їх трансформацію у 
плазматичній клітині є імуноглобуліни, що забезпечують гуморальну ланку 
системного набутого імунітету. 

Імуноглобуліни, що виконують функцію специфічних антитіл, 
синтезуються плазматичними клітинами, що є кінцевим етапом 
диференціації В-лімфоциту – результат антигенного стимулу і хелперного 
сигналу. 

Імуноглобуліни належать до поліфункціональних білків і реалізують 
основні функції: специфічно розпізнають найрізноманітніші антигени і 
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гаптени, взаємодіють з імунокомпетентними клітинами, що мають на собі 
відповідні рецептори, активують систему комплементу, здійснюють 
специфічний імунний захист організму людини. 

Показано, що у спортсменів ігрових видів спорту підвищується 
відносна активність BCD19+ лімфоцитів на 12.74% та їх імуноглобулін 
синтетична функція на 8.58% стосовно важливого імуноглобуліну класу G 
(IgG). На цьому фоні знижується імуноглобулінпродукуюча функція BCD19+ 
лімфоцитів стосовно IgM, що призводить до зниження його концентрації на 
31.90% у периферійній крові. Перераховане є підставою до використання 
імунотропних препаратів для корекції порушень у гуморальній ланці 
системного імунітету. Особливо слід зазначити, що застосування препарату 
не призводить до змін кількості еритроцитів, рівня еритропоетинів і інших 
пов`язаних показників у спортсменів і не може бути сприйнятий як допінг 
[1]. 

Актуальним і необхідним є встановлення ефективності впливу 
імунотропного адаптогену рослинного походження імуналу, у складі 
таблетки препарату міститься 80мг висушеного соку, одержаного із 
свіжозібраної трави квітучої Echinacea purpurea, на провідні показники 
гуморальної ланки системного імунітету спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів.  

Мета дослідження: встановлення імунореабілітаційної ефективності 
рослинного імунотропного лікарського засобу імуналу, що містить в одній 
таблетці 80мг висушеного соку, одержаного із свіжозібраної трави квітучої 
Echinacea purpurea, на провідні показники гуморальної ланки системного 
імунітету спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів. 

Матеріали і методи: експериментальне дослідження абсолютної і 
відносної кількості імунокомпетентних клітин, що характеризують 
гуморальну ланку системного імунітету, проводилось у 18 спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів віком 17-24 роки (середній вік 
19,95±1,10р.). серед них було 10 (55,56%) спортсменів чоловічої статі і 8 
(44,44%) – жіночої. Контрольну групу склали 19 спорстменів ігрових видів 
спорту – баскетболістів, які не отримували будь-яких лікарських засобів і 
тренування було на такому ж рівні як і спортсмени – баскетболісти, віком 17-
24 роки (середній вік 19,89±1,17р.). серед контрольної групи було 10 
(52,63%) спортсменів чоловічої і 9 (47,37) – жіночої статі. 

Спортсмени постійно мешкали на території м. Чернівці.  
Дослідження проведені згідно з положенням Конвенції Ради Європи 

«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997), 
«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації 
(2000). «Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятої 
резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), Принципам 
Гельсінської декларації (1964) та з дотриманням чинних нормативних вимог 
України. 
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Визначення кількості BCD19+ проводили методом непрямої 
імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл до CD19+ 
виробництва науково-виробничого центру «Медбиоспектр» (Москва. РФ). 
Кількісне визначення імуноглобулінів основних класів (IgM, IgG, IgA) 
проводили методом  радіальної імунодифузії у гелі за Манчіні з 
використанням набору «Иммуноспектр». 

Статистичне опрацювання одержаних результатів проводили за 
загально відомими методами варіаційної статистики з визначення середніх 
величин (М) і статистичної похибки (±m). Достовірність даних незалежних 
вибірок розрахували за t-критеріями Стьюдента. Різницю вважали 
достовірною за р<0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Продуктами гуморальної 
імунної відповіді є імуноглобуліни (антитіла), що продукуються 
плазматичними клітинами-дериватами В-лімфоцитів. Останні під впливом 
Th2 і цитокінів трансформуються у плазматичні клітини – продуценти 
специфічних імуноглобулінів однієї специфічності. За гуморальної відповіді 
продукуються антитіла, утворення яких індукуються антигенами. Основною 
властивістю антитіл є здатність до специфічної взаємодії з антигеном, який 
визвав їх продукцію. Імуноглобуліни складають 1/3 всіх білків сироватки 
крові. 

Всі імуноглобуліни певної специфічності є продуктами одного клону 
плазматичних клітин – антитілопродуцентів. Продукти одного клону можуть 
бути названими моноклональними антитілами. В природі виробляються, як 
правило, поліклональні антитіла. Оскільки кожен природній антиген 
представляє собою комплекс епітопів, тому імунна відповідь реалізується 
декількома клонами імунокомпетентних клітин і продуковані антитіла 
являються поліклональними. Імуноглобуліни, які продукуються в організмі 
або в результаті інфекційного процесу називаються імунними. Антитіла, 
поява яких не пов’язана з імунізацією або інфекційним процесом, 
називаються нормальними імуноглобулінами. Нерідко поява нормальних 
антитіл пов’язана із незареєстрованою антигенною стимуляцією, частіше за 
все за персистуючої інфекції, яка перебігає без клінічної маніфестації. Однак 
нормальні антитіла є результатом неспецифічної активації антиген-
реактивних імунокомпетентних клітин цитокінами та іншими 
стимуляторами, які формуються у процесі гуморальної імунної відповіді на 
інші антигени. Нормальні імуноглобуліни здатні сприяти індукції первинної 
імунної відповіді, які беруть участь у презентації антигену 
антигенреактивними імунокомпетентними клітинами. Нормальні антитіла 
підсилюють фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів і 
моноцитів/макрофагів, направляючи дію фагоцитуючих клітин на 
бактеріальні клітини, до яких приєднуються антитіла, здійснюючи 
опсонізацію мікробних тіл. 

Таким чином, багатокомпонентний каскад гуморальної ланки виконує 
важливу функцію у підтримці здоров’я спортсменів ігрових видів спорту. 
Результати дослідження впливу рослинного імунотропного препарату 
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«Імуналу» на ключові показники стану гуморальної ланки системного 
імунітету у спортсменів ігрових видів спорту наведені у таблиці. 

Таблиця 
Вплив «Імуналу» на провідні показники гуморальної ланки системного 
імунітету організму спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 

Показники Одиниці 
виміру 

Баскетболісти 
до прийому 
препарату 

Баскетболісти 
після прийому 

препарату 
Лейкоцити  ×109/л 5,37±0,21 6,67±0,37х 
Лімфоцити  % 30,81±0,27 30,59±0,25 

×109/л 1,77±0,06 2,04±0,07х 
В-лімфоцити CD19+ % 18,49±0,51 18,55±0,69 

×109/л 0,33±0,03 0,41±0,06 
Моноцити/макрофаги % 4,52±0,22 5,18±0,36 

×109/л 0,26±0,01 0,35±0,03х 
Концентрація IgM г/л 0,92±0,10 0,89±0,20 
Концентрація IgG г/л 16,03±0,30 15,79±0,30 
Концентрація IgA г/л 1,72±0,17 1,69±0,20 
Загальна концентрація 
імуноглобулінів 
(IgM+IgG+IgA) 

г/л 18,67±0,27 18,31±0,13 

Імунопродукуюча активність плазматичних клітин 
IgM/BCD19+ г/к 2,79±0,28 2,17±0,19 
IgG/BCD19+ г/к 48,58±0,79 38,51±0,37хх 
IgA/BCD19+ г/к 5,21±0,31 4,12±0,27х 
IgM+IgG+IgA/ВCD19+ г/л 56,58±1,27 44,66±1,24хх 
Лейко – В – клітинний 
індекс 

г/л 16,27±0,18 16,27±0,17 

Примітка: IgM – імуноглобуліни класу M, G, A. 
 
Показано, що застосування «Імуналу» за розробленою методикою у 

спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів призводить до корекції 
провідних показників гуморальної ланки системного імунітету. «Імунал» 
сприяє підвищенню абсолютної кількості лейкоцитів у периферичній крові 
на 24,21%, лімфоцитів – на 15,25%, моноцитів/макрофагів – на 34,62%. За 
аплікації «Імуналу» формується тенденція до підвищення абсолютної 
кількості зрілих ВCD19+ - лімфоцитів на 24,24% (Р>0,05) та відносної 
кількості моноцитів/макрофагів – організаторів гуморальної відповіді – на 
14,60%. Подібні результати були отримані корейськими [3] та італійськими 
вченими [1] у дослідах на мишах із стрес-індукованим імунодефіцитом. 

Разом з тим, формується тенденція до зниження концентрації 
імуноглобулінів основних класів (IgM+IgG+IgA) на 1,97%, в тому числі – 
IgM на 3,37%, IgG – на 1,52%, IgA – на 1,78%, що спостерігалося також у 
американських дослідників у дослідах на моделі щурів [4]. Таке не суттєве 
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(Р>0,05) зниження концентрації імуноглобулінів основних класів у 
периферійній крові пов’язано з пониженням імуноглобулінсекретуючої 
активності ВCD19+ - лімфоцитів, а саме імуноглобулінпродукуюча 
активність стосовно IgM понижена  на 28,57%, IgG – на 26,15%, що є 
свідченням відсутності гострих і хронічних захворювань у спортсменів 
ігрових видів спорту у період спостережень. Зниження 
імуноглобулінпродукуючої активності ВCD19+ - лімфоцитів стосовно IgA на 
26,69% підтверджує відсутність запального процесу на слизових оболонках 
та шкірі. З нашої точки зору, «Імуналу» у спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів призводить до нормалізації ключових показників гуморальної 
ланки системного імунітету у процесі тренувань та участі у змаганнях. 

Висновки: Застосування рослинного імунотропного препарату – 
«Імуналу» у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів сприяє 
нормалізації показників гуморальної ланки системного імунітету, які 
піддаються порушенню у процесі тренувань та участі у змаганнях. За 
використання «Імуналу» підвищується абсолютна кількість лейкоцитів на 
24,21%, лімфоцитів – на 15,25%, моноцитів/макрофагів – на 34,62%, 
формується зростання абсолютної кількості ВCD19+ - лімфоцитів на 24,24%, 
відносної кількості моноцитів/макрофагів – на 14,60%. За прийому «Імуналу» 
формується нестабільне зниження концентрації імуноглобулінів основних 
класів. 
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Анотація. Різностороння ефективність рослинного імунотропного 

препарату – “Імуналу” на абсолютну та відносну кількість 
імунокомпетентних клітин, які формують клітинну ланку неспецифічної 
системи резистентності організму баскетболістів – підвищення одних 
показників (абсолютної кількості лейкоцитів, нейтрофілів, 0-лімфоцитів, 
фагоцитарного числа), формування тенденції до підвищення (абсолютної 
кількості природних кілерів, моноцитів, коефіцієнту співвідношення 
природних кілерів до 0-лімфоцитів, фагоцитарної активності та інших 
показників) та пониження абсолютної і відносної кількості еозинофільних 
гранулоцитів, що свідчать про те, що “Імунал” у спортсменів ігрових видів 
спорту проявляє імуномодулюючу активність стосовно клітинної ланки 
неспецифічної системи захисту. 

Ключові слова: “Імунал”, неспецифічний проти інфекційний захист, 
баскетболісти 
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“IMMUNAL” INFLUENCE ON ACTIVITY OF CELLULAR FACTORS OF 
A NON-SPECIFIC RESISTANCE SYSTEM OF ORGANISM OF 

BASKETBALL PLAYERS 
Abstract. The diverse effectiveness of the herbal immunotropic drug - 

"Imunal" on the absolute and relative number of immunocompetent cells that form 
the cellular link of the non-specific resistance system of the body of basketball 
players is the increase of some indices (absolute number of leukocytes, neutrophils, 
0-lymphocytes, phagocytic number), formation of a trend to increase (absolute 
number of natural killer cells, monocytes, ratio of natural killer ratio to 0-
lymphocytes, phagocytic activity and other indices) and decrease of absolute and 
relative number of eosinophilic granulocytes, indicating that "Imunal" in sportsmen 
exhibits immunomodulatory activity against the cellular link of a non-specific 
defence system. 

Keywords: "Imunal", non-specific infectious protection, basketball players. 
Вступ. При захисті від мікробних агентів (патогенних та умовно 

патогенних) та елімінації атипових (патологічно змінених, пухлинних) клітин 
поряд з факторами і механізмами специфічної імунної відповіді діють 
фактори і механізми неспецифічного стимулювання та ефекторні механізми. 
Клітини та біологічно активні гуморальні фактори об’єднують у, так звану 



58 

систему вродженого імунітету – або систему неспецифічної резистентності. 
Фактори неспецифічної резистентності беруть участь у формі інфекційного 
захисту, у рамках алергічних реакцій, виступають у ролі регуляторів та 
ефекторів імунної відповіді. Компоненти неспецифічної резистентності 
більш древні засоби захисту організму у порівнянні з імунним специфічним 
захистом – імунною системою. Фактори неспецифічного захисту можуть без 
лімфоцитів та специфічних антитіл впливати на широкий спектр збудників 
захворювань. Система неспецифічної резистентності активується 
індукторами запалень та подавляється її інгібиторами, вона значно 
варіабельна у залежності від періодичних та індивідуальних станів [2]. 

Синтез всіх компонентів неспецифічної системи резистентності 
генетично детермінований. Всі компоненти системи присутні в організмі до 
моменту народження і функціонують протягом життя. Збалансованість 
системи неспецифічного захисту та імунної системи досягається збереження  
індивідуальної цілісності багатоклітинного високорозвиненого організму 
людини. З іншої сторони, часткові дефекти і порушення функцій систем 
призводить до розвитку багаточисленних захворювань.  

Систему неспецифічної резистентності складають імунокомплексні 
клітини та гуморальні фактори. 

Важливою ланкою неспецифічної резистентності є клітинні фактори, 
які проявляють захисну функцію на перших етапах взаємодії патогенів з 
організмом людини через фагоцитоз. Фагоцитарна система неспецифічного 
захисту представлена гранулоцитарною системою фагоцитозу. Фагоцитоз – 
це характерна функція нейтрофільних гранулоцитів,  моноцитів і макрофагів. 

Фагоцитоз перебігає у різних варіантах та асоціюється з різними 
проявами функціональної активності – розпізнанням хемотаксичних 
сигналів, хемотаксисом, адгезією, ендоцитозом, реакцією на нефагоцитуємі 
субстанції, секрецією біологічно активних речовин (лізоциму, нейтральних 
протеаз, кислих гідролаз, інгібіторів ферментів бактерій, хемотаксинів, 
доімунних цитокінів та багато інших). 

Багатокомпонентна захисна і секреторна функція фагоцитуючих клітин 
та клітин кілінгової системи (О-лімфоцити і природні кілери (ПК) піддається 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, в тому числі тренувань спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів, що викладені у попередніх  
дослідженнях) [1]. Для реабілітації і попередження змін клітинних факторів 
неспецифічної системи резистентності нами використані рослинний 
лікарський засіб Імунал, одна таблетка якого містить 80 мг соку, отриманого 
із свіжозібраної трави квіткової ехінацеї пурпурної (Echinacea purpurea), що 
відповідає препаратам даної рослини, які досліджувалися з подібною метою 
[4]. 

Мета: Встановлення профілактичного впливу імунітету на абсолютну і 
відносну кількість імунокомпетентних клітин, що  беруть участь у 
формуванні неспецифічної системи реактивності організму спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів, віком 17-24 роки. 
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Матеріали і методи. Дослідження основних факторів і механізмів 
неспецифічної реактивності організму проведені у 18 спортсменів ігрових 
видів спорту (баскетболістів) віком 17-24 роки. (середній вік 19.95 + -1.10р.) 
серед них 10 (55,56 %) спортсмени чоловічої статі і 8 (44,44 %) – жіночої. 
Контрольну групу складають 19 практично здорових осіб віком 17-24 роки 
(середній вік, 19,89 ± 1,17 р.). Дослідження проведені після аплікації 
«Імуналу» за схемою – одна таблетка, один раз на день о 17-19 годтнах 
вечора незалежно від їжі протягом 10 днів. Потім перерва 15-20 днів і 
повторний курс. 

Дослідження проведені у спортсменів ігрових видів спорту, які 
постійно мешкають на території м. Чернівці. Всі волонтери були практично 
здоровими особами (I+II групи здоров’я). Протягом 6-12 місяців у них не 
було гострих або загострення хронічних захворювань, не приймали ліки або 
БАД та були здатні без обмеження виконувати біологічні та соціальні 
функції. 

Дослідження проведені згідно з положення Конвенції Ради Європи  
«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини (1997 р.)». 
«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблею Всесвітньої Медичної Асоціації 
(2000). 

«Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятої 
резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), принципами 
Гельсінської декларації (1964) та з дотриманням чинних нормативних вимог 
України. 

Визначення кількості 0-лімфоцитів та природних кілерів (NK-клітин - 
NK CD 16+) проводили методом непрямої реакції імунофлюоресценції з 
використанням панелі моноклональних антитіл щодо СД16+ виробництва 
науково-виробничого центру «Медбіос спектр» (Москва, РФ). Мікроскопію 
проводили за допомогою люмінесцентного мікроскопу МЛ-2. 

Фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів периферичної 
крові проводили чашечним методом. Підрахували фагоцитарну активність 
нейтрофільних гранулоцитів- процент фагоцитуючих клітин і фагоцитарне 
число – кількість захоплених стафілококів (S.aureus АТСС 25923) на одну 
фагоцитуючу клітину (нейтрофільних гранулоцитів). 

Статистичне опрацювання одержаних результатів проведено за 
загальновідомими методами варіаційної статистики з встановленням середніх 
величин (М) стандартної похибки (± m). Достовірність даних незалежних 
вибірок розрахували за t- критерієм Student. Різницю вважали достовірною за 
Р<0.05 

Одержані результати та їх обговорення. За необхідності захистити 
організм у разі потрапляння патогенних та умовно патогенних 
мікроорганізмів або генетично чужорідних клітин у першу чергу 
активуютьcя фактори і механізм природженого (вродженого імунітету), який 
охоплює гуморальні і клітинні механізми. Клітинні механізми захисту 
здійснюються гранулоцитами (нейтрофілами, еозинофілами і базофілами), 
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моноцитами /макрофагами периферійної крові), а також О-лімфоцитами 
(природними кілерами (NK CD 16+), просто кілерними клітинами (К-клітини) 
і лімфокінактивованими кілерними клітинами (ЛАК - клітинами).Моноцити 
периферійної крові і тканинні макрофаги утворюються з поліпотентної 
стовбурової клітини. Моноцити, потрапивши до периферійної крові, 
протягом 1-3 доби розсіюються у тканини, де трансформуються у тканинні 
макрофаги, які виконують фагоцитарний захист, антигенпрезентуючу 
функцію і секрекцію біологічно активних речовин [3]. 

Поряд із моноцитами /макрофагами в реалізації клітинних реакцій 
неспецифічної резистентності беруть участь гранулоцити. Ці клітини 
відіграють важливу роль у процесах імунного захисту, ушкодження тканин, а 
також у фагоцитозі. Вони також є дериватами мієлоїдної стовбурової клітини 
в кістковому мозку. Розрізняють три популяції цих клітин: нейтрофільні, 
еозинофільні і базофільні гранулоцити. 

Нейтрофільні гранулоцити – найбільша частина популяції 
поліморфноядерних лейкоцитів. Вони виконують основні функції – 
хемотаксис, фагоцитоз і секреторну функцію, вони також беруть участь у 
реалізації імунокомплексного пошкодження тканин та в антитіло залежних 
цитолітичних реакціях. 

Еозинофільні гранулоцити допомагають елімітувати із організму 
великих паразитів – гельмінтів та їх личинок, яких не можливо фізично 
фагоцитувати. У гранулах еозинофілів міститься основний білок еозинофілів, 
арилсульфатаза В, фосфоліпаза Д і гістаміназа, які проявляють 
протиалергічну активність. 

Базофільні гранулоцити, розташовані переважно у слизових та у 
сполучній тканині, особливо прилеглої до кровоносних судин. Найбільша їх 
кількість у шкірі та у тканині легень. Гранули базофілів є основним 
природним депо гістаміну, гепарину і серотоніну. Вони здатні до 
хемотаксису і захисної функції. 

Особливістю кілерних клітин є здатність лізувати клітини – мішені без 
попередньої сенсибілізації, що відрізняє, їх від цитотоксичних Т СД8+ 
лімфоцитів – кілерів. Природні кілери (NK CД16+) – це клітини великих 
розмірів, містять гранули. За цією ознакою їх відносять до великих 
гранулярних лімфоцитів, найбільшу активність NK CД16+ клітини 
проявляють стосовно пухлинних та уражених вірусом клітин. При цьому ці 
клітини не потребують участі у кілінговому процесі антитіл, системи 
комплементу. Вони експресують на своїй поверхні рецептори до інтерферону 
та інтерлейкіну-2 (IL-2). Вважається, що ключова місія природних кілерів 
(NK CД16+) в організмі людини полягає у захисті від формування пухлин, 
інфекційних процесів, що по суті є функцією імунного захисту [1]. 

Результати дослідження впливу рослинного імунотропного препарату 
«Імуналу» на абсолютну і відносну кількість клітинної ланки неспецифічної 
системи резистентності організму спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів наведені у таблиці. 
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Таблиця 
Вплив «Імуналу» на показники провідних клітинних факторів 
неспецифічного проти інфекційного захисту організму спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів 

  Спортсмени 

Показники Одиниці виміру 
До прийому 

Імуналу (n=19) 
M±m 

Після 
використання 

Імуналу (n=18) 
M±m 

Лейкоцити 109/л 5,73±0,12 6,65±0,21* 
Гранулоцити % 64,67±0,70 64,23±0,73 

 109/л 3,71±0,17 4,28±0,21* 
Нейтрофільні 
гранулоцити % 62,78±0,73 62,76±0,75 

 109/л 3,60±0,15 4,19±0,21 
Еозинофільні 
гранулоцити % 1,89+0,03 1,47±0,03* 

 109/л 0,11±0,01 0,10±0,01 
Моноцити % 4,52±0,22 5,18±0,36 

 109/л 0,26±0,02 0,35±0,03 
0-лімфоцити % 13,54±0,97 12,63±0,77 

 109/л 0,24±0,02 0,82±0,09** 
Природні кілери 

(NK CД16+) % 17,64±0,69 18,80±0,57 

 109/л 1,01±0,32 1,2±0,28 
Лейко-0-

клітинний 
індекс 

у.о. 23,88±0,97 52,65±1,07** 

Нейтрофільно-
лімфоцитарний 

коефіціент 
у.о. 2,04±0,14 2,05±0,15 

Коефіціент NK 
CД16+/0-лімф у.о. 1,3±0,11 1,43±0,12 

Фагоцитарна 
активність 

нейтрофільних 
гранулоцитів 

% 80,87±3,41 84,91±3,17 

Фагоцитарне 
число Од. 8,04±0,14 8,49±0,15* 

 
Пероральний прийом рослинного препарату Імуналу за 

схемою,описаною вище, сприяє покращенню показників основних 
імунокомпетентних клітин, які формують неспецифічну реактивність 
системи протиінфекційного захисту організму спортсменів ігрових видів 
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спорту-баскетболістів. Нормалізуюча різнонаправлена дія Імуналу 
призводить до посилення недостатньої активності одних імунокомпетентних 
клітин та до інгібування гіперфункції інших. Так, за прийом Імуналу у 
периферійній крові спортсменів ігрових видів спорту підвищується 
абсолютна кількість лейкоцитів на 16,06 % за рахунок зростання абсолютної 
кількості гранулоцитів на 15,36 %, нейтрофільних гранулоцитів – на 16,39 %, 
їх зрілих форм (сегментоядерних), 0-лімфоцитів – у 3,42 рази, моноцитів – на 
34,62%. Статистично незміннною залишається відносна кількість 
гранулоцитів, нейтрофільних гранулоцитів, 0-лімфоцитів, природних кілерів, 
нейтрофільно-лімфоцитарного коефіцієнту. На такому фоні знижена на 28-
57% відносна кількість еозинофільних гранулоцитів, що нами розцінюється, 
як позитивний факт. Також формується тенденція до зниження (нормалізації) 
відносної кількості 0-лімфоцитів на 7,2 % (Р>0,05), відносна кількість 
природних кілерів підвищується на 2,04% (Р>0,05) і відносна кількість 
гранулоцитів – на 0,69%. 

Позитивним у покращенні функції системи неспецифічної реактивності 
організму спортсменів ігрових видів спорту підвищення ефективності 
фагоцитозу нейтрофільних гранулоцитів на перших етапах процесу – 
підвищення фагоцитарного числа на 5,6% (Р>0,05) та фагоцитарної 
активності – на 5% (Р>0,05), коефіцієнту співвідношення природних кілерів 
до загальної кількості 0-лімфоцитів – на 10%, відносної кількості моноцитів/ 
макрофагів – на 14,6%. Негативним, з нашої точки зору, є суттєва (у 2,2 рази) 
підвищення лейко-0-кілтинного індексу, що підтверджує про зростання 
кількості лейкоцитів і зниження 0-лімфоцитів. 

Таким чином, використання Імуналу в процесі тренувань і змагань у 
спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів засвідчує про позитивні 
зміни показників, що характеризують стан клітинної ланки неспецифічної 
системи резистентності організму баскетболістів. Імунал призводить у 
спортсменів ігрових видів спорту до підвищення абсолютної кількості 
лейкоцитів за рахунок гранулоцитів, нейтрофілів, моноцитів, 0-лімфоцитів; 
Підсилення захисної функції нейтрофільних гранулоцитів, а також Імунал 
сприяє зниженню відносної кількості еозинофільних гранулоцитів. 

Висновки. Різностороння ефективність рослинного імунотропного 
препарату – Імуналу на абсолютну та відносну кількість імунокомпетентних 
клітин, які формують клітинну ланку неспецифічної системи резистентності 
організму баскетболістів – підвищення одних показників (абсолютної 
кількості лейкоцитів, нейтрофілів, 0-лімфоцитів, фагоцитарного числа), 
формування тенденції до підвищення (абсолютної кількості природних 
кілерів, моноцитів, коефіцієнту співвідношення природних кілерів до 0-
лімфоцитів, фагоцитарної активності та інших показників) та пониження 
абсолютної і відносної кількості еозинофільних гранулоцитів, що свідчать 
про те, що Імунал у спортсменів ігрових видів спорту проявляє 
імуномодулюючу активність стосовно клітинної ланки неспецифічної 
системи захисту. 
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ВПЛИВ ІМУНАЛУ НА ЗАГАЛЬНУ ІМУНОЛОГІЧНУ 
РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ ВИДІВ 

СПОРТУ – БАСКЕТБОЛІСТІВ 
Анотація. Пероральне використання імуналу за розробленою 

методикою у спортсменів ігрових видів спорту - баскетболістів віком 17 – 24 
років проявляє імуномодулюючу дію – підвищує імунологічну 
резистентність організму на 9,71 %, загальну неспецифічну резистентність 
(вроджений імунітет) – на 31,16 % та понижує підвищені параметри 
імунологічної реактивності на 8,72 %, неспецифічної реактивності – на 3,63 % 
та неспецифічну гіперчутливість (алергізацію) організму на 18,24 %.  

Ключові слова: імунал, загальна імунологічна реактивність, 
баскетболісти. 
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IMPACT OF IMMUNAL ON GENERAL IMMUNOLOGICAL 
REACTIVITY OF ATLETS OF SPORT GAMES – BASKETBALLISTS 

Abstract. Oral use of the imunal by the developed method in athletes of 
game sports - basketball players aged 17 - 24 years has immunomodulatory effect - 
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increases the immunological resistance of the organism by 9.71%, total nonspecific 
resistance (innate immunity) by 31%, 6% and lowers the increased parameters of 
immunological reactivity by 8.72%, nonspecific reactivity - by 3.63% and non-
specific hypersensitivity (allergisation) of the organism by 18.24%. 

Keywords: imunal, general immunological reactivity, basketball players. 
 
Вступ. Вчення про імунологічну реактивність посідає одно із 

провідних місць у практичній охороні здоров’я та в підготовці спортсменів 
будь-яких видів спорту, зокрема ігрових видів. Це пов’язано з тим, що імунна 
система, яка стоїть на сторожі антигенного гомеостазу і є найважливішою 
системою адаптаційно – компенсаторних процесів організму у підготовці 
спортсменів до змагань різного рівня. 

Імунні розлади закономірно призводять до порушень тренувальних 
занять та посідання низьких результатів на будь-яких змаганнях. 
Несприятливі екологічні умови, фізичні і моральні стреси, порушення 
збалансованого харчування, невпинна урбанізація, недотримання режиму 
тренувального процесу та багато інших чинників знижують, або 
дестабілізують загальну імунологічну резистентність і реактивність 
організму спортсменів ігрових видів спорту і сприяють пониженню опірності 
організму стосовно інфекційних агентів.  

Ігровий спорт найчастіше використовується для підвищення 
оздоровчого впливу на організм молодих людей, на підвищення опірності 
системи неспецифічного протиінфекційного  захисту і покращення якості 
життя. Саме останнє має одне із провідних місць серед цінностей у житті 
кожної людини, зокрема молоді – майбутнього країни. Тому вивчення стану 
здоров’я людей, відхилення рівнів показників здоров’я від фізіологічних 
норм, особливо при участі у тренувальних процесах та у змаганнях набуває 
підвищеного значення. Провідну роль у забезпеченні здоров'я набуває 
функція імунної системи, особливо вторинні органи імунної системи, 
імунокомпетентні клітини, які формують різного типу первинну або 
вторинну імунну відповідь. Одним із них є периферична кров, яка не тільки 
забезпечує транспорт поживних речовин і кисню – основних джерел енергії 
для клітин і тканин організму, а також вона є найважливішим носієм 
інформації про процеси, що протікають на рівні тканин і клітин, а також в 
периферичній крові здійснюється формування різних типів імунної відповіді 
та реакції неспецифічного протиінфекційного захисту [1, 2]. 

Дослідження загальної імунологічної реактивності організму 
спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів показали, переважання 
афекторної ланки імунної відповіді над ефекторною та підвищеною 
готовністю до гіперергічного стимулювання готовністю організму 
спортсменів до формування алергічного синдрому [3]. Виходячи із сказаного, 
існує необхідність проведення модуляції імунної відповіді на тренувальні 
процеси у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів. Для цієї мети 
нами обраний таблетований рослинний лікарський засіб – «Імунал» 
(Immunal). Який містить сік, одержаний зі свіжозібраних квітучих частин 
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рослини Echinacea purpurea, що визначає актуальність і необхідність 
прoведення експериментальних досліджень. 

Мета дослідження: вивчення впливу рослинного імунотропного 
препарату – адаптогену «Імуналу» на корекцію порушень показників 
загальної імунологічної реактивності організму спортсменів ігрових видів 
спорту – баскетболістів, що постійно тренуються і беруть участь у змаганнях 
різного рівня. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження імуногематологічних 
параметрів, що характеризують загальну імунологічну реактивність і 
резистентність організму спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів, 
та вплив на показники загальної імунологічної реактивності імунотропного 
рослинного препарату – адаптогену проведено у 18 спортсменів віком 17-24 
роки (середній вік 19,95 ± 1,10 р.). Серед обстежених 10 (57,89  %) були 
чоловіки та 8 (44,44 %) спортсменок були жіночої статі.  

У 19 спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів чоловічої статі 
було 10 (52,63%) жіночої – 9 (47,37%), віком від 17 до 24 роки (середній вік 
29, 89 ± 1,17 р.). Дослідження проводили у спортсменів – баскетболістів, які 
постійно мешкали у м. Чернівці. Всі волонтери були практично здоровими 
людьми (I – II група здоров’я) упродовж  6-12 місяців не мали гострих 
інфекційних і не інфекційних захворювань, не приймали будь-яких БАДів, 
антимікробних та імунотропних препаратів і були здатні без обмежень 
виконувати біологічні, соціальні, фізичні функції. 

Обстеження здійснювали у визначений період упродовж трьох місяців 
(вересень, жовтень, листопад), що дало можливість реєструвати достовірні 
величини показників. 

Дослідження проведені згідно з положенням Конвенції Ради Європи 
«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997 р.). 
«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації 
(2000). «Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятої 
резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), принципам 
Ґельсінської декларації (1964) та з дотриманням чинних нормативних вимог 
України. 

На підставі розширеного загальнокліничного аналізу крові провели 
розрахунок імуно-гематологічних індексів і коефіцієнтів, за якими 
аналізували загальну імунологічну реактивність організму спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів за показниками, що її характеризують 
за індексом імунологічної резистентності, за індексами неспецифічної 
реактивності і резистентності, за індексом зсуву лейкоцитів, лімфоцитарним 
індексом, за індексом співвідношення лімфоцитів і моноцитів, а також – 
лімфоцитів та еозинофілів, за індексом співвідношення еозинофільних 
гранулоцитів і лімфоцитів, індексом співвідношення агранулоцитів і ШЗЕ, а 
також за індексом гіперчутливості організму (індексом алергізації) [4]. 

Імунал застосовували згідно з інструкцією з використання препарату. 
ПО одній таблетці, що містить 80 мг висушеного соку, одержаного із 
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свіжозібраної квітучої частини Echinacea purpurea, один раз на день в період 
17-19 год. вечора незалежно від прийому їжі упродовж 10 днів. Потім 15-20 
днів перерва і другий курс - 10 днів повторно.  

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за відомими 
методами варіаційної статистики з визначенням середніх арифметичних 
величин (М) і стандартної похибки (±m). Достовірність  даних для 
незалежних вибірок розраховували за t–критерієм Student (при розподілі 
масивів близькими до нормальних). Різницю вважали достовірною за р<0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Висновки щодо 
ефективності впливу імуналу на загальну імунологічну реактивність 
організму спортсменів ігрових видів спорту робили на підставі аналізу 
інтегральних імуногематологічних показників - індексу імунологічної 
резистентності, неспецифічної реактивності і резистентності нейтрофільно-
лімфоцитарного коефіцієнту, індексу зсуву лейкоцитів, лімфоцитарного 
індексу, індексу співвідношення лімфоцитів до еозинофілів, , індексу 
співвідношення відносної кількості еозинофілів до відносної кількості 
лімфоцитів, індексу співвідношення агранулоцитів до показника швидкості 
зсідання еритроцитів та індексу гіперчутливості системи імунітету організму 
(індексу алергізації) спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів. 
Перераховані параметри, що характеризують загальний стан імунологічної 
резистентності і реактивності організму та вплив імуналу на їх зміни у 
спортсменів – баскетболістів визначали на підставі результатів дослідження 
абсолютної і відносної кількості провідних популяцій імунокомпетентних 
клітин периферичної крові спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 
перед використанням імуналу та після завершення реабілітації рослинним 
імунотропним препаратом – імуналом (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Вплив імуналу на абсолютну і відносну кількість основних популяцій 
імунокомпетентних клітин периферичної крові спортсменів ігрових 
видів спорту – баскетболістів 

Імунокомпетентні 
клітини Одиниці виміру 

Баскетболісти до 
прийому імуналу 

(n = 19) 
М±m 

Після використання 
імуналу 
(n = 18) 

М±m 

Лейкоцити х109/л 5,73±0,21 6,67±0,37ˣ 

Гранулоцити % 64,67±0,70 64,23±0,73 
х109/л 3,71±0,17 4,28±0,21ˣ 

Нейтрофільні 
гранулоцити 

% 62,78±0,71 62,76±0,75 
х109/л 3,60±0,15 4,19±0,21ˣ 

Сегментоядерні 
нейтрофіли 

% 58,67±0,71 60,37±0,74 
х109/л 3,36±0,15 4,03±0,19ˣ 

Паличкоядерні 
нейтрофіли 

% 4,11±0,01 2,39±0,05ˣˣˣ 
х109/л 0,24±0,02 0,16±0,02ˣ 

Еозинофільні 
гранулоцити 

% 1,89±0,03 1,47±0,03ˣˣ 
х109/л 0,11±0,01 0,10±0,01 
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Агранулоцити % 35,33±0,31 35,77±0,31 
х109/л 2,02±0,07 2,39±0,17ˣ 

Лімфоцити % 30,81±0,27 30,59±0,25 
х109/л 1,77±0,06 2,04±0,07ˣ 

Моноцити % 4,52±0,22 5,18±0,36 
х109/л 0,26±0,01 0,35±0,03ˣ 

Еритроцити х1012/л 4,34±0,31 4,97±0,34 
ШЗЕ мм/год 12,29±2,30 8,77±1,49 
Середній вік роки 19,95±1,10 19,89±1,17 
Примітка : ШЗЕ – швидкість зсідання еритроцитів 

Показано, що реабілітація спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів за прийому імуналу позитивно впливає на абсолютну і 
відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин у 
периферичній крові спортсменів. За дії імуналу у крові підвищується 
абсолютна кількість лейкоцитів на 16,40 % за рахунок гранулоцитарних 
популяцій – на 15,36 %, в тому числі за рахунок підвищення абсолютної 
кількості нейтрофільних гранулоцитів – на 16,39 % за рахунок, що важливо, 
зрілих форм нейтрофільних гранулоцитів – сегментоядерних гранулоцитів – 
на 19,94 %. При цьому суттєво, що також важливо, у формуванні імунної 
відповіді, понижується абсолютна і відносна кількість молодих форм, НГ- 
паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів на 50 % і на 71,97 % 
відповідно. Знижується і відносна кількість еозинофільних гранулоцитів на 
25,57 %, що можливо вплине на виявлену у спортсменів підвищену 
гіперчутливість – підвищення алергологічного індексу. Відмічається також 
підвищення у периферичній крові абсолютної кількості агранулоцитів за 
рахунок зростання абсолютної кількості лімфоцитів на 15,25 % та 
моноцитів - на 34,62 %. 

На підставі одержаних результатів впливу імуналу на абсолютну і 
відносну кількість провідних популяцій імунокомпетентних клітин 
периферичної крові спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 
встановлені параметри загальної імунологічної реактивності організму 
спортсменів після прийому імуналу. Результати встановлення впливу 
рослинного імунотропного препарату імуналу на параметри загальної 
імунологічної реактивності організму спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Вплив імуналу на загальну імунологічну реактивність організму 
спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів 

Показники Одиниці 
виміру 

До використання 
імуналу 
 (n = 19) 

М±m 

Після прийому 
імуналу (n =18) 

М±m 

Індекс імунологічної 
реактивності у.о 7,23±0,27 6,65±0,21 
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Примітка : ШЗЕ – швидкість зсідання еритроцитів,  
НГ - нейтрофільні гранулоцити 
 
Використання рослинного імунотропного препарату імуналу 

призводить до підвищення загальної резистентності на 31,58 % у спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів, підсилюючи рівень адаптивного 
імунітету та зниження гіперчутливості при формуванні імунної відповіді на 
27,67 %. Така концепція знаходить підтвердження у зростанні індексу 
співвідношення агранулоцитів і швидкості зсідання еритроцитів на 42,16 %. 
Підвищення цього показника засвідчує про пониження ШЗЕ, що підтверджує 
зниження рівня інфекційно-запального або алергічного процесу через 
адекватну загальну імунологічну реактивність. 

Застосування рослинного препарату «Імунал» у спортсменів ігрових 
видів спорту – баскетболістів сприяє нормалізації (пониження) загальної 
імунологічної реактивності на 8,72% (Р>0,05), яка зростає у процесі 
тренувальної активності спортсменів. Також формується стабільна тенденція 
до нормалізації імунологічної резистентності (підвищення на 9,71%, Р>0,05) 
та неспецифічної реактивності (вродженого імунітету) організму на 3,63%. 

Важливим є зниження алергізації організму спортсменів ігрових видів 
спорту- баскетболістів на 18,24 %, яка мала місце у процесі тренування та 
участі у змаганнях різного рівня. 

Індекс імунологічної 
резистентності у.о 1,03±0,11 1,13±0,10 

Рівень підвищення 
імунологічної реактивності у.о 7,02±0,25 5,88±0,21ˣ 

Індекс неспецифічної 
реактивності у.о 52,51±0,87 50,67±0,91 

Індекс резистентності організму у.о 0,19±0,02 0,25±0,02ˣ 
Індекс підвищення 
неспецифічної реактивності 
організму 

у.о 276,37±18,37 202,68±15,39ˣ 

Нейтрофільно-лімфоцитарний 
коефіцієнт у.о 2,18±0,04 2,05±0,07 

Індекс зсуву лейкоцитів у.о 1,83±0,12 1,80±0,14 
Лімфоцитарний індекс у.о 0,49±0,06 0,49±0,05 
Індекс співвідношення 
лімфоцитів і моноцитів у.о 6,82±0,32 5,91±0,27ˣ 

Індекс співвідношення 
лімфоцитів та еозинофілів у.о 16,30±0,22 20,81±33ˣˣ 

Індекс співвідношення 
еозинофілів і лімфоцитів у.о 0,061±0,006 0,048±0,004 

Співвідношення агранулоцитів і 
ШЗЕ у.о 2,87±0,15 4,08±0,27ˣ 

Індекс гіперчутливості 
організму (енергізацій) у.о 1,75±0,09 1,48±0,11ˣ 
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Таким чином, пероральне застосування імуналу з метою нормалізації 
загальної імунологічної реактивності організму спортсменів ігрових видів 
спорту – баскетболістів призводить до різноспрямованої дії на формування 
загальної імунологічної реактивності: підвищені показники, що 
характеризують імунологічну реактивність – під впливом імуналу мають 
тенденцію до їх пониження, а зменшені параметри, що характеризують 
рівень імунної реактивності, підвищуються. Так, настає зниження або ж 
сформована тенденція до пониження індексу імунологічної реактивності на 
8,72 %, рівня підвищення імунологічної реактивності - на 19,39 %, індексу 
неспецифічної реактивності (вродженого імунітету) – на 3,63 %, індексу 
підвищення рівня неспецифічної реактивності організму спортсменів – на 
36,36 % (Р>0,05), нейтрофільно-лімфоцитарного коефіцієнту – на 6,34 %, 
індексу співвідношення лімфоцитів і моноцитів – на 15,40 %, індексу 
співвідношення еозинофільних гранулоцитів і лімфоцитів – на 27,08 % та 
індексу алергізації – на 18,24 % (Р<0,05). Понижені параметри загальної 
імунологічної реактивності під впливом імуналу у спортсменів ігрових видів 
спорту настає підвищення рівня організму імунологічної резистентності 
організму на 9,71 %, загальної неспецифічної резистентності – на 31,16 % 
(Р<0,05), індексу співвідношення лімфоцитів та еозинофільних гранулоцитів 
– на 27,67 % (Р<0,01) та індексу співвідношення агранулоцитів і швидкості 
зсідання еритроцитів – на 42,16 % (Р<0,05). Перераховане вище засвідчує про 
те, що імунал, використаний для реабілітації загальної імунологічної 
реактивності організму у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів, 
проявляє імуномодулюючу дію. Остання підвищує імунологічну 
резистентність спортсменів, загальну неспецифічну резистентність та 
понижує швидкість зсідання еритроцитів. 

Висновки. Пероральне використання імуналу за розробленою 
методикою у спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів віком 17 – 24 
роки проявляє імуномодулюючу дію – підвищує імунологічну резистентність 
організму на 9,71 %, загальну неспецифічну резистентність (вроджений 
імунітет) – на 31,16 % (Р<0,05) та понижує підвищені параметри 
імунологічної реактивності на 8,72 %, неспецифічної реактивності – на 
3,63 % та неспецифічну гіперчутливість (алергізацію) організму - на 18,24 %. 
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ВПЛИВ ІМУНАЛУ НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНО-
КОМПЕНСАТОРНОГО НАПРУЖЕННЯ ТА КЛІТИННОЇ 

РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ ВИДІВ 
СПОРТУ - БАСКЕТБОЛІСТІВ 

Анотація.  Використання Імуналу за стандартного методу підвищує 
рівень адаптаційно-компенсаторних процесів на 3,92%, що сприяє 
підвищенню загальної неспецифічної резистентності організму спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів на 13,10%. Застосування Імуналу у 
спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів призводить до підвищення 
неспецифічної резистентності на 22,22%, а також сприяє підвищенню рівня 
клітинної реактивності організму спортсменів на 16,75%, загальної 
неспецифічної резистентності, клітинної реактивності організму та зниженню 
ядерного індексу ступеня інтоксикації, гематологічного показника 
інтоксикації за В.С. Васильєвим.  

Ключові слова: баскетбол, спортсмени, адаптація, клітинна 
реактивність, імунал. 
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THE IMPACT OF IMUNAL ON THE LEVEL OF ADAPTATION-
COMPENSATORY TENSION AND CELL REACTIVITY OF THE 

ORGANISM OF SPORTGAME ATHLETS – BASKETBALL PLAYERS 
Abstract. The use of Imunal by the standard method increases the level of 

adaptation-compensatory processes by 3.92% that helps to increase the general 
nonspecific resistance of the body of athletes of sport games – basketball players 
by 13.10%. The use of Imunal in athletes of sport games - basketball players leads 
to an increase of nonspecific resistance by 22.22%, as well as contributes to the 
increase of the level of cellular reactivity of the athletes` body of 16.75%, total 
nonspecific resistance, cellular reactivity of the organism and the decrease in the 
degree of toxicity of the organism, the index of intoxication by V.S. Vasilyev. 
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Вступ. Адаптаційні реакції організму спортсменів за умов постійних 
тренувань і змагань різного ступеня є важливою складовою фізіологічної 
ефективності спортсмена у змаганнях і збереження його здоров’я. Процес 
адаптації організму до нових умов спеціальних тренувань і спортивних 
змагань повно може бути вивченим за допомогою теорії функціональних 
систем [1]. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю формування концепції про 
фізіологічні механізми адаптаційних реакцій та асоційованої з ними 
клітинної реактивності, а також, що є надзвичайно важливим встановлення 
способів корекції змін, що проявляються в процесі тренувань та участі у 
змаганнях [2]. 

Останні десятиліття характеризуються впровадженням у практику 
охорони здоров’я імунопротекторних препаратів для активації 
протиінфекційного захисту від факторів навколишнього середовища та 
діяльності за надзвичайних та екстремальних умов, які знижують захисну 
функцію імунної системи і факторів неспецифічного протиінфекційного 
захисту. 

У попередніх дослідах з встановлення рівня адаптаційного напруження 
і пов’язаної з ним клітинної реактивності організму показали порушення цих 
показників І-ІІ рівня. Для корекції таких порушень необхідно 
використовувати рослинні адаптогени, можливо препарати ехінацеї 
пурпорової.  

Мета дослідження: вивчення впливу імунотропного препарату-
адаптагену Імуналу (Immunal) на корекцію порушень показників рівня 
адаптаційного напруження і клітинної реактивності організму спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів. 

Матеріали і методи. Дослідження показників, що характеризують 
рівень адаптаційно-компенсаторного напруження і клітинної реактивності, 
загальної неспецифічної резистентності організму спортсменів ігрових видів 
спорту – баскетболістів, проведено у 18 спортсменів віком 17-24 роки 
(середній вік 19,95±1,10 р.). Серед обстежених 10 (55,56%) були  чоловіки та 
8 (44,44%) спортсменок були жіночої статі. Контрольна група складалася із19 
спортсменів віком 17-24 роки, 11 (57,89%) спортсменів чоловічої статі, 8 
(41,18%) – жіночої статі. 

У 18 спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів чоловічої статі 
було 10 (55,56%), жіночої – 8 (44,44%), віком від 17 до 24 років (середній вік 
19,89±1,17 р.). Дослідження проводили у спортсменів – баскетболістів, які 
постійно мешкають у м. Чернівці. Всі волонтери були практично здоровими 
людьми (І-ІІ група здоров’я) упродовж останніх 6-12 місяців не мали гострих 
інфекційних і неінфекційних захворювань, не приймали будь-яких БАДів, 
антимікробних та імунотропних препаратів і були здатні без обмежень 
виконувати біологічні соціальні, фізичні функції. 

Обстеження здійснювали у передзмагальний період упродовж трьох 
місяців (вересень, жовтень, листопад), що дало можливість реєструвати 
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достовірні величини показників. 
Дослідження проведені згідно з положенням Конвенції Ради Європи 

«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997), 
«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю всесвітньої медичної асоціації (2000), 
«Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятої резолюцією 
Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), принципам Гельсінської 
декларації  (1964) та з дотриманням чинних нормативних вимог України. 

На підставі проведеного розширеного загально клінічного аналізу крові 
провели розрахунок гематологічних індексів і коефіцієнтів, за якими 
аналізували загальну клітинну реактивність організму та ендогенну 
інтоксикацію: лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), гематологічний 
показник інтоксикації, індекс зсуву лейкоцитів, показник інтоксикації, 
диференційний індекс інтоксикації, індекс співвідношення лейкоцитів і 
швидкості зсідання еритроцитів (ШЗЕ), ядерний індекс ступеня 
ендотоксикозу тощо [3, 4, 5, 6,]. Для визначення інформативності змін 
показників системи імунітету, як можливих прогностичних чинників, 
визначали ступінь імунологічних порушень (СІП) кожного показника за 
формулою: СІП = (показник хворого / показник, прийнятий за норму – 1) 
х100 %. За наявності імунодефіциту показник був негативним (-), знак «+» 
свідчив про гіперфункцію імунної системи. Значення результату в 1-33 % 
трактували як І ступінь імунологічних розладів, 34-66,7% - ІІ ступінь, більше 
66,7% - ІІІ ступінь. 

Рівень адаптаційного напруження організму визначали за показником 
адаптаційного індексу за Л.Х. Гаркаві, Е.Б. Квакіною та М.А. Уколовою [2]. 
Адаптаційний індекс (АІ) визначали за співвідношенням відносної кількості 
лімфоцитів і сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів. 

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за відомими 
методами варіаційної статистики з визначенням середніх арифметичних 
величин (М) і стандартної похибки (±m). Достовірність даних для 
незалежних вибірок розраховували за критерієм t-критерій Student (при 
розподілі масивів близьких до нормальних), U-критерію Wilcoxon-Mann-
Whitney (при нерівномірному розподілі). Різницю вважали достовірною за 
p<0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Ключову роль у 
забезпеченні адаптаційно-компенсаторної діяльності людини та пов’язаної з 
нею клітинної реактивності відіграє система крові, основу якої складають 
імунокомпетентні клітини і гуморальні фактори протиінфекційного 
неспецифічного і специфічного імунного захисту. Комплексна роль системи 
крові визначається функцією транспорту поживних речовин і кисню – 
основних джерел харчових продуктів і кисню до клітин і тканин. Крім того, 
вона є одним із найважливіших носіїв інформації про процеси, що 
протікають на рівні тканинних структур, а імунокомпетентні клітини 
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периферичної крові дуже чутливі як до змін навколишнього середовища 
проживання та роботи, так і змін у внутрішньу стані – гомеостазі. Зміна 
параметрів периферичної крові може розширити або ж навпаки лімітувати 
адаптаційно-компенсаторні можливості організму, так як енергетичний 
механізм посідає ключове місце у процесі адаптації і клітинної реактивності. 
Корекція порушень адаптаційних реакцій дасть змогу здійснити 
індивідуальний підхід до визначення адекватності адаптаційно-
компенсаторних реакцій із врахуванням стану організму спортсменів ігрових 
видів спорту. 

Оскільки у попередніх дослідженнях нами були встановлені зміни 
адаптаційно-компенсаторних реакцій та рівня клітинної реактивності, що 
відноситься до І ІІ ступеня порушень нами для реабілітації цих порушень був 
використаний рослинний імуностимулюючий засіб Імунал (Immunal).  
Таблетки якого містять сік, одержаний із свіжозібраних квітучих частин 
рослини Ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea). Одна таблетка містить 80 
мг висушеного соку. Сік ехінаеї містить біологічно активні речовини, що 
стимулюють неспецифічний протиінфекційний захист, посилюючи захисні 
механізми організму. Основними активними компонентами Імуналу   є 
похідні кофейної кислоти (цикорієва кислота та її ефіри), алкаліди і 
полісахариди, що мають імуностимулюючу активність. Неспецифічна 
стимуляція проявляється в основному у підвищенні фагоцитарної активності 
нейтрофільних гранулоцитів і моноцитів/макрофагів. За використання 
Імуналу підвищується продукція цитокінів як першого, так й імунного 
покоління, які стимулюють реактивність імунокомпетентних та інших 
клітин. Імунал має неспецифічну противірусну дію стосовно 
ортоміксовірусів та вірусів герпесу. Через перераховані властивості ехінацеї 
пурпурової у людини підвищується опірність до інфекцій респіраторного 
тракту. Імунал застосовували по 1 таблетці раз в день вперіод з 17 до 19 год 
вечора незалежно від прийому харчів упродовж 10 днів, потім 15-20 днів 
перерва і другий курс 10 днів. Жодних побічних ефектів не виявлено. 
Використання ехінацеї не поєднували з іншими засобами. Такий курс 
використовували один раз на 6 місяців, 2 курси на рік. 

На сьогоднішній день запропоновано порівняно прості критерії оцінки 
загальних адаптаційно-компенсаторних реакцій і клітинної реактивності 
організму людини і вони базуються на показниках абсолютної і відносної 
кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної 
крові. Тому першим етапом визначення було дослідження абсолютної і 
відносної кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин 
периферичної крові організму спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів та проведення реабілітаційного курсу Імуналом (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Вплив імуналу на абсолютну і відносну кількість основних популяцій 
імунокомпетентних клітин периферичної крові спортсменів ігрових 
видів спорту – баскетболістів. 
 

Імунокомпетентні 
клітини Одиниці виміру 

Баскетболісти до 
прийому імуналу 

(n = 19) 

Після 
використання 

імуналу 
(n = 18) 

Лейкоцити х109/л 5,73±0,21 6,67±0,37ˣ 

Гранулоцити % 64,67±0,70 64,23±0,73 
х109/л 3,71±0,17 4,28±0,21ˣ 

Нейтрофільні 
гранулоцити 

% 62,78±0,71 62,76±0,75 
х109/л 3,60±0,15 4,19±0,21ˣ 

Сегментоядерні 
нейтрофіли 

% 58,67±0,71 60,37±0,74 
х109/л 3,36±0,15 4,03±0,19ˣ 

Паличкоядерні 
нейтрофіли 

% 4,11±0,01 2,39±0,05ˣˣˣ 
х109/л 0,24±0,02 0,16±0,02ˣ 

Еозинофільні 
гранулоцити 

% 1,89±0,03 1,47±0,03ˣˣ 
х109/л 0,11±0,01 0,10±0,01 

Агранулоцити % 35,33±0,31 35,77±0,31 
х109/л 2,02±0,07 2,39±0,17ˣ 

Лімфоцити % 30,81±0,27 30,59±0,25 
х109/л 1,77±0,06 2,04±0,07ˣ 

Моноцити % 4,52±0,22 5,18±0,36 
х109/л 0,26±0,01 0,35±0,03ˣ 

Еритроцити х1012/л 4,34±0,31 4,97±0,34 
ШЗЕ мм/год 12,29±2,30 8,77±1,49 
Середній вік роки 19,95±1,10 19,89±1,17 

Примітка :  ШЗЕ – швидкість зсідання еритроцитів. 

Показано, що реабілітація Імуналом позитивно впливає на абсолютну і 
відносну кількість імунокомпетентних клітин у периферійній крові 
спортсменів ігрових видів спорту. Так, за дії Імуналу підвищується у крові 
абсолютна кількість лейкоцитів на 16,40%, гранулоцитів – на 15,36% за 
рахунок зростання абсолютної кількості нейтрофільних гранулоцитів на 
16,39% за рахунок зрілих форм нейтрофільних гранулоцитів-
сегментоядерних – на 19,94%. При цьому суттєво знижується абсолютна і 
відносна кількість молодих паличкоядерних нейтрофільних лейкоцитів на 
50,0% і на 71,97% відповідно. Знижується відносна кількість еозинофільних 
гранулоцитів на 25,57%. Відмічається підвищення у периферійній крові 
абсолютної кількості агранулоцитів за рахунок лімфоцитів (на 15,25%) та 
моноцитів (на 34,62%). На інші показники абсолютної і відносної кількості 
імунокомпетентних клітин Імунал не проявляє суттєвої дії. 
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На основі одержаних результатів значень абсолютної і відносної 
кількості провідних популяцій імунокомпетентних клітин проведено 
визначення лейкоцитарних індексів інтоксикації за М.Я. Кальф-Каліфа, 
Б.А. Рейсом, Ю.Т. Хімігем, модифікованого ЛІІ, загального показника 
інтоксикації, ядерного індексу ступеня ендотоксикозу, гематологічного 
показника інтоксикації за В.С. Васильєвим, за індексом резистентності 
організму, за рівнем підвищення резистентності і за загальною 
неспецифічною резистентністю організму спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів, які характеризують рівень впливу Імуналу на значення цих 
показників після проведення курсу реабілітації Імуналом. Результати 
дослідження впливу Імуналу на рівень клітинної реактивності організму 
спортсменів ігрових видів спорту наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Вплив Імуналу на рівень клітинної реактивності організму спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів 

Показник Одиниці 
виміру 

До використання 
Імуналу (n=19) 

Після 
проведення 
курсу 
реабілітації 
(n=18) 

Клітинна реактивність у.о. 287,22±21,18 335,34±29,12 
ЛІІ за Я.Я. Кальф-Каліфа у.о. 1,31±0,11 1,36±0,12 
ЛІІ за Б.А. Рейсом у.о. 1,69±0,12 1,69±0,14 
ЛІІ за Ю.Г. Хімічем у.о. 0,63±0,06 0,63±0,05 
Показник інтоксикації у.о. 0,92±0,09 0,80±0,08 
Модифікований ЛІІ у.о. 1,69±0,13 1,69±0,12 
Ядерний індекс ступеня 
ендотоксикозу  

у.о. 0,30±0,03 0,24±0,01 

Гематологічний показник 
інтоксикації за 
В.С. Васильєвим 

у.о. 92,25±1,77 79,55±1,8 

Індекс резистентності 
організму 

у.о. 0,18±0,01 0,22±0,02* 

Рівень підвищення 
резистентності організму 

у.о. 18,37±0,27 22,22±0,29** 

Загальна резистентність 
організму 

у.о. 9,77±0,17 11,05±0,19 

Примітка: ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації 

Використання для імунореабілітації рівня клітинної реактивності  
організму спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів імунотропного 
препарату призводить підвищення неспецифічної резистентності організму 
спортсменів на 20,95% та індексу резистентності на 22,22%. При цьому 
формується стабільна тенденція до підвищення клітинної реактивності 
організму на 16,75%, загальної неспецифічної резистентності організму – на 
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13,10%, а також, як позитивний вплив на клітинну реактивність, зниження 
ядерного індексу ступеня інтоксикації на 25%, гематологічного показника 
інтоксикації за В.С. Васильєвим – на 15,96%, показника інтоксикації – на 
15%. 

Позитивному впливу Імуналу на клітинну реактивність і загальну 
неспецифічну резистентність організму спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів сприяло підвищення (на 3,92%) рівня адаптаційно-
компенсаторних процесів у період використання Імуналу. 

Висновки: 
1. Використання Імуналу (таблетка містить 80 мг висушеного соку, 

одержаного зі свіжозібраної Echinacea purpurea) за стандартного методу 
підвищує рівень адаптаційно-компенсаторних процесів на 3,92%, що сприяє 
підвищенню загальної неспецифічної резистентності організму спортсменів 
ігрових видів спорту – баскетболістів на 13,10%. 

2. Застосування Імуналу у спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів призводить до підвищення неспецифічної резистентності на 
22,22%, а також сприяє підвищенню рівня клітинної реактивності організму 
спортсменів на 16,75%, загальної неспецифічної резистентності, клітинної 
реактивності організму та зниженню ядерного індексу ступеня інтоксикації, 
гематологічного показника інтоксикації за В.С. Васильєвим. 
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ВДНЗ України «Буковинський державний  

медичний університет», м.Чернівці, Україна 
ВПЛИВ ІМУНАЛУ НА РЕАКТИВНУ ВІДПОВІДЬ НЕЙТРОФІЛЬНИХ 
ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ 

ВИДІВ СПОРТУ- БАСКЕТБОЛІСТІВ 
Анотація. Досліджений лікарський засіб - імунал, що містить в 1 

таблетці 80 мг висушеного соку, одержаного із свіжозібраної трави квітучої 
ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) використаний для реабілітації змін 
імуно-гематологічних показників, які характеризують реактивну відповідь 
нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові спортсменів ігрових видів 
спорту - баскетболістів, призводить до імуномодулюючого ефекту - 
нормалізації перераховних показників. Препарат стимулює понижені функції  
та інгібує підвищені показники, які негативно впливають на здоров'я 
спортсменів ігрових видів спорту. Використання імуналу не викликає 
негативних  побічних наслідків та явищ. 

Ключові: слова: баскетбол, периферична кров, нейтрофільні 
гранулоцити, імунал 
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Annotation. The investigated medicine "Imunal", containing in one tablet 80 

mg of dried juice obtained from freshly harvested herbs of flowering Echinacea 
purpurea was used for the rehabilitation of changes in immuno-hematological 
parameters. These indicators characterize the reactive response of neutrophilic 
peripheral blood granulocytes of athletes playing sports - basketball. The using of 
Imunal leads to an immunomodulatory effect - normalization of the above 
indicators. The drug stimulates reduced function and inhibits elevated indicators, 
which adversely affect the health of athletes playing sports.  
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Вступ. Фагоцитоз є першооcновою адаптаційно-компенсаторних 

механізмів резистентності організму і проявляється не тільки у механізмах 
резистентності, а також і в імунному захисті. Фагоцити – це рухомі блукаючі 
або прикріплені до клітин, здатні захоплювати різного роду генетично 
чужорідні об’єкти (бактерії, мікроскопічні гриби, колоїдні неорганічні 
субстрати, барвники та ін.), в тому числі клітини власного організму, у 
випадку якщо вони застарілі і піддаються апоптозу або некрозу. В останні 
роки встановлена важлива деталь, що ферменти мікросомального окислення 
системи фагоцитозу розщеплюють, як правило, не живу, а уже вбиту мішень. 
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Еволюція фагоцитозу складна. Фагоцитоз є основою неспецифічної 
резистентності та імунітету у людини. Фагоцитуючі клітини у людини 
представлені декількома клітинними формами, що мають чіткий 
функціональний поділ.  До них належать моноцити/макрофаги і нейтрофільні 
гранулоцити. Останні орієнтовані, перш за все, на боротьбу з 
мікроорганізмами, що відносяться до різних таксономічних груп. 
Нейтрофільні гранулоцити (НГ) – головні захисники від інфекцій, хоча цим 
їх обсяг не обмежується, вони також беруть участь в регуляції тканинних 
біохімічних процесах і в нагляді за постійністю внутрішнього середовища 
(гомеостазом). Цитоплазма НГ містить велику кількість антимікробних 
речовин, НГ здатні продукувати вільні атоми кисню, якими НГ «спалюють» 
свої мішені. НГ рухомі як «зграя гончих», вони спрямовують до місця 
проникнення мікроба або чужорідної колоїдної речовини і вступають з ним у 
жорстоку боротьбу [4]. За рахунок інтенсивної продукції біохімічних 
речовин і фагоцитозу НГ здійснюють ефективний неспецифічний 
протиінфекційний захист, нерідко ціною власного життя [1, 3]. 

Як показують попередні дослідження [2], у спортсменів ігрових видів 
спорту-баскетболістів підвищується на 53,25% реактивна відповідь НГ 
периферійної крові, що є небезпечним для здоров’я спортсменів із-за 
можливого зростання окисного процесу і зниження антиоксидазної системи. 
Для корекції (нормалізації) оксидантно-антиоксидантних систем нами 
використаний рослинний препарат імунал. 

Мета дослідження. Визначення впливу імуналу на рівень реактивної 
відповіді (нормалізації) нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові 
спортсменів ігрових видів спорту-баскетболістів у процесі тренувальної 
активності. 

Матеріал та методи. Дослідження імуно - гематологічних показників, 
що характеризують рівень впливу імуналу (immunal) на ступінь реактивної 
відповіді (нормалізації) нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові 
спортсменів ігрових видів спорту-баскетболістів, проведено у 18 спортсменів 
віком 17-24 років (середній вік 19,95±1,10). Серед обстежених 10 (55,56 %) 
були чоловіки та 8 (44,44 %) спортсменок жінок. Контрольна група у складі 
19 спортсменів ігрових видів спорту-баскетболістів чоловіків було 11 
(57,89%), жінок – 8 (42,11%) віком від 17 до 24 років (середній вік 
19,89±1,17). Дослідження проводили у спортсменів-баскетболістів, які 
постійно мешкали у м. Чернівці. Всі волонтери були практично здоровими 
людьми (І-ІІ група здоров’я) упродовж 6-12 місяців не мали гострих 
інфекційних і неінфекційних захворювань, не приймали будь-яких БАДів, 
антимікробних  та імунотропних препаратів і були здатні без обмежень 
виконувати біологічні, соціальні, фізичні функції. 

Обстеження здійснювали у визначений період упродовж трьох місяців 
(вересень, жовтень, листопад), що дало можливість реєструвати достовірні 
величини показників. 

Дослідження проведені згідно з положенням Конвенції Ради Європи 
«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997). 



79 

«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів», прийнятих 52-ою Асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації 
(2000). «Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятої 
резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), принципам 
Гельсінської декларації (1964р.) та з дотриманням чинних нормативних 
вимог України. 

На підставі розширеного загальноклінічного аналізу крові провели 
розрахунок імуно - гематологічних індексів і коефіцієнтів, за якими 
аналізували рівень реактивної відповіді НГ, індекс зсуву НГ і лейкоцитів, 
нейтрофільно-лімфоцитарний коефіцієнт, індекс співвідношення НГ і 
моноцитів, лейкоцитарний індекс, індекс неспецифічної реактивності, 
резистентності організму, індекс  імунологічної резистентності і 
реактивності. Для визначення інформативності змін показників системи 
імунітету, як можливих прогностичних чинників, визначали ступінь 
імунологічних порушень (СІП) кожного показника за формулою: 
СІП=(Показник хворого/показник прийнятий за норму -1) х 100%. За 
наявності імунодефіциту показник був негативним (-), знак «+» свідчив про 
гіперфункцію імунної системи. Значення результату в межах 1-33 % 
трактували як І ступінь імунологічних розладів, 34-66,7 %- ІІ ступінь, більше 
66,7 % - ІІІ ступінь. Рівень впливу імуналу на реактивну відповідь НГ 
визначали за названими вище показниками. 

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за відомим 
методами варіаційної статистики з визначенням середніх арифметичних 
величин (М) і стандартної похибки (±m). Достовірність даних для 
незалежних вибірок раховували за t критерієм Student (при розподілі масивів 
близькими до нормальних). 

Одержані результати та їх обговорення. Система нейтрофільних 
гранулоцитів унікальна, оскільки є важливим і древнім неспецифічним 
механізмом протиінфекційного захисту та частково специфічного імунітету. 
Ця система є першою ланкою специфічної імунної відповіді на антиген. Цим 
пояснюється часте ураження системи НГ за різницю зовнішніх і внутрішніх 
факторів. У попередніх дослідженнях [2] показано, що у спротсменів ігрових 
видів спорту-баскетболістів підвищена на 53,25 % реактивна відповідь НГ 
периферичної крові, що було підтверджено іншими імуно-гематологічними 
показниками і коефіцієнта. 

Реактивну відповідь нейтрофільних гранулоцитів визначали 
встановленням імуно-гематологічних індексів і коефіцієнтів, розрахованих на 
встановлені впливу імуналу на абсолютну і відносну кількість основних 
популяцій імунокомпетентних клітин у вторинному органі імунної системи 
периферичній крові спортсменів ігрових видів спорту-баскетболістів 
(таблиця 1). 
 
 



80 

Таблиця1 
Вплив імуналу на абсолютну і відносну кількість основних популяцій 
імунокомпетентних клітин периферичної крові спортсменів ігрових 
видів спорту-баскетболістів 

Імунокомпетентні 
клітини 

Одиниці виміру Баскетболісти до 
прийому імуналу 

(n=19) 

Після 
використання 
імуналу (n=18) 

Лейкоцити х109/л 5,73±0,21 6,67±0,37* 
Гранулоцити % 64,67±0,70 64,23±0,73 

х109/л 3,71±0,17 4,28±0,21* 
Нейтрофільні 
гранулоцити 

% 62,78±0,71 62,76±0,75 
х109/л 3,60±0,15 4,19±0,21* 

Сегментоядерні 
нейтрофіли 

% 58,67±0,71 60,37±0,74 
х109/л 3,36±0,15 4,03±0,19* 

Паличкоядерні 
нейтрофіли 

% 4,11±0,01 2,39±0,05*** 
х109/л 0,24±0,02 0,16±0,02* 

Еозинофільні 
гранулоцити 

% 1,89±0,03 1,47±0,03** 
х109/л 0,11±0,01 0,10±0,01 

Агранулоцити % 35,33±0,31 35,77±0,31 
х109/л 2,02±0,07 2.39±0,17* 

Лімфоцити % 30,81±0,27 30,59±0,25 
х109/л 1,77±0,06 2,04±0,07* 

Моноцити % 4,52±0,22 5,18±0,36 
х109/л 0,26±0,01 0,35±0,03* 

Еритроцити х1012/л 4,34±0,31 4,97±0,34 
ШЗЕ мм/год 12,29±2,30 8,77±1,49 

Середній вік Роки 19,95±1,10 19,89±1,17 
Примітка: ШЗЕ –швидкість зсідання еритроцитів 

Показано, що імунореабілітація рослинним препаратом імуналом 
позитивно впливає на абсолютну і відносну кількість основних популяцій 
імунокомпетентних клітин у периферичній крові спортсменів ігрових видів 
спорту-баскетболістів віком 17-24 роки. Так, за дії прийнятого курсу імуналу 
підвищується у периферичному органі системи імунітету абсолютна 
кількість лейкоцитів на 16,40%, абсолютна кількість гранулоцитів – на 
15,36% за рахунок підвищення абсолютної кількості зрілих форм НГ – 
сегментоядерних – на 19,94 %, що важливо для підвищення неспецифічної 
резистентності організму спортсменів. За перерахованих змін суттєво 
знижується абсолютна і відносна кількість молодих форм НГ-
паличкоядерних на 50,0 % і на 71,97 % відповідно, також знижується 
відносна кількість еозинофільних гранулоцитів на 25,57 %. Відмічається 
підвищення у периферичній крові абсолютної кількості агранулоцитів за 
рахунок абсолютної кількості лімфоцитів на 15,25 % та моноцитів - на 
34,62 %. Інші показники абсолютної та відносної кількості ключових 
популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові не зазнають 
суттєвого впливу від застосування імуналу. 
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На підставі одержаних результатів абсолютної і відносної кількості 
імунокомпетентних клітин у периферичній крові встановили рівень 
реактивної відповіді НГ, який підтверджували показниками, що 
характеризують реактивну відповідь НГ під впливом імуналу – значенням 
нейтрофільно-лімфоцитарного коефіцієнту, індексів зсуву НГ і лейкоцитів, 
лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу, співвідношення  НГ/моноцитів, 
лейкоцитів і ШЗЕ, лейкоцитарного індексу, а також рівнем індексів 
неспецифічної реактивності організму, резистентність організму, 
імунологічної реактивності та імунологічної резистентності з визначенням 
рівня підвищення імунологічної реактивності (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Вплив імуналу на рівень реактивної відповіді нейтральних гранулоцитів 
периферичної крові спортсменів ігрових видів спорту-баскетболістів 

Показники До використання  
імуналу (n=19) 

 Після використання 
імуналу (n=18) 

Реактивна відповідь 
нейтрофільних гранулоцитів 
(НГ) (у.о.) 

3,61±0,11 2,74±0,12* 

Нейтрофільно-лімфоцитарний 
коефіцієнт (у.о.) 

2,18±0,04 2,05±0,07 

Індекс зсуву нейтрофільних 
гранулоцитів 

0,017±0,001 0,038±0,002** 

Індекс зсуву лейкоцитів 1,83±0,12 1,80±0,14 
Лімфоцитарно-гранулоцитарний 
індекс 

4,76±0,10 4,76±0,11 

Індекс нейтрофіли/моноцити 13,89±0,21 12,12±0,19** 
Співвідношення лейкоцитів і 
ШЗЕ 

0,47±0,05 0,76±0,07* 

Лейкоцитарний індекс 1,23±0,12 1,47±0,14 
Індекс неспецифічної 
реактивності 

52,51±0,87 50,67±0,71 

Індекс резистентності організму 0,19±0,02 0,25±0,03 
Індекс імунологічної 
реактивності 

7,23±0,27 6,19±0,21* 

Індекс імунологічної 
резистентності 

1,03±0,11 1,13±0,11 

Рівень підвищення імунологічної 
реактивності 

7,02±0,25 5,48±0,21* 

Примітка: ШЗЕ – щвидкість зсідання еритроцитів 
НГ – нейтрофільні гранулоцити 

Підвищення реактивної відповіді НГ периферичної крові у спортсменів 
ігрових видів спорту - баскетболістів на 53,25% засвідчує про гіперактивацію 
цієї найбільшої популяції, яка може призвести до патологічного процесу в 
організмі спортсменів. Підвищення кількості НГ у периферичній крові часто 
є інформацією про гостру інфекцію в організмі або зростання апоптозу 
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клітин, що є негативним наслідком підвищеної реактивності НГ на 31,75 %. 
За використання імуналу є позитивними показники нормалізації реактивності 
НГ у спортсменів ігрових видів спорту. За процес нормалізації реактивної 
відповіді НГ периферичної крові у спортсменів ігрових видів спорту за 
використання імуналу, засвідчує зниження індексу співвідношення 
нейтрофілів і моноцитів на 14,60 %, що дозволяє прогнозувати ефективну 
імунну відповідь за наявності інфекційного процесу, а суттєве підвищення на 
61,70 % індексу співвідношення лейкоцитів до швидкості зсідання 
еритроцитів засвідчує про наявність інтоксикації, пов’язаної з автоімунним 
процесом - активацією НГ, що частково підтверджує підвищення на 19,51% 
(Р>0,05%) лейкоцитарного індексу. Під впливом імуналу зростає на 9,71% 
імунологічна резистентність за зниженої (нормалізація) імунної реактивності 
на 16,80%, що призводить до нормалізації рівня підвищення імунологічної 
реактивності на 28,10 %. 

Результати дослідження впливу імуналу на показники, що 
характеризують рівень реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів 
периферичної крові спортсменів ігрових видів спорту - баскетболістів, 
показали його нормалізуючу дію на вказані показники – підвищені показники 
понижуються (реактивна відповідь НГ, індекс співвідношення нейтрофілів до 
моноцитів, індекс імунологічної реактивності та рівень активації імунної 
реактивності), або мають тенденцію до пониження (нейтрофільно-
лімфоцитарний коефіцієнт, індекс зсуву лейкоцитів, індекс неспецифічної 
реактивності, індекс імунологічної резистентності), а знижені показники - 
зростають (індекс зсуву НГ, індекс співвідношення лейкоцитів до ШЗЕ), або 
мають тенденцію до зростання (лейкоцитарний індекс, індекс резистентності 
організму та індекс імунологічної резистентності). Така вибірково різнобічна 
дія імуналу у спортсменів ігрових видів спорту дозволяє віднести імунал до 
імуно-модулюючих засобів організму спортсменів ігрових видів спорту- 
баскетболістів, які систематично тренуються та постійно беруть участь у 
спортивних змаганнях. 

Висновки. Досліджений лікарський засіб - імунал, що містить в 1 
таблетці 80 мг висушеного соку,одержаного із свіжозібраної трави квітучої 
ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) використаний для реабілітації змін 
імуно-гематологічних показників, які характеризують реактивну відповідь 
нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові спортсменів ігрових видів 
спорту - баскетболістів, призводить до імуномодулюючого ефекту - 
нормалізації перерахованих показників. Препарат стимулює понижені 
функції  та інгібує підвищені показники, які негативно впливають на здоров'я 
спортсменів ігрових видів спорту. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Афанасьева И.Н. Иммунный гомеостаз у спортсменов высокой 
квалификации. Автореф.дисерт. док-ра наук / И.Н.Афанасьева// 
Иммунный гомеостаз у спортсменов высокой квалификации.- 
Смоленск.2012.-32с. 



83 

2. Міхєєв А.О., Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів 
периферичної крові спортсменів ігрових видів спорту – баскетболістів / 
А.О.Міхєєв, Л.І. Сидорчук, І.Й. Сидорчук // Актуальні проблеми 
фізичного виховання та здоров'я людини. Матеріали IV-ої Міжнародної 
заочної науково-практичної конференції (3 – 7 грудня 2018 року) – 
Слов'янськ-2018.-с. 40-46. 

3. Перекисное окисление липидов и функциональное состояние 
нейтрофилов периферической крови у спортсменов на различных 
этапах годичного цикла / Т.В.Абакулова, Е.И.Генич и др. // Вестник 
спортивной науки. 2011.- №2.- С.39-43. 

4. Nathan C. Neutrophils and immunity: challenges and opportunities. Nat Rev 
Immunol (2006) 6:173–82. doi:10.1038/nri1785 

 
 
 
УДК: 615.37: 612.014.3: 612.017.1: 796.323 

Сидорчук Л.І., Попович В.Б.,  
Сидорчук А.С., Джуряк В.С., Сидорчук І.Й. 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 
ВПЛИВ ІМУНАЛУ НА ПРОВІДНІ ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ 

СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ У СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ ВИДІВ 
СПОРТУ – БАСКЕТБОЛІСТІВ 

Анотація. Рослинний лікарський засіб, в основі якого лежить 
висушений сік із свіжозібраної трави квітучої Echinacea purpurea, у 
спортсменів ігрових видів спорту - баскетболістів проявляє імуномоделюючу 
активність - підвищує понижену абсолютну кількість лейкоцитів на 23,84%, 
моноцитів/макрофагів - на 14,60% і лімфоцитів – на 15,25%, формує 
тенденцію до підвищення абсолютної і відносної кількості 
TCD4+лімфоцитів, імунорегуляторного індексу, відносної  кількості 
моноцитів. З іншої сторони, формується тенденція до зниження підвищеної 
абсолютної і відносної кількості TCD8±лімфоцитів, лейко-Т-клітинного 
індексу.  

Ключові слова: Імунал, системний імунітет, клітинна ланка, 
баскетболісти. 

Sydorchuk LI, Popovich VB, Sydorchuk AS, Dzhuryak VS, Sydorchuk II 
HSEE of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Сhernivtsi, 

Ukraine 
THE IMPACT OF IMUNAL ON THE LEADING INDICES OF SYSTEMIC 

IMMUNITY IN ATHLETS OF SPORT GAMES – BASKETBALLISTS 
Abstract. Herbal medicine, which is based on dried juice from freshly picked 

blooming herb Echinacea purpurea, in athletes of sport games - basketball players 
has immunomodulatory activity - increases the reduced absolute number of 
leukocyte by 23.84% monocyte/macrophages - by 15,25%, form a tend to increase 
the absolute and relative number of TCD4 + lymphocytes, immunoregulatory 
index, relative number of monocytes. On the other hand, there is a tendency to 
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decrease the increased absolute and relative number of TCD8 ± lymphocytes, 
leuko-T-cell index. 

Keywords: Imunal, systemic immunity, cellular link, basketball players. 
Вступ. За М. Бернетом, основна функція системи імунітету полягає у 

нагляді за чистотою антигенної структури клітинних популяцій організму. 
Синтез кожного індивідуального білка закодований відповідними 
генетичними детермінантами, що свідчить про те, що антигенний склад 
клітини об’єктивно відображає стан її генетичного апарату. Якщо, 
антигенний спектр клітини нормальний, то нормально функціонує увесь 
геном клітини і забезпечує нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних 
процесів в організмі людини. 

Вихідним моментом будь-якої форми імунної відповіді є контакт 
антигену з приймаючими структурами клітини лімфоїдної тканини і його 
розпізнання. У цьому складному процесі беруть участь як мінімум три типи 
клітин: Т-лімфоцити (ТСD4+ - хелпер/індуктор), В-лімфоцит-попередник і 
макрофаг.  

В останні роки визнання одержала нова схема імунної відповіді, в якій 
макрофагу відводиться центральне положення організатора усього процесу. 
Згідно цієї схеми, антиген контактує з макрофагами, поглинається останнім і 
в ньому проходить процесінг – антиген піддається ферментативній обробці і 
з`єднується з власними антигенами макрофага (Іа-білками) і в такому вигляді 
антиген представляється відповідним імунокомпетентним клітинами (Т- або 
В-лімфоцитам). Одночасно з цим, макрофаг секретує особливий пептид - 
цитокін (інтерлейкін-1), який активує Т-лімфоцит (ТСD4+), останній виділяє 
інший цитокін (інтерлейкін-2), який є індуктором поділу клітин попередників 
і запускає клітинну імунну відповідь [4].  

Захисний механізм специфічної клітинної імунної відповіді 
забезпечуються також клітинами-ефекторами (Т-хелпером/індуктором, Т-
супресором/цитолітичними лімфоцитами, природними кілерами та іншими 
клітинами, які беруть участь в антитілозалежній цитолітичній системі. 
Основну роль у клітинній імунній відповіді відіграють ТСD4+ 
хелпери/індуктори, ТСD8+ - цитолітичні лімфоцити, що наділені 
безпосередніми ефекторними функціями. ТСD8±лімфоцити здійснюють 
кілінг вірус-інфікованих клітин (разом з вірусами), мутантних і пухлинних 
клітин. В процесі активації ТСD4±лімфоцити поділяються на 2 групи клітин 
Th1 ITh2, кожна з яких породжує специфічний каскад цитокінів другого 
покоління. Th1-клітини формують клітинну імунну відповідь. У попередніх 
дослідженнях нами було показано, що у спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів понижується відносна кількість провідної субпопуляції Т-
лімфоцитів (ТСD4+) на 10,75% і формується стабільна тенденція до 
зниження абсолютної кількості ТСD3+ на 15%, а імунорегуляторний індекс 
понижується на 19,53%, що є свідченням формування у спортсменів ігрових 
видів спорту – баскетболістів набутого імунодефіцитного стану за клітинним 
типом, що вимагає проведення фармакологічної корекції [3]. З нашої точки 
зору, слід використовувати імунотропні адаптогени, наприклад рослинний 
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препарат Імунал [2], оскільки зміни показників клітинної ланки системного 
імунітету досягають І-ІІ ступеня. 

Мета дослідження: встановити ефективність імунореабілітаційної 
активності рослинного імунотропного лікарського засобу (Імуналу), що 
містить в одній таблетці 80 мг висушеного соку, одержаного із свіжозібраної 
трави квітучої ехінацеї пурпурної (Echinacea purpurea) на провідні показники 
клітинної ланки системного імунітету у спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів. 

Матеріали і методи: експериментальне дослідження абсолютної і 
відносної кількості імунокомпетентних клітин, що характеризують клітинну 
ланку системного імунітету, проводилось у 18 спортсменів ігрових видів 
спорту – баскетболістів віком 17-24 роки (середній вік 19,95±1,10 р.). серед 
них було 10(55,56%) спортсменів чоловічої статі і 8 (44,44%) – жіночої. 
Контрольну групу склали 19 спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів, які не отримували будь-яких лікарських засобів і тренування 
на такому ж рівні як і спортсмени основної групи – баскетболісти. Вік 
контрольної групи 17 – 24 роки (середній вік 19,89±1,17р.). Серед 
контрольної групи було 10 (52,63%) спортсменів чоловічої і 9 (47,37%) – 
жіночої. 

Спортсмени і практично здорові особи мешкали на території 
м. Чернівці. 

Дослідження проведені згідно з положенням Конвенції Ради Європи 
«Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997), 
«Етичних принципів медичних наукових досліджень із залученням людських 
суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю всесвітньої медичної асоціації (2000), 
«Загальної декларації про біоетику та права людини», прийнятою 
резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005), Принципам 
Гельсінської декларації (1964) та з дотриманням чинних нормативних вимог 
України. 

Визначення абсолютної і відносної кількості Т-лімфоцитів та їх 
імунорегуляторних субпопуляцій (ТСD3+, ТСD4+ і ТСD8+) здійснювали 
методом непрямої імунофлюоресценції з використанням реактивів 
виробництва науково-виробничого центру  «Медбіоспектр» (Москва, РФ). 

Статистичне опрацювання одержаних результатів проводили за 
загально відомими методами варіаційної статистики з визначенням середніх 
величин (М) і статистичної похибки (±m). Достовірність даних незалежних 
вибірок розрахували за t-критерієм Стьюдента. Різницю вважали 
достовірною за р<0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Вплив Імуналу на показники 
системного імунітету організму спортсменів ігрових видів спорту – 
баскетболістів оцінювали за визначенням абсолютної кількості лейкоцитів, 
лімфоцитів, ТСD3+, ТСD4+ і ТСD8+ - лімфоцитів та відносної кількості 
лімфоцитів, а також за визначенням аналітичних індексів: 
імунорегуляторного та лейко-Т-клітинного індексу. Будь-яка форма імунної 
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відповіді заснована на рості, розмножені й дозріванні різних популяцій 
імунокомпетентних клітин. 

Т-лімфоцити забезпечують різноманітні реакції клітинного імунітету 
(протипухлинний захист, відторгнення алотрансплантата та деякі форми 
алергії – гіперчутливість уповільненого типу) і мають структурну 
мозаїчність. Ключовою субпопуляцією Т-лімфоцитів є клітини – помічники – 
ТСD4+ хелпери/індуктори. Вони самі не діють на генетично чужорідні 
клітини – мішені, але створюють необхідні умови для розвитку як клітинної, 
так і гуморальної імунної відповіді. Надходження в організм більшості 
відомих агентів за відсутності ТСD4+ –  лімфоцитів не викликає ні 
антитілоутворення, ні формування популяцій специфічних реактивних 
ТСD8+  – лімфоцитів. 

ТСD8+ – лімфоцитам належить одна з ключових ролей у забезпеченні 
протипухлинної резистентності. Дія цих клітин специфічна. Під впливом 
антигену, що потрапив в організм, вони інтенсивно розмножуються, 
формуючи клон ТСD8+ кілерів, адресованих клітинам-мішеням, носіям цих 
антигенів. Усі перераховані субпопуляції Т-лімфоцитів формують клітинну 
ланку системного імунітету. Результати вивчення абсолютної і відносної 
кількості популяції Т-лімфоцитів периферичної крові організму спортсменів 
ігрових видів спорту наведені у таблиці. 

Таблиця 
Вплив Імуналу на провідні показники клітинної ланки системного 
імунітету у спортсменів ігрових видів спорту-баскетболістів 

Показник Одиниці 
виміру 

Баскетболісти до 
прийому Імуналу 

(n=19) 

Після курсу 
Імуналу (n=18) 

Лейкоцити  * 109/л 5,37 + 0,21 6,65+0,21х 

Лімфоцити % 30,81 + 0,27 30,59+0,25 
* 109/л 1,77+0,06 2,04+0,07х 

ТСD3+-лімфоцити % 67,94+1,07 68,82+1,36 
* 109/л 1,20+0,21 1,51+0,03 

ТСD4+-лімфоцити % 52,27+0,98 53,37+1,29 
* 109/л 0.93+0,11 0,97+0,06 

ТСD8+-лімфоцити % 40,71+1,16 40,17+1,63 
* 109/л 0,72+0,10 0,68+0,07 

Моноцити/макрофаги % 4,52+0,22 5,18+0,36 
* 109/л 0,26+0,02 0,35+0,03х 

TCD4+/TCD8+ у.о. 1,28+0,14 1,33+0,12 
Лейко-Т-клітинний 
індекс 

л/т 4,78+0,21 4,40+0,23 

 
Праймерування – перший контакт макрофагів (дендритних клітин і 

тканинних макрофагів) з антигеном, який поступає з поверхні епітеліоцитів, 
найчастіше через М-клітини, проходить на рівні слизової оболонки, де 
макрофаг бере участь у розпізнанні і презентації антигена Т-хелпером, який 
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запускає стадійний поетапний каскад клітинної відповіді, результатом якої є 
формування реактивного клону ТСD8+ лімфоцитів, який виконує кілінгову 
функцію. Виходячи із цього, ми звертали особливу увагу впливу Імуналу на 
організатора імунної відповіді - макрофага. Саме від нього залежить 
виявлення антигену і презентація його спеціалізованим імунокомпетентним 
клітинам. Показано, що під впливом курсу Імуналу  у спортсменів ігрових 
видів спорту – баскетболістів підвищується абсолютна кількість макрофагів 
на 34,62% (p<0,05), і формується стабільна тенденція до зростання відносної 
кількості макрофагів на 14,60% (p>0,05), що є свідченням потенційного 
підвищення імунної відповіді та ефективності використання Імуналу. 

Імунал сприяє підвищенню абсолютної кількості лімфоцитів на 15,25% 
(p<0,05)і формуванню тенденції до підвищення абсолютної кількості 
загального пулу TCD3+ лімфоцитів на 25,83%, TCD4+ - на 4,30% та імунно-
регуляторного індексу – на 3,91%, що призводить до нормалізації імунного 
статусу спортсменів. Позитивним є також покращення на 17,73% (p>0,05) 
лейко-Т-клітинного індексу, який характеризує підвищену функцію 
специфічної клітинної відповіді, а також  зростання абсолютної і відносної 
кількості регуляторних TCD4+ лімфоцитів на 4,30% і на 2,10% TCD8+ 
відповідно, що засвідчує про покращення процесів розпізнання. 
Підтвердженням цього є зростання імунорегуляторного індексу. З іншої 
сторони, позитивним є також тенденція до зниження абсолютної і відносної 
кількості TCD8+ відповідно на 5,88% і на 1,34% та лейко-Т-клітинного 
індексу на 8,64%. Виходячи із сказаного вище, рослинний лікарський 
імунотропний препарат Імунал у спортсменів ігрових видів спорту володіє 
імуномодулюючою дією. 

Висновки: Рослинний лікарський засіб, в основі якого лежить 
висушений сік із свіжозібраної трави квітучої Echinacea purpurea, у 
спортсменів ігрових видів спорту - баскетболістів проявляє імуномоделюючу 
активність - підвищує абсолютну кількість лейкоцитів на 23,84%, 
моноцитів/макрофагів - на 14,60% і лімфоцитів – на 15,25%, формує 
тенденцію до підвищення абсолютної і відносної кількості 
TCD4+лімфоцитів, імунорегуляторного індексу, відносної кількості 
моноцитів. З іншої сторони, формується тенденція до зниження абсолютної і 
відносної кількості TCD8+ лімфоцитів та лейко-Т-клітинного індексу. 
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Наиболее актуальной на данный момент времени является тема 
улучшения интеллектуальных способностей индивида, который в то же 
время должен быть адекватно приспособлен всем требованиям современной 
жизни и условиям внешней среды. Таким образом возникает вопрос, как 
наиболее доступно и качественно усовершенствовать данные показатели? 
Нормированные физические нагрузки позволяют повысить когнитивные 
способности человека, влияя на церебральную гемодинамику, тем самым 
усиливая трофику головного мозга, и, следовательно, повышая его 
работоспособность.  

Двигательная активность человека образует совокупность 
двигательных реакций во всем их многообразии, представленных в свою 
очередь двумя основными группами – врожденными и приобретенными. 
Первые осуществляются через рефлекторные дуги спинного мозга, а 
последние – на основе врожденных и их моторные пути более сложные – 
начинаются в коре больших полушарий головного мозга. Из этого следует, 
что все движения человека являются сложнокоординированными реакциями, 
контролируемые ЦНС посредством мотонейронов – нервными клетками, 
расположенными в передних рогах спинного мозга, обеспечивающими 
двигательную координацию и поддержание миотонуса. Двигательную 
реакцию составляют следующие компоненты: рецепторное поле, нейроны 
ЦНС и мышцы. Стимуляция рецепторного поля генерирует поток нервных 
импульсов к сенсорным нейронам, с которых информация поступает на 
мотонейроны, связанными с вышележащими отделами ЦНС, образующими 
двигательные области и центры, регулирующие и координирующие 
деятельность скелетной мускулатуры. Поток импульсов от мотонейронов к 
мышце вызывает сокращение мышечных волокон, в результате чего 
происходит изменение длины мышц, что и формирует движение. 
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Нейрофизиологическим инструментом, структурно обеспечивающим 
прохождение нервных импульсов и успешность выполнения двигательных 
реакций, является двигательный анализатор. Двигательный анализатор 
является проприоцептивным, т.е. передающим информацию о состоянии 
мышечно-суставного аппарата. В мышцах млекопитающих животных и 
человека содержится три типа специализированных рецепторов: первичные 
окончания мышечных веретен, вторичные окончания мышечных веретен и 
сухожильные рецепторы Гольджи. Эти рецепторы реагируют на 
механические раздражения и участвуют в координации движений, являясь 
источником информации о состоянии двигательного аппарата организма [1]. 
Двигательный анализатор состоит из трех отделов: воспринимающего – 
предназначенного для преобразования энергии раздражения в процесс 
нервного возбуждения; проводникового – по которому импульсы передаются 
к вышележащим отделам ЦНС; центрального (коркового) – 
осуществляющего регуляцию деятельности всех отделов анализатора, а 
также анализ поступившей информации; все отделы связанны между собой 
сложной афферентной (восходящей) и эфферентной (нисходящей) системой 
взаимодействий [2]. 

В контексте данной тематики особый интерес представляет 
центральный отдел анализатора - область головного мозга, где располагаются 
и функционируют моторные центры и поля, обеспечивающие миодинамику. 
В организации двигательной активности также задействована почти вся кора 
полушарий, но основное количество нейронов сосредоточено в 
префронтальных долях полушарий головного мозга, там же расположены и 
корковые отделы других анализаторов [3]. Корковых отдел двигательного 
анализатора испытывает на себе влияние всех прочих анализаторов, что 
позволяет ему выполнять интегративную деятельность, и в основном, 
функцию коркового контроля за всеми другими функциями ЦНС. Этим и 
объясняется, что сенсомоторная кора головного мозга как коллектор 
различного вида информации выполняет основную роль в сенсорном 
контроле текущего движения или в «тактике» движения [4]. 

Из всего вышесказанного следует, что проекция скелетной 
мускулатуры в головном мозге тесно взаимосвязана с другими 
динамическими процессами, казалось бы, внешне разнородными. Например, 
речедвигательный центр расположен рядом с двигательным центром верхних 
конечностей, поэтому, когда человек выступает с речью он использует 
жестикуляцию, выполняющей вспомогательную роль, призванную визуально 
подкрепить содержание. Нередко жестикуляция способствует передачи 
некоторого объема информации, когда человек не может с помощью слов 
объяснить что-либо, описать форму, размер предмета. Из этого следует, что 
непроизвольная жестикуляция возникает тогда, когда для выражения мыслей 
недостаточно слов, что объясняется непосредственным соседством 
речедвигательного центра и двигательного анализатора верхних конечностей 
и передачей возбуждения от одного другому, вызывая движения в такт речи. 
Однако жестикуляция может быть объяснена необходимостью повышенного 
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энергообеспечения, функционирующего речедвигательного центра. Дело в 
том, что последний нуждается в повышенной трофике (питании), но если 
человек не сформировал навык четкого выражения мыслей с помощью слов, 
то этот центр не будет получать достаточного количества питательных 
веществ, которые ему необходимы и будет испытывать их дефицит. В 
результате чего он будет задействовать механизмы, обеспечивающие 
улучшение трофики, т.е. использовать ресурсы двигательного центра 
верхних конечностей, который в стремлении обеспечить себе достаточный 
для функционирования приток крови провоцирует движения рук в такт речи, 
вызывая жестикуляцию. Повышение деятельности одних образований мозга 
сопровождается усилением их кровообращения и уменьшением 
кровоснабжения других отделов мозга, находящихся в состоянии 
относительного покоя. Однако такое состояние длится недолго, 
«голодающие» участки головного мозга также начинают требовать 
дополнительное питание, поступление которого подчас обеспечивается за 
счет рефлекторной двигательной активности, о чем мы говорили выше. Из 
вышеизложенной информации следует, что двигательная активность 
способствует усилению гемодинамики (кровоснабжения) областей коры 
головного мозга, улучшению процессов метаболизма, что влечет за собой 
улучшение интеллектуальных способностей, когнитивных процессов. 
Инструментальными методами установлено, что в случае наличия у человека 
объема информации, значительно превышающего субъективную способность 
одномоментно воспринять ее и успешно освоить, происходит смещение 
центра мозговой активности из префронтальной (лобной) области в задние 
отделы полушарий головного мозга [5]. Этот процесс автоматически 
сопровождается перераспределением поступающей в мозг крови и 
возникновением дефицита поступающих с нею питательных веществ в 
префронтальной области, где расположены, как уже было сказано выше, 
«моторные поля» мускулатуры. 

Жизнедеятельность предполагает динамичную смену видов 
деятельности, с помощью чего регулируется естественным путем 
интенсивность кровоснабжения в различных отделах тела, и перетекание ее 
из одних отделов в другие. Возникает необходимость после интенсивных 
интеллектуальных нагрузок прибегнуть к некоторой физической активности, 
чтобы обеспечить адекватный отток крови из предшествующих активных 
центров, во избежание переутомления. Но как показывает практика, на самом 
деле этого не происходит, т.к. можно найти другие более простые способы 
снять психоэмоциональное и интеллектуальное переутомление, например, с 
помощью медикаментозных средств, алкоголя, курения, употребления 
наркотических и психотропных веществ, антидепрессантов. Например, после 
психоэмоционального потрясения некоторые люди прибегают к физической 
активности, тем самым снимая переутомление, а некоторые используют 
лекарственные вещества, алкоголь, что также способствует снятию 
психоэмоционального напряжения, только иными способами, но конечный 
результат один – изменение мозговой гемодинамики и релаксация, только 
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при первом способе не имеется повреждающего воздействия на организм, а 
при втором присутствует, и зачастую существенное. 

Таким образом, необходимо активно интегрировать физическую 
активность в жизнь современного человека, для улучшения здоровья, 
различных жизненных показателей, качества жизни, формирования 
здорового стиля жизни, развития личности, а также для снижения 
негативных эффектов повреждающих факторов внешней среды и дистресса.  
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Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 
дефектов. Образ жизни человека влияет на здоровье на 50-55%. Что в свою 
очередь предполагает активное влияние различных видов активности на 
последнее.  

Человек представляет собой открытую, многоуровневую 
саморегулирующуюся функциональную систему, активно 
взаимодействующую с внешней средой. Очень важно поддерживать 
нормальное функциональное состояние различных органов и систем, для 
обеспечения гомеостаза. Для профилактики инфекционных, 
неинфекционных, аутоиммунных и многих других заболеваний играет 
физическое и психоэмоциональное состояние человека. При недостаточном 
уровне физической активности, а также депрессивных состояниях, 
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являющихся зачастую следствием гиподинамии - страдают различные 
системы организма человека, что способствует расстройствам функции 
последних. В настоящее время все так же актуальными являются 
инфекционные заболевания вирусной, бактериальной и грибковой этиологии, 
наносящие огромный ущерб здоровью человека, нередко способствующие 
ухудшению качества жизни, инвалидизации и смертности. 

Иммунная система обеспечивает невосприимчивость организма ко 
многим патогенным микроорганизмам, аллергенам, опухолевым клеткам, 
распознавая, уничтожая и элиминируя их из организма человека, 
посредством специфических и неспецифических механизмов [1]. К органам 
иммунной системы относятся все органы, которые участвуют в образовании 
клеток, осуществляющих защитные реакции организма: лимфоцитов, 
плазматических клеток [2]. Органы иммунной системы подразделяют на 
центральные и периферические, к центральным относят тимус, красный 
костный мозг, к периферическим – селезенка и лимфатические узлы [3]. 

При умеренных физических нагрузках улучшается гемодинамика всех 
органов и тканей организма, что способствует улучшению в них 
метаболизма, повышению общей резистентности, индукции анаболических 
реакций, впоследствии снижающих общую заболеваемость. В результате 
интенсивной перфузии в органах лимфо- и иммунопоэза возрастает 
метаболизм в сторону анаболических реакций, активный синтез 
колониестимулирующих факторов, что влечет за собой усиление 
пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток. 
Улучшается также лимфодинамика, способствующая расселению Т-
лимфоцитов по различным органам и тканям, а также хомингу – миграции 
лимфоцитов в периферические лимфоузлы, что способствует более 
эффективному иммунному ответу. 

При снижении физической активности или же вовсе при ее отсутствии 
возникают патологические процессы, влекущие за собой снижение уровня 
качества жизни, в особенности инфекционные заболевания. Гиподинамия – 
состояние, характеризующееся снижением уровня физической активности, 
проявлением различных патологических процессов, являющееся результатом 
малоподвижного образа жизни. Данному состоянию подвержены все люди, 
ведущие образ жизни с минимальной физической активностью независимо от 
возраста. Гиподинамия влияет на весь организм. Бездействующие мышцы не 
обеспечивают достаточную перфузию органов и тканей, что негативно 
сказывается на эффективности работы нервной системы и всего организма, 
поскольку мышцы не способствуют продвижению крови по сосудам. 
При отсутствии физической нагрузки в организме происходят следующие 
изменения: 
 Ухудшается кровообращение головного мозга, в результате развивается 
гипоксия последнего, снижается умственная и физическая 
работоспособность, снижаются когнитивные способности, ухудшается 
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память, сон, а также эфферентное влияние на весь организм, в том числе на 
иммунную систему. 
 Ухудшается лимфодинамика, способствующая появлению лимфостаза, 
отеков, недостаточному оттоку тканевой жидкости, содержащей продукты 
обмена, ухудшенной миграции в ткани иммунокомпетентных клеток, 
реализующих антигенную защиту организма. 
 Снижение емкости легких и ухудшение легочной вентиляции, что 
способствует адгезии к дыхательным поверхностям микроорганизмов, 
являющихся возбудителями инфекционных заболеваний. 
 Повышение количества конечных метаболитов обмена в организме. 
Замедление кровообращения приводит к накоплению продуктов обмена 
веществ в клетках и тканях. Это в свою очередь снижает эффективность 
функционирования клеток и местный иммунитет, что способствует 
активации патогенных микроорганизмов. 

Таким образом, для нормального функционирования организма 
необходимо соблюдать дозированную, умеренную физическую активность, 
играющую огромную роль в жизнедеятельности организма и обеспечении 
генетической однородности, посредством иммунной системы, 
поддерживающие на оптимальном уровне показатели здоровья 
человеческого организма. 
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Annotation. In the article the model of the medical-biological provision of 

persons with disabilities, engaged in physical culture and sport at the present stage 
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За более чем столетний период активного развития спорта и медицины 
сформировались достаточно разные представления о понимании сущности 
профессиональных компетенций и организационных моделей спортивной 
медицины. Основной целью спортивной медицины является: 

-сохранение и укрепление здоровья людей, занимающихся 
физкультурой и спортом; 

-осуществление комплекса лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий при возникновении у них 
предпатологических и патологических состояний, травм и заболеваний; 

- медицинское обеспечение соревнований и учебно-тренировочных 
занятий; 

-обеспечение рационального использования средств и методов 
физической культуры и спорта;  

-оптимизация процессов постнагрузочного восстановления и 
повышение общей и спортивной работоспособности; 

- продление активного, творческого периода жизни.  
Занятия физической культурой и спортом, определение 

индивидуальной, оптимальной «дозы» физической активности, изучение 
путей её воздействия на организм и анализ происходящих при этом 
изменений требуют обязательного и квалифицированного врачебного 
обеспечения (1). Постоянное врачебное наблюдение за здоровьем людей, 
занимающихся физической культурой и спортом, анализ возникающих при 
этом изменений в состоянии здоровья и физическом развитии, 
предотвращение возможных отрицательных изменений в организме, 
появляющихся вследствие нерационального использования физических 
упражнений, являются неотъемлемой  частью общей системы  физического 
воспитания (3). 

Знание особенностей и специфики врачебного контроля за  
занимающимися  физической культурой и спортом обязательно для врачей 
учреждений первичного звена здравоохранения (УПЗЗ), ибо лишь силами 
спортивных врачей невозможно охватить врачебным контролем огромное и 
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все увеличивающееся число лиц, желающих заниматься физкультурой и 
спортом. Это определяет необходимость знания врачами УПЗЗ основ 
спортивной медицины, ибо без этого специалисты нередко не в состоянии 
решать вопросы, связанные с медицинским обеспечением лиц, 
занимающихся физкультурой и спортом. 

Наблюдения показывают, что врачи УПЗЗ недостаточно активно 
внедряют физическую культуру и спорт в повседневную жизнь людей, 
недостаточно пропагандируют здоровый образ жизни.  Вместе с тем,  кому 
как не им знать и понимать роль активных движений, физических 
упражнений и гигиенических процедур при закаливании организма, 
профилактике и снижении заболеваемости, в укреплении и сохранении 
здоровья населения. Все это должен настойчиво разъяснять и рекомендовать 
пациентам врач поликлиники, используя для этой цели любое посещение 
населения, при проведении периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации, при патронажах больных на дому. 

Врачебное обследование и диспансеризация лиц, занимающихся 
физкультурой и спортом, осуществляется в следующем порядке (6, 7): 

1. Дети дошкольного возраста обследуются врачами УПЗЗ с 
периодичностью не реже 1 раза каждые полгода. 

2. Учащиеся общеобразовательных и средне-специальных учебных 
заведений проходят организованные углубленные обследования в 
территориально прикрепленных УПЗЗ не реже 1 раза в год. 

3. Лица среднего и пожилого возраста, занимающиеся физкультурой и 
спортом, проходят врачебное обследование в УПЗЗ по месту 
жительства не реже 1 раза в год. 

4. Учащиеся детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского 
резерва подлежат диспансерному наблюдению во врачебно-
физкультурных диспансерах на местах не реже 1 раза каждые полгода. 

5. Медицинское обеспечение спортсменов сборных команд республики 
осуществляется специалистами Республиканского 
специализированного центра спортивной медицины при 
Национальном олимпийском комитете Узбекистана в соответствие с 
действующими приказами и положениями. 

6. Лица с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся 
физкультурой и спортом, в том числе паралимпийским спортом, 
проходят врачебное обследование в УПЗЗ по месту жительства не 
реже 2 раз в год, независимо от плановых и внеплановых медицинских 
обследований по основному заболеванию.   

7. Все занимающиеся физкультурой и спортом после перенесенных 
заболеваний и травм подлежат дополнительному врачебному 
обследованию с выдачей разрешения для продолжения занятий. 

8. Разрешение на участие в соревнованиях оформляется именным 
списком (заявочным листом), индивидуальной справкой и заносится в 
классификационную книжку спортсмена. Разрешение на участие в 
соревнованиях выдается на срок не более 6 месяцев, за исключением 
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видов спорта, где предусматриваются дополнительные обследования 
перед каждым соревнованием. 
Диспансеризация спортсменов, в том числе паралимпийцев, учащихся 

детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва 
предусматривает диспансерное обследование в зависимости от вида спорта и 
квалификации, а также дополнительные осмотры после заболеваний и травм, 
длительных перерывов в учебно-тренировочном процессе, перед 
соревнованиями по видам спорта, требующим дополнительного 
обследования (например, бокс, плавание, альпинизм, тяжелая атлетика и др.). 
Наряду с этим, имеет особую важность обязательное регулярное врачебно-
педагогическое наблюдение с целью определения соответствия физической 
нагрузки уровню функционального состояния и физической 
подготовленности занимающихся, а также уточнение вопросов 
планирования, объема, длительности и интенсивности учебно-
тренировочных занятий (2). 

По окончании обследования врач, проводивший диспансеризацию, 
составляет заключение, оценивая основные параметры физического 
развития, состояния здоровья, тренированности, назначая лечебно-
профилактические мероприятия, рекомендуя тренировочный режим. 

В конце года спортивный врач, проводивший диспансеризацию, 
подводит итоги наблюдения за спортсменами и составляет на них эпикриз. 

В плановом порядке проводится изучение условий труда, быта, 
питания и спортивной деятельности спортсменов. 

Усиление роли врача УПЗЗ как координатора осуществляемых мер по 
охране здоровья населения в силу проводимой государственной политики 
поэтапного реформирования системы здравоохранения привело к созданию 
нормативных прав врача общей практики контролировать доступ к другим 
звеньям здравоохранения (приказ Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан №80 от 24.03.2012 года). 

Контроль и медицинское обеспечение занятий физкультурой и спортом 
осуществляется, как правило, учреждениями врачебно-физкультурной 
службы (ВФС), которая организована в целях обеспечения исполнения 
Закона Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте», Указов и 
Постановлений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан о 
развитии детского спорта, а также массовых видов спорта, Постановлений 
Президента Республики Узбекистан ПП-700 от 02.10.2007 г. «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности медицинских учреждений 
республики», приказов Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан №684 от 31.12.1992 г. «О дальнейшем совершенствовании 
врачебно-физкультурной службы в Республике», №347 от 20.11.2009 г. «Об 
утверждении Положения о головном специализированном учреждении 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан».  

Предметом деятельности ВФС является проведение комплекса 
специализированных обследований и лечебно-профилактических 
мероприятий среди следующего контингента: 



97 

-учащихся республиканских, областных и других специализированных 
школ, и колледжей спортивного профиля;  

- лиц с ограниченными физическими, слуховыми, зрительными и 
интеллектуальными возможностями, занимающихся спортом; 

- лиц, обслуживаемых по медицинским ордерам (детей и подростков с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; детей и подростков – 
инвалидов с детства; участников Второй Мировой войны и приравненного к 
ним контингента, воинов-интернационалистов, инвалидов военных действий; 
инвалидов I-II групп; неработающих пенсионеров по возрасту; членов 
малообеспеченных семей и др.). 

Первоочередной задачей ВФС является реализация максимально 
эффективной в диагностическом и экспертном плане процедуры оценки 
состояния здоровья юных и взрослых людей при их допуске к занятиям 
спортом. На сегодняшний день она представляется следующим образом: 

 Диагностировать заболевания и патологические состояния, 
отнесенные к общепринятым противопоказаниям к занятиям спортом. 

 Целенаправленно (путем проведения углубленного обследования) 
диагностировать хронические заболевания и патологические 
состояния, которые могут стать причиной резкого ухудшения 
состояния при выполнении физических нагрузок (гипертрофическая 
кардиомиопатия, аномалии отхождения коронарных сосудов, 
синдромы перевозбуждения желудочков, Бругада, удлиненного Q-T, 
слабости синусового узла и др.). 

 Оценить степени риска при наличии пограничных состояний с учетом 
специфики вида спорта. 

 Прогнозировать состояние здоровья в процессе направленной 
тренировки определенных физических качеств (с учетом 
наследственной предрасположенности, степени вероятности скрытой 
патологии, перенесенных ранее заболеваний и травм и т.п.). 

 Рекомендовать перед допуском к занятиям спортом лечение и 
обеспечить контроль его результатов. 
В соответствии с предметом и целью деятельности, ВФС осуществляет:  
- разработку, изучение и внедрение в практику современных методов 

восстановительной и спортивной медицины;     
- медицинское обследование, наблюдение и лечение закрепленного 

контингента, уделяя особое внимание членам основного и резервного состава 
сборных команд республики, спортсменам центров олимпийской подготовки, 
учащимся специализированных колледжей и школ спортивного профиля, 
спортсменам-инвалидам; 

- проведение комплекса врачебно-педагогических наблюдений на 
местах тренировочных занятий и соревнований; 

- медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований территориального, республиканского и международного 
уровня и учебно-тренировочных сборов; 
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- обобщение опыта работы по всем аспектам и разделам 
восстановительной и спортивной медицины; 

- методическую и практическую помощь в организации врачебного 
контроля над лицами, занимающимися физической культурой и спортом в 
учебных заведениях; 

- лечебно-консультативную помощь населению по вопросам 
эффективного применения комплекса средств и методов восстановительной 
и спортивной медицины при лечении различных заболеваний и травм.  

Основными задачами врачебного контроля являются: 
1. Организация и проведение лечебно-профилактических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на определение состояния 
здоровья, физического развития и уровня функциональных 
возможностей лиц, занимающихся физической культурой и спортом;  

2. Квалифицированное решение вопросов соответствия физических 
нагрузок функциональным возможностям организма;  

3. Выявление ранних признаков заболеваний и повреждений, 
возникающих при нерациональных занятиях физической культурой и 
спортом;  

4. Санитарно-гигиеническое и медицинское обеспечение физкультурных 
и спортивных мероприятий. 
Все известные модели современного врачебного контроля базируются 

на мульти дисциплинарных принципах организации и взаимодействия, и 
предусматривают командный принцип работы широкого круга специалистов 
в области медицины и спорта. Команда (группа специалистов), как правило, 
состоит из врачей следующих специальностей: терапевта, кардиолога, 
ортопеда-травматолога, хирурга, офтальмолога, спортивного врача. При 
необходимости в работу могут быть включены другие специалисты: 
гинеколог, стоматолог, психолог, диетолог, врач-лаборант, специалист по 
массажу, врач УЗИ, невролог, эндокринолог, уролог. 

Комплекс ежегодного углубленного медицинского обследования 
спортсменов   должен включать следующее: 

 Анамнез 
 Оценка физического развития, темпов биологического и полового 

созревания (в детском и юношеском спорте) 
 Осмотр врача-специалиста по спортивной медицине 
 Осмотр врачей-специалистов узкого профиля 
 ЭКГ 
 Рентгенография органов грудной клетки   
 УЗИ внутренних органов (щитовидная железа, печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, почки, органы малого таза) 
 Клинико-биохимический анализ крови 
 Клинический анализ мочи 
 Определение общей физической работоспособности (тест PWC170). 
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При наличии медицинских показаний проводятся дополнительные 
функционально-диагностические и лабораторные исследования. Наряду с 
этим считаем необходимым ежегодное обязательное обследование 
спортсменов на СПИД, инфекции, передаваемые половым путем и 
вирусоносительство гепатитов, так как они представляют группу риска по 
данным заболеваниям. 

Оценка состояния здоровья в практике спортивной медицины 
осуществляется согласно следующим градациям: 

 Здоров. 
 Практически здоров (с отклонениями в состоянии здоровья или 

заболеваниями в стадии компенсации, вне обострения и не 
ограничивают выполнение тренировочных и соревновательных 
нагрузок в полном объеме). 

 Имеет заболевания, требующие лечения и ограничивающие 
тренировочный процесс. 

 Имеет заболевания, требующие отстранения (кратковременного или 
длительного) от занятий спортом. 
При оценке состояния здоровья спортсменов в плане прогнозирования 

особое значение имеют индивидуальные факторы риска (4), проявляющиеся 
вне связи со спецификой спортивной деятельности: 

 Патологическая наследственная предрасположенность. 
 Осложненная беременность и роды матери спортсмена. 
 Перенесенные ранее заболевания и травмы. 
 Неадекватные методы лечения заболеваний. 
 Пограничные состояния 
 Крайние типы конституции. 

Общепрофессиональные факторы риска (связанные с отсутствием 
должного медицинского контроля, ошибками спортсмена и тренера, 
неадекватным питанием, плохим материально-техническим обеспечением 
тренировочной деятельности и т.п.) приводят прежде всего к 
перенапряжению ведущих систем организма, ответственных за 
адаптационный потенциал (центральная и вегетативная нервные системы, 
эндокринная система, иммунная система) и отдельных звеньев опорно-
двигательного аппарата. 

К специфическим факторам риска относятся: 
 перенапряжение сердечно-сосудистой системы (гипертонический, 

дистрофический, аритмический варианты); 
 перенапряжение систем организма, ответственных за 

постнагрузочную детоксикацию: системы мочевыделения 
(функциональная нефропатия), гепатобилиарной системы 
(печеночный болевой синдром), желудочно-кишечного тракта 
(диспепсический синдром). 

 заболевания, связанные с неблагоприятными метеорологическими 
условиями (воспалительные заболевания ЛОР-органов, органов 
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дыхания, мочевыделения, малого таза, варикозное расширение 
геморроидальных вен). 

 перенапряжение отдельных звеньев опорно-двигательного аппарата 
(плечевого и тазового поясов, пояснично-крестцового отдела и др.). 
В процессе спортивной тренировки, в течение года, спортивные врачи 

осуществляют текущие наблюдения за здоровьем спортсмена и 
занимающегося физкультурой, уровнем его тренированности и 
переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, своевременно 
выявляя ранние стадии перетренированности и заболеваний и принимают 
соответствующие меры к их лечению (5). 

Таким образом, организация медико-биологического обеспечения 
спортсменов и лиц, занимающихся физкультурой и спортом, требует 
привлечения не только спортивных врачей, но и других специалистов 
медицинского профиля, прежде всего, врачей учреждений первичного звена 
здравоохранения, как наиболее приближенных к населению. В то же время, 
вопросы укрепления вертикали управления врачебно-физкультурной 
службой, взаимодействия и координации действий с другими учреждениями 
(центрами) спортивной медицины в настоящее время требуют дальнейшего 
изучения.  
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Среди факторов, которые влияют на состояние здоровья человека 
весомое место, как известно, занимают гигиенические показатели состояния 
окружающей среды, в которой проходит жизнь. К сожалению, за годы 
независимости Украины признаков улучшения экологической среды 
значительного количества ее городов так и не возникло. Одной из причин 
такого позорного состояния является нежелание значительной части 
населения государства понять, что «человечество уже живет в мире, который 
рушится, в условиях все возрастающего жесткого экологического кризиса, 
который превращается в кризис всей цивилизации» [1]. 

В одну из острейших экологических проблем современного 
украинского общества за последние десятилетия превратился колоссальный 
рост автомобильного, преимущественно легкового транспорта. 
Парадоксально, но факт, беднейшая страна Европы – Украина занимает на 
сегодня одно из ведущих мест по уровню автомобилизации населения. Такой 
«взрывной» рост числа автомобилей в собственности украинцев неизбежно 
привел к многократно возросшей нагрузке на экологическую среду 
украинских городов, особенно крупных. В частности, на оживленных 
транспортных «артериях» значительно возросло загрязнение воздуха, а 
уровень шумовой нагрузки повысился настолько, что сделал практически 
нестерпимой жизнь в домах, расположенных вдоль таких магистралей. 

Засилье автомобилей, но уже припаркованных, наблюдается и в 
городских дворах, бывших когда-то любимым местом тихого отдыха для 
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пожилых людей и молодых мам с маленькими детьми. Судя по этим 
признакам, можно сделать вывод, что личный автомобиль превратился для 
городских жителей в основное средство передвижения по городу. 
Конкуренцию этому транспорту могут составить электросамокаты. 
Используя их, владельцы носятся по городским тротуарам с весьма 
приличной скоростью, рискуя в любой момент травмировать пешеходов. Во 
многом такой ситуации способствует отсутствие в городах развитой сети 
велосипедных дорожек, позволяющих сохранить здоровье и, при 
необходимости, без проблем, избегая автомобильных пробок, добраться до 
мест работы или учебы. 

Перечень экологических проблем городской среды можно еще долго 
продолжать. И каждая из них будет иметь отношение к здоровью человека. 

Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) в великом 
множестве экологических проблем в современном мире существует 
несколько основных. Среди них WWF указывает, в частности, на 
человеческий фактор. Специалистов этого фонда особенно возмущает 
потребительское отношение к природе тех, кто должен ее защищать, а 
именно чиновников разных рангов [3]. Трудно не согласиться с этим тезисом. 
Действительно, некоторые из служащих высокого ранга «убегают» из 
городской среды в свои собственные  комфортабельные дома, построенные 
за городом, нередко в природоохранных зонах. А основная часть жителей 
продолжает оставаться в городских квартирах, находящихся, по большей 
части, в панельных домах постройки второй половины ХХ века. Кстати, о 
городских жилых домах, – фасады многих из них не ремонтировались так 
долго, что стали представлять опасность для жизни и здоровья людей. 

В серьезную экологическую проблему городской среды превратилась и 
реклама, заполонившая проспекты, улицы и переулки. Наряду с физическим 
мусором (окурками, обрывками газет, пустыми бутылками, бумажными 
стаканчиками, плевками мокроты и т.д.), который можно в изобилии 
обнаружить на тротуарах и возле переполненных мусорных урн, 
значительную часть городской рекламы можно смело признать мусором 
психологическим. Ее в городах настолько много, что человеческий глаз 
просто не может ее не заметить. В итоге, человеческому мозгу на 
подсознательном уровне приходится постоянно считывать ее. А если принять 
во внимание, что по своему содержанию она весьма разнообразна, то от 
такой эклектики мозг приходит в смятение. Вот почему, к примеру, после 
прогулок по городским улицам у некоторых людей, стремящихся избавиться 
от надоевшей головной боли, она не только не проходит, а становиться еще 
сильнее. 

Не менее важное значение в своем влиянии на оздоровление 
окружающей среды, а значит и на улучшение здоровья городского населения 
имеет решение проблемы утилизации бытовых отходов. Эта проблема для 
своего решения, как показывает опыт развитых стран, требует 
стратегического планирования, основанного на «представлении об 
определении иерархии комплексного управления отходами» [2]. Согласно 
Д.Н. Лыжину такая иерархия заложена в рамочную Директиву Евросоюза 
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№1993/13. В соответствии с ней необходимо предотвращать образование 
отходов. Кроме того, отходы, по возможности должны использоваться 
вторично. Если же, повторное их использование оказывается невозможным, 
то следует прибегнуть к рециклингу, а далее отходы должны использоваться 
для рекуперации энергии. И, наконец, если все указанные действия, 
оказываются невозможны, – только тогда отходы отправляются на 
захоронение. В итоге, как сообщает автор, этот подход позволил Евросоюзу 
достаточно быстро реструктурировать систему управления отходами. 

Украине же лишь предстоит решить эту сложную задачу. А пока ее 
города продолжают «обрастать» мусорными свалками, в том числе и 
стихийными. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет еще раз 
констатировать, что экологическая среда многих украинских городов 
находится в состоянии, которое угрожает как физическому, так и душевному 
здоровью их жителей. В этой связи оздоровление экологической обстановки 
в стране, а значит улучшение здоровья населения (в том числе и городского) 
должно рассматриваться как один из компонентов государственной политики 
по обеспечению национальной безопасности. В этой связи властные 
структуры как на государственном, так и на региональном уровне проводить 
более действенную работу по реальному воплощению в жизнь уже 
имеющихся в их распоряжении многочисленных планов и программ, 
направленных на улучшение экологической обстановки в Украине. Причем, 
одним из важнейших направлений такой работы должны стать не 
демонстративные, а реальные усилия по повышению экологической 
культуры населения украинского державы. 
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Для того щоб зайнятись спортом на відкритому повітрі потрібно 

небагато, лише належне взуття та одяг відповідно до температури довкілля.  
Переваги таких тренувань відмічаються лікарями здавна. До них слід 

віднести в першу чергу: 
- інтенсивне насичення киснем організму,  
- активізацію роботи центральної і периферичної нервових систем,  
- підвищення фізичної витривалості, 
- посилене виділення гормонів «гарного настрою» - серотоніну і 

ендорфінів, що знижує стресове навантаження. 
Психологи також відмічають позитивні результати таких занять. Зміна 

оточення, спостереження за природою, спілкування з однодумцями сприяють 
позитивному світосприйняттю, бажанню особистого розвитку. 

Особливо корисними можна вважати вправи, які виконуються в лісових 
насадженнях. 

У лісовому повітрі міститься понад 200 біологічно активних речовин, 
серед яких фітонциди, ефірні олії, аеройони. 

Фітонциди здатні вбивати або пригнічувати ріст і розвиток 
хвороботворних бактерій, навіть збудника туберкульозу (палички Коха), 
кишкової палички, збудника коклюшу, золотистого стафілокока. Найбільше 
фітонцидів виділяють: соснові дерева, береза, черемха, дуб, клен. 

Наприклад, 1 гектар ялівцевого лісу виділяє за добу близько 30 кг 
летких фітонцидів, а соснового бору — 5 кг/добу. Молоді рослини виділяють 
більше таких речовин. Слід зауважити, що влітку, в червні, після полудня 
кількість фітонцидів максимальна. Повітря в молодих соснових насадженнях 
практично стерильне: 1 м³ цього повітря містить до 200-300 бактеріальних 
клітин у 1 м³. 

Негативно заряджені частки (аеройони) підвищують імунітет, 
покращують загальне самопочуття і мають потужний антиоксидантний 
ефект: вони здатні подовжити молодість, а недолік іонізації викликає кисневе 
голодування, ослаблення імунітету, втрату уваги, зниження працездатності, 
підвищену стомлюваність. Найбільше аеройонів відмічається поблизу берез, 
дубів і хвойних дерев. 

Ефірні олії, концентрація яких найбільша в хвоїнках соснових, 
знімають напругу та втому, лікують нервові розлади й безсоння, 
допомагають при захворюваннях органів дихання, збільшують життєву 
ємність легень. 
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Вплив забруднення повітря на організм спортсмена. За даними ВООЗ, 
9 з 10 осіб дихають забрудненим повітрям і щороку сім мільйонів людей 
помирають від брудного повітря. 

Кожний орган людини реагує на забруднення по-різному. 
Мозок 
Досліди науковців Університету Південної Каліфорнії вказують, що 

щоденне дихання забрудненим повітрям подвоює ризик виникнення у 
людини деменції. 

До аналогічних результатів дійшли вчені з Університету Торонто. Вони 
відмітили, що люди, які проживають на відстані менше 50 метрів від 
проїжджої частини, на 12% частіше хворіють на деменцію, ніж ті, хто живе 
далеко від доріг.  

Легені 
Часточки пилу, потрапляючи до легень, перешкоджають повноцінному 

диханню. В результаті цього дихання або ускладнюється, або, навпаки, стає 
надміру інтенсивним. 

За даними ВООЗ, до 2030 року астма стане третьою з основних причин 
передчасної смерті у світі. 

Система кровообігу  
Досліди фахівців з Німеччини показали, що є кореляція між різким 

підвищенням концентрації оксидів азоту і ризиком інфарктів міокарду.  
Погіршення якості повітря лікарі пов’язують із підвищеним 

утворенням елементів крові, які відповідають за її згортання - тромбоцитів. 
Підвищення в’язкості порушує нормальний приплив крові до серцевого 
м'яза. 

За результатами дослідів, у яких брали участь 5 тисяч осіб і під час 
яких враховувались фактори, що впливають на артеріальний тиск, такі як вік, 
стать, куріння і зайва вага, виявлено, що тиск вище у людей, які живуть в 
забруднених районах. Тенденція більш помітна у жінок, ніж у чоловіків 
(доктор Барбара Хоффман). 

Контроль за станом повітря  
Основним критерієм якості атмосферного повітря є гранично 

допустима концентрація (ГДК) забруднюючої речовини. Для визначення 
якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК – максимально 
разовою (ГДК м.р.) і середньодобовою  (ГДК с.д.). 

За даними Головного управління статистики у Донецькій області, 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення за 2018 рік становлять 790,2  тис. т , що складає 
31,5% від загальних викидів по Україні. 

У зв’язку з цим активізовані заходи по здійсненню моніторингу за 
станом повітря.  

Наприклад, 5-6 вересня 2019 року (в тому числі у нічній час) 
проводились спостереження стану атмосферного повітря у м. Маріуполь. 

Рівень забруднення оцінювався у порівнянні з ГДК максимально 
разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності 
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шкідливої речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних 
домішок, а також ГДК для речовини у вигляді твердих часток діаметром 
менше 2.5 мкм та менше 10 мкм згідно з вимогами з імплементації 
Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 
року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. 

Вимірювалась концентрація оксиду вуглецю (СО), оксиду азоту (NO, 
NO2), сірчистого ангідриду (SO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S), пилу 
(загального та фракціям 10.0 та 2.5 мкм). 

Як результат, були зафіксовані перевищення ГДК в 2-4 рази у всіх 
місцях спостереження. 

Навіть у місті-курорті Слов’янську відмічається перевищення ГДК для 
оксиду вуглецю та фенолу майже в 4 рази [1]. 

Що слід врахувати перед заняттями спортом на відкритому повітрі, 
щоб не нашкодити здоров’ю через забруднення повітря 

Зрозуміло, що кожний обирає час та місце для зайнять спортом у 
відповідності із місцем проживання, наявністю вільного часу, розпорядком 
дня тощо. Проте, щоб не нашкодити своєму здоров’ю, слід більш ретельно 
відноситись до стану довкілля, в якому будуть проводитись тренування. 

У першу чергу необхідно обрати місце для вправ. Воно повинно 
відповідати таким параметрам: 

- знаходитись якнайдалі від основних забруднювачів повітря, а саме: 
автомобільних доріг, заводів, котельних, місць зберігання відходів, в тому 
числі промислових, 

- повітря повинно циркулювати і не застоюватись, як у низинах, куди 
стягуються важкі частки пилу, 

- врахувати розу вітрів, щоб на місце тренувань не віяло забруднене 
повітря, 

- за можливості місце тренувань має бути оточене багаторічними 
насадженнями, бажано сосновими, 

- потрібно унеможливити надходження забруднювачів повітря з 
покриття доріжок або майданчиків, 

- врахувати наявність поряд водойм, вологе повітря яких не тільки 
захистить від спеки, а також знизить концентрацію забруднювачів у повітрі. 

У другу чергу слід приділити увагу часу проведення тренувань та 
погодним умовам, які їх супроводжують. 

Влітку у забруднених містах краще займатись спортом у період, коли 
повітря вологе, а саме вранці або ввечері. У той же час необхідно пам’ятати, 
що в ці періоди утворюється найбільша концентрація вихлопних газів поряд з 
дорогами. 

Спортсмену також потрібно врахувати, що в тумані концентрація 
зважених часток найбільша і дихання буде ускладненим. 

Для досягнення лікувального ефекту в лісах займатись краще в денний 
час, коли концентрація лікувальних біоактивних речовин найбільша.  

Наявність невеликого вітру значно знизить кількість шкідливих 
речовин у повітрі. 
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Використання таких порад дозволить отримати найбільшу користь від 
занять спортом на відкритому просторі. 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Екологічний паспорт Донецької області за 2018 рік. Електронний 

ресурс. Режим доступу: https://eco.dn.gov.ua/ua/stan-dovkillya  
2. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 248 с. 
3. Гигиена физическойкультуры и спорта : учебник / И.В. Быков, 

А.Н. Гансбургcкий, 2010. – 192 с. 

 
  



108 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СПОРТІ 
 
УДК 615.825.4 

Попова Г.В., Самушия К.А., Петрова О.В. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск , Республика Беларусь 
СТАБИЛОТРЕНИНГ КАК АСПЕКТ КОРРЕКЦИИ ПОСТУРАЛЬНОГО 

БАЛАНСА У СПОРТСМЕНОВ С ТРАВМОЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты анализа 
динамических изменений стабилографических показателей у спортсменов с 
травмой голеностопного сустава после проведения курса стабилотренинга. 

Ключевые слова: спортсмены, травма голеностопного сустава, 
стабилография, стабилотренинг. 

Ророva G.V., Samushiya K.A., Petrova O.V. 
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, 

Belarusian State University of physical culture, Minsk, Republic of  Belarus. 
STABILIZATION TRAINING AS AN ASPECT OF POSTURAL 
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JOINT 

Abstrakt. This article discusses the results of the analysis of the dynamic 
changes of  Stabilegraphic indicators in athletes with ankle injury after the course 
stabilotrenings. 

Key words: athletes, injury of the ankle joint, stabilografija, stabilotrening. 
Ранняя реабилитация спортсменов, имеющих повреждение  капсульно-

связочного аппарата голеностопного сустава, является актуальной 
медицинской и педагогической проблемой.  

По данным различных исследований в структуре спортивного 
травматизма травмы голеностопного сустава составляют в среднем 8,5 %. 
При этом изолированные повреждения капсульно - связочного аппарата 
голеностопного сустава составляют 70-75%. Наибольшее количество травм 
наблюдается в возрастной группе спортсменов  от 18 до 25 лет, 
занимающихся игровыми и циклическими видами спорта [1,2]. Частота 
рецидивов повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного 
сустава достигает 30% [2-5]. 

Причиной развития нестабильности травмированного голеностопного 
сустава многие исследователи считают снижение мышечно-суставного 
чувства, развивающееся вследствие повреждения проприорецепторов мышц 
и связок, что приводит к снижению афферентации из травмированной 
области. Этому способствуют повторяющиеся микротравмы мягких тканей 
голеностопного сустава, вследствие чего развивается спазм мышц, наступает 
замедление локального кровотока, снижается скорость метаболизма, 
нарушается слаженная работа мышц-антагонистов и, как следствие, 
появляются координационные нарушения [6-8].  
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Поскольку в основе выработки, перестройки и совершенствования 
любого двигательного навыка лежат условно-рефлекторные механизмы, 
биомеханически целесообразная структура движений будет формироваться в 
процессе постоянных тренировок [7]. При этом, в значительной степени 
нормализация стереотипа движений зависит от восстановления функции 
позного контроля. Наиболее признанным инструментальным методом 
диагностики нарушения равновесия в настоящее время является 
компьютерная стабилометрия [9]. 

Целью настоящего исследования было изучение особенностей 
нарушения равновесия у спортсменов с повреждениями капсульно-
связочного аппарата голеностопного сустава на основе клинических и 
стабилометрических данных. Все пациенты были обследованы на 
стабилометрической платформе, входящей в программно-аппаратный 
комплекс клинического анализа движений «МБН-Биомеханика». 
Стабилотренинг с обратной связью, включавший в себя как статические, так 
и динамические пробы, проводился с 7-ой по 12 неделю реабилитации 2-3 
раза в неделю и состоял из 10-12 занятий. 

Были обследованы 32 пациента, достоверно сопоставимых по возрасту, 
полу и видам спорта. Во время исследования пациенты находились в 
стандартной основной стойке, без дополнительной опоры.  Комплекс 
стабилометрических показателей использовался с целью количественной 
оценки динамики позного контроля пациентов в реабилитационном процессе. 
При этом использовался тест Ромберга (с открытыми и закрытыми глазами), 
отражающий статическую устойчивость, а также оптокинетическая проба 
(исследовались реакции со стороны системы контроля баланса тела на 
выведение из равновесия с помощью визуальной стимуляции). Анализ 
стабилометрических данных показал, что до применения стабилотренинга у 
всех пациентов было выявлено смещение общего центра давления в сторону 
здоровой конечности. По окончании курса стабилотренинга динамика 
результатов пробы Ромберга с открытыми глазами была следующей: 
площадь статокинезограммы, отражающая площадь колебаний центра 
давления, составила 531,33±0,4 мм2, уменьшилась на 16% (р<0,05); длина 
статокинезограммы (L, mm), характеризующая величину пути, пройденную 
центром давления за время исследования, составила 528,03±0,12 мм, 
уменьшилась на 17% (р<0,05); показатели максимальной амплитуды 
колебаний центра давления относительно фронтальной плоскости (Max X) 
составили 2,86±0,12мм, снизилась на 24% (р <0,01), относительно 
сагиттальной (MaxY) –3,16мм, на 19% (р<0,05), V (мм/с) - средняя скорость 
колебаний ЦД - характеризующая величину пути, пройденную ЦД за 
единицу времени составила10,35±0,18м/с, уменьшившись 21%, КР (%) – 
коэффициент Ромберга - применяется для оценки состояния 
проприорецепции и вестибулярной системы, а также выявления степени 
участия органов зрения в поддержании статического равновесия, составил 
86%.  
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Динамика результатов пробы Ромберга с закрытыми глазами была 
следующей: площадь статокинезограммы составила 464,63±0,3мм2, 
уменьшилась на 21% (р<0,05); длина статокинезограммы (L, mm), 
характеризующая величину пути, пройденную центром давления за время 
исследования, составила 747,79±0,23мм, уменьшилась на 19%(р<0,05); 
показатели максимальной амплитуды колебаний центра давления 
относительно фронтальной плоскости (Max X) составили 3,83±0, 26 мм, 
снизилась на 18 % (р<0,01), относительно сагиттальной (MaxY) –4,17±0,41 
мм, на 14% (р<0,05), V (мм/сек) - средняя скорость колебаний ЦД - 
характеризующая величину пути, пройденную ЦД за единицу времени 
составила 14,17±0,14 (р<0,05), снизившись на 17%. 

Данные проведения оптокинетической пробы так же свидетельствуют о 
значительном улучшении показателей: длины статокинезиограммы - 
586,4±0,32 мм, уменьшилась на 22% (р<0,05), площади статокинезиограммы-
182,16мм, уменьшилась на 21% (р<0,05), средняя скорость колебаний ЦД - 
составила 17,70±0,11, снизившись на 16% (р<0,05). 

Динамика изменения показателей в результате проведения курса 
стабилотренинга свидетельствует о повышении устойчивости пациентов, 
перенесших травмы капсульно-связочного  аппарата  голеностопного 
сустава. Достоверное снижение показатели максимальной амплитуды 
колебаний центра давления, средней скорости колебаний ЦД можно 
объяснить уже выработанным навыком позного контроля, снижением 
степени мышечного перенапряжения при выполнении задания, вследствие 
чего им легче осваивать предложенные движения. Более значительные 
изменения в динамике показателей оптокинетической пробы могут 
свидетельствовать о выработке негативного (привычного) стереотипа 
движений, что требует длительной коррекции. Проведенное исследование 
показало, что включение в реабилитационную программу стабилотренинга 
приводит к повышению эффективности процесса восстановления 
статического равновесия, оптимизируя процесс реабилитации спортсмена с 
травмой капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2014 г. – 

Минск: ГУ РНМБ, 2015. – 282 с. 
2. Стужина В.Т. Особенности клиники и диагностики капсульно-

связочного аппарата голеностопного сустава у детей и подростков / 
Стужина В.Т., Савиных Т.О. Детская хирургия. 2013.№3.URL: 
https://cyberleninka.ru/ (дата обращения:04.03.2019).  

3. Pommering T. L., Kluchurosky L., Hall S. L. Ankle and foot injuries in 
pediatric and adult athletes. Children's Sports Med. 2005; 32 (1): 133—61 

4. Baert A. L., Reiser M. F. Sports injuries in children and adolescents. 
Heidelberg: Springer; 2011: 30—6 

5. Funk R. J. Ankle injury mechanisms: Lessons learned from cadaveric 
studies. Clin. Anat. 2011; 24: 350—61 



111 

6. Бакулин, В.С.Спортивный травматизм. Профилактика и реабилитация: 
учебное пособие /В.С.Бакулин и др./—Волгоград: ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК»,2013. — 135с. 

7. Бойченко, С.Д. Классическая теория физической культуры: 
Введение.Мето-дология.Следствия / С.Д.Бойченко, И.В. Бельский.–
Минск: Лазурак, 2002.–312с. 

8. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В.М.Смирнов, С.М.Будынина.-3-е изд., испр. и доп. М.:Издательский 
центр”Академия”, 2007.– 336 с. 

9. Скворцов, Д.В. Клинический анализ движений. 
Стабилометрия. /Д.В.Скворцов – М.: АОЗТ ”Антидор”, 2000.– 192 с. 

 
 
 
УДК:373.2 

Ступин Н.А., Непомнящих С.О.,  
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 «Иркутский государственный медицинский университет» 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА 

Аннотация. Статья посвящена использованию физических нагрузок в 
комплексной реабилитации после инфаркта миокарда.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, реабилитация, двигательная 
активность. 

Инфаркт миокарда (ИМ) – это поражение сердечной мышцы, 
вызванное острым нарушением ее кровоснабжения вследствие тромбоза 
артерий сердца, обтурацией атеросклеротическими бляшками, спазмом 
сосудов сердца, обтурацией эмболом, сопровождающееся формированием 
участка ишемического некроза миокарда, и зачастую, выраженным болевым 
синдромом.  

Данное состояние требует незамедлительного обращения в 
медицинскую организацию для госпитализации с проведением 
диагностических, лечебно-профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на восстановление показателей здоровья и 
качества жизни.  

После проведения комплексной терапии ИМ, требуется произвести 
реабилитацию – комплекс мер медицинского, психологического, а также 
иного характера, направленных на достижение максимально возможного 
восстановления или компенсацию нарушенных, или утраченных полностью, 
в результате болезни или травмы, нормальных психических и 
физиологических функций человеческого организма, его трудоспособности. 
В составе комплексной реабилитации активно используются методы 
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физической культуры, позволяющее наиболее эффективно приблизиться к 
восстановлению здоровья после перенесенной патологии, восстановить 
физическую работоспособность добиться клинической стабильности течения 
заболевания, вернуться к трудовой деятельности, а также привычным 
бытовым нагрузкам и социальной активности.  

На основании отсутствия противопоказаний к физической тренировке 
(ФТ) при проведении физической реабилитации используют различные виды 
ЛФК как в щадящем, так и тренирующем режиме с постепенным 
увеличением нагрузки. Необходимо отметить, что наиболее общедоступным 
и распространенным способом тренировки является дозированная ходьба.     
Нагрузку необходимо давать строго установленную, что позволит избежать 
сердечно – сосудистые осложнения впоследствии, и начать необходимо с 
дыхательной гимнастики в первые дни после ИМ. При назначении объема и 
интенсивности ФТ необходимо учитывать наличие осложнений после ИМ, 
результаты нагрузочных и функциональных проб, индивидуальные 
особенности организма, функциональное состояние и сопутствующую 
патологию [1].  

Доказанным является положительное влияние ФТ на клиническое 
течение болезни, обоснованное доказанными многочисленными 
позитивными эффектами:  

-антиишемические и антитромбические – стабилизация нормальных 
значений артериального давления для индивида, частоты сердечных 
сокращений, реологических показателей крови, увеличение коронарного 
кровотока и развитие компенсаторного коллатерального кровообращения, 
поддержание равновесия свертывающей – противосвертывающей систем 
крови;  

-антиатеросклеротические – снижение уровня холестерина, 
триглицеридов, липопротеидов низкой плотности – атерогенных липидов, 
способствующих образованию атеросклеротических бляшек [3];  

-метаболические – увеличение содержания АТФ и повышение 
энергетики клеток организма, усиление активности ферментных систем, 
поддержание тонуса и нормального состояния сосудистых стенок;  

-психические – снижение уровня тревоги и депрессивных состояний, 
повышение резистентности к стрессу, способствует социальной 
интеграции [2].  

Из этого следует необходимость использования средств физической 
культуры, в т. ч. ЛФК в комплексной антиишемической, антигипоксической, 
антитромбической, антиатеросклеротической терапии в реабилитации 
пациентов после перенесенного инфаркта, для улучшения качества жизни, 
активной социальной интеграции и скорейшего восстановления 
трудоспособности.  
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OCCUPATION RELATED SKIN PROBLEMS AMONG DENTAL 

TECHNICIANS 
Introduction: The high risk of occupational contact dermatitis in dental 

technicians are well accepted throughout the world. There are not reports 
concerning occupational skin disease in dental technicians in Mongolia. However, 
contact dermatitis and also allergic skin diseases are increasing problem among the 
Mongolian dental technicians. Potassium dichromate, cobalt chloride hexahydrate 
and nickel sulfate are used as casting allows by dental technicians when producing 
dental prosthesis and implants. Serum total IgE and patch testing for contact 
allergy are needed to confirm the diagnosis. The aim of this study was to establish 
types of hypersensitivity reaction and occupational related factors influencing on 
this reaction in relation with clinical manifestation in Mongolian dental 
technicians.  

Materials and methods: The aim of this study was to determine and discuss 
the results of patch tests (potassium dichromate, cobalt chloride hexahydrate and 
nickel sulfate) and allergic reaction (serum total IgE titer) in dental technicians. 
Recording of personal history (questionnaire), physical examination (by 
professional medical doctor), serum total IgE (50 dental technicians and 50 
medical students of Dentistry) and patch test with some haptens (potassium 
dichromate, cobalt chloride hexahydrate and nickel sulfate) were in 50 dental 
technicians. Titer of total IgE (Eucardio Laboratory, USA) was determined in 
serum using ELISA and skin patch test used (Chemotechnique, Sweden). 

Result: In this cross sectional study enrolled fifty dental technicians, aged 
between 25-52 years and fifty healthy students of dentistry school, who were aged 
18-32 years. The mean average age of dental technicians was 34.4±0.91. Serum 
total IgE levels in dental technicians were significantly higher (p=0.03) than dental 
students group. Serum total IgE have direct, strong negative correlation with patch 
testing results (r=-0.759, p>0.001) in group of dental technicians. The most 
prevalent positive reaction was to nickel sulfate (7; 43.75%). 
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Conclusion: Due to the complex etiology of skin allergic diseases in dental 
technicians with suspected allergy, a detailed diagnostics should be carried out in 
order to enable identification of allergenic substances and their elimination from 
the dental technician’s occupational condition. 

Key words: Allergy, dental technician, total IgE, patch test. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ І ЙОГО СКЛАДОВІ ЯК ШЛЯХ ДО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
Анотація. Актуальність проблеми здорового способу життя очевидна, 

так як більшість людей нашої планети, самі того не підозрюючи, 
«пропалюють» своє дорогоцінне здоров'я, порушують ті «заповіді» книги 
життя, які допомагають нам радіти новим дням нашого довгого і щасливого 
життя. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя; гігієна; фізична активність; 
харчування; режим праці та відпочинку; відсутність шкідливих звичок. 
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HEALTHY LIFESTYLE AND ITS COMPONENTS AS A WAY TO 

SELF-IMPROVEMENT OF THE INDIVIDUAL 
Abstract. The urgency of the problem of healthy lifestyle is obvious, as most 

people of our planet without knowing it, "burning" their precious health, violate 
those "commandments" the book of life, which help us to rejoice in the new days 
of our long and happy life. 

Keywords: healthy lifestyle; hygiene; physical activity; diet; mode of work 
and rest; lack of bad habits. 

Вступ 
Здоровий спосіб життя і його складові - це образ або стиль життя, 

спрямований на оздоровлення і зміцнення організму людини, профілактику 
різноманітного роду захворювань, підтримання здоров'я на оптимальному 
рівні. Сучасне поняття здоровий спосіб життя включає систему поведінки 
людини (руховий режим, загартовування, правильне харчування, 
раціональний режим життя і відмова від шкідливих звичок) на фундаменті 
моральних і національних традицій, яка забезпечує людині фізичне, духовне 
і соціальне благополуччя в реальному навколишньому середовищі і активне 
довголіття. Рух - це життя, а ось активний рух - здорове життя. Щоденні 
заняття спортом - запорука краси і здоров'я. Важливо, щоб спорт, крім 
користі, приносив задоволення. Здоровий спосіб життя - спосіб життя 
окремої людини з метою профілактики хвороб і зміцнення здоров'я. Це 
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концепція життєдіяльності людини, спрямована на поліпшення і збереження 
здоров'я за допомогою відповідного харчування, фізичної підготовки, 
морального настрою і відмови від шкідливих звичок. 

Актуальність здорового способу життя викликана зростанням і зміною 
характеру навантажень на організм людини в зв'язку з ускладненням 
суспільного життя, збільшенням ризиків техногенного, екологічного, 
психологічного, політичного і військового характеру, що призводять до 
негативних наслідків, погіршуючи загальний стан організму. 

Мета - визначити головні складові здорового способу життя, їх вплив 
на формування повноцінної особистості. 

Матеріали і методи дослідження: 
Для дослідження були використані дані Державної служби статистики 

України, Міністерства охорони здоров'я України. А також використані 
результати соціологічних досліджень: "Рівень поширення і тенденції 
споживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед молоді 
України" (дослідження проведено в рамках міжнародного проекту 
ЕСПАДА), "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді", 
"Ставлення молоді України до здорового способу життя Результати 
дослідження: 

Новий системний підхід до вирішення проблем громадського здоров'я в 
найбільш економічно розвинених країнах світу прийнято пов'язувати з 
опублікованими в 1974 р в Канаді звітом М. Лалонда "Нові перспективи на 
здоров'я канадців". Цей звіт вперше аргументував тезу про те, що традиційна 
система охорони здоров'я, медицина взагалі відіграють не головну роль в 
комплексі факторів, що визначають здоров'я людини. У своїй концепції 
"поля здоров'я" М. Лалонд показав, що головним фактором, який найбільше 
впливає на здоров'я, є спосіб життя людини. Формування здорового способу 
життя ґрунтується на стратегії, яка розроблена Оттавською хартією (1986) по 
зміцненню здоров’я суспільства. 

Перейдемо до складових здорового способу життя та їх вплив на 
формування особистості. 

Базові складові: 
• Збалансоване харчування 
• Гігієна організму 
• Рухова (фізична) активність 
• Режим праці і відпочинку 
• Відсутність шкідливих звичок 
• Загартовування, збалансоване харчування 
Без правильного харчування підтримувати здоровий спосіб життя 

просто неможливо. Збалансоване харчування необхідно не тільки для 
придушення почуття голоду, але і для зміцнення і оздоровлення організму. 
Регулярні тренування підвищують процеси обміну речовин в організмі, 
збільшуючи потребу в поживних речовинах. 

Існують кілька правил правильного збалансованого харчування: 
• свіжі та натуральні продукти (краще харчуватися тим, що виросло на 
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землі); 
• калорійність; 
• перекушування; 
• обмеження в їжі; 
• рослинна і тваринна їжа (не тільки харчуватися, як то кажуть 

«травою», а й продуктами рослинного походження) 
• режим харчування; 
• фізичні навантаження. 
При правильному харчуванні поступово нормалізується сон, 

з'являється більше енергії в організмі, зменшується стійкість організму до 
різних хвороб. 

Правильне харчування для здорового способу життя перед кожним 
прийомом їжі передбачає склянку теплої води,яка стимулює травлення, 
також збереження водно-сольового балансу. Це забезпечує постійну роботу 
нирок. Денний раціон за обсягом повинен не перевантажувати травний тракт. 

Велике значення має різноманітність їжі, так як одноманітна їжа 
знижує апетит і шлункову секрецію. Рекомендується включати продукти 
тваринного і рослинного походження, чергуючи їх вживання. Не слід 
вживати багато смаженої і гострої їжі. У раціон людини повинно входити 
багато овочів і фруктів. Також корисні молочні продукти. Слід випивати 
багато води (не менше двох літрів протягом дня). 

3. Гігієна організму (особиста гігієна). 
Особиста гігієна - це набір правил поведінки людини в побуті. 
Правила особистої гігієни: 
1) Гігієна тіла. Шкіра - це захист всього організму від зовнішніх 

впливів. Шкіра виконує ряд складних функцій, бере участь в газообміні, 
терморегуляції. Велику роль в терморегуляції грає потовиділення. Разом з 
потом з організму виділяються мінеральні солі. 

У верхніх шарах шкіри з'являються лусочки, змішуючись із шкірним 
салом і пилом з повітря, забруднюють шкіру. Бруд подразнює шкіру і 
допомагає розмножуватись мікробам, а при саднах можливі і запальні 
процеси. Щоб такого не було, необхідно постійно доглядати за шкірою, 
утримувати її в чистоті. 

Тіло потрібно регулярно мити гарячою водою з милом, але потрібно 
пам'ятати, що щоденне вживання гарячої води і мила, викликає сухість та 
лущення шкіри. При сухій шкірі обличчя необхідно вмиватися теплою 
водою, а потім змащувати шкіру зволожуючим кремом. 

Додає організму енергії - парна лазня. При високій температурі 
підвищується газообмін, прискорюється кровообіг. 

Важливо стежити за чистотою рук і нігтів. Руки потрібно мити після 
кожного відвідування туалету, перед і після прийому їжі. 

Ноги потрібно мити щодня. Якщо ноги пітніють, потрібно вживати 
заходів, щоб не було ніяких ускладнень (тріщини, ерозії, попрілості  та ін.). 

2) Гігієна волосся. 
Правильний догляд покращує кровообіг і обмінні процеси, діяльність 



118 

сальних залоз. Необхідно мити волосся 1-2 рази на тиждень і кілька разів в 
день розчісувати. Корисно робити масаж голови. Не варто мити волосся 
гарячою водою, від цього волосся може стати жирним. Потрібно ретельно 
підбирати засоби по догляду шкіри голови і волосся. Бажано голову витирати 
теплим рушником. 

3) Гігієна порожнини рота. Правильний догляд за порожниною рота 
сприяє збереженню зубів. Необхідно щодня чистити зуби вранці і ввечері. Не 
можна користуватися чужою зубною щіткою. 

4) Гігієна одягу та взуття. Чистота одягу грає важливу роль в гігієні 
людини. 

Натільну білизну потрібно міняти після кожного миття тіла. Необхідно 
прати одяг кожен день. Одяг повинен відповідати сезону і кліматичних умов. 
Не допускається використання чужого одягу. 

5) Гігієна спального місця. У кожної людини повинні бути свій 
особистий рушник і постіль. Постільна білизна міняється щотижня. Бажано 
провітрювати приміщення перед сном. 

Рухова (фізична) активність. 
Для нормальної рухової активності не обов'язково стати спортсменом, а 

можна іноді протягом дня займатися фізичними вправами. Наприклад, з 
ранку зарядка протягом 15 хвилин. Це забезпечує заряд і бадьорість на цілий 
день. Корисно ходити по сходах, не використовуючи ліфт. Вправи потрібно 
виконувати в провітреному приміщенні або на вулиці. Для людей, які ведуть 
«сидячий спосіб» життя, важливі вправи на свіжому повітрі (прогулянка). 
Ходьба впливає на людину, покращує самопочуття, підвищує працездатність. 
Заняття фізичними вправами приносять людині позитивні емоції, бадьорість, 
створюють гарний настрій. 

Вчені встановили, що, якщо потреба в фізичній активності не 
задовольняється, то виникає гіподинамія - недостатня рухова активність. 
Вона негативно позначається на діяльності всіх органів і систем організму, 
на фізичній і розумовій працездатності. 

Режим праці і відпочинку. 
Режим праці і відпочинку - важливий елемент здорового способу життя 

людини. При дотриманні чіткого режиму поліпшується біологічний ритм 
організму. 

Основним принципом збереження здоров'я при трудовому процесі є 
чергування роботи і відпочинку. Людина, що працює в приміщенні, повинна 
часто бути на свіжому повітрі. Людям, які живуть в місті, потрібно частіше 
вибиратися на природу. Потреба у всіх різна, залежить від віку і способу 
життя. 

Під час сну людина відпочиває, відновлює свої сили. Сон - необхідна 
потреба. Перед сном необхідно провітрити кімнату, слід умитися, почистити 
зуби; корисно навіть прийняти загальну або ванну для ніг. Регулярне 
недосипання призводить до перевтоми, нервового виснаження. 

Відсутність шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики) 
Ці порушники є головною причиною багатьох захворювань, 
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скорочують тривалість життя, знижує працездатність. 
Куріння тютюну (нікотинізм) - шкідлива звичка, яка полягає у вдиханні 

диму тютюну. Основне руйнівну дію - нікотин. Це дуже сильна отрута: 
смертельна доза для людини становить 1 мг на 1 кг маси тіла, тобто близько 
50-70 мг для підлітка. Смертельна доза - якщо підліток відразу викурить 
близько половини пачки сигарет. Під впливом нікотину просвіт судин мозку 
звужується, кров надходить повільно, далі погіршується його харчування. 
Вдихання тютюнового диму (пасивне куріння) призводить до таких же 
хвороб, якими страждають курці. Від куріння страждають не тільки курці, а й 
їхнє оточення. Окис водню, який міститься в сигареті, викликає недокрів'я з 
головними болями, нудоту, фізичну слабкість. Звичку до паління у людини 
можна пояснити не тільки наркотичною дією, але і як рефлекс. Зазвичай у 
курців спостерігаються хворобливі явища з боку шлунково-кишкового 
тракту. Куріння сприяє розвитку виразкової хвороби шлунку. Алкоголь - це 
отрута, яка дуже сильно діє на нервову систему. Алкоголь руйнує мозок. При 
легкому сп'янінні людина розслабляється, при підвищенні змінюється 
поведінка і втрачається контроль над собою. З'являється підвищена 
балакучість, пожвавлення, піднімається настрій. Спеціальними 
дослідженнями встановлено, що алкоголь знижує працездатність, зменшує 
силу, витривалість. Серце людини, яка вживає алкоголь, значно швидше 
«зношується», судини втрачають свою еластичність, пружність, що сильно 
ускладнює кровообіг. Алкоголь, потрапляючи в шлунок, погіршує травлення, 
змінює склад шлункового соку. При частому вживанні слизова оболонка 
запалюється, що сприяє розвитку виразки, раку.  

Загартовування. 
Оздоровче загартовування допомагає організму адаптуватися в 

зовнішньому середовищі, підвищує витривалість організму, зміцнює нервову 
систему, підвищує імунітет. 

Існує кілька видів загартовування: 
1) Аеротерапія (повітря). Повітря загартовує організм. Корисний для 

психоемоційного стану людини, підвищення імунітету. Це найпростіший 
метод загартовування. 

2) Геліотерапія (сонце). Підвищує стійкість нервової системи, 
працездатність, поліпшує кровообіг. 

3) Ходіння босоніж. При ходінні босоніж нормалізується робота 
багатьох органів. Підвищує опірність організму до захворювань. 

4) Вода. Можна виділити кілька видів загартовування водою:  
- обтирання  
- обливання  
- душ  
- лікувальне купання або моржування (впливає на всі органи і системи 

організму людини, покращує роботу серця, легенів).  
Висновок 
Здоров'я - нормальний психосоматичний стан людини, що включає 

його повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя. Здоров'я багато в 
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чому залежить від способу життя, однак, говорячи про здоровий спосіб 
життя, в першу чергу мають на увазі не тільки відсутність шкідливих звичок. 
Це, звичайно, необхідна, але не достатня умова. Головне в здоровому способі 
життя - це активне творіння здоров'я, включаючи всі його компоненти. 
Таким чином, поняття здорового способу життя набагато ширше, ніж 
відсутність шкідливих звичок, режиму праці і відпочинку, системи 
харчування, в нього також входить система ставлення до себе, до іншої 
людини, до життя в цілому, а також свідомість буття, життєві цілі і цінності. 
Отже, для творення здоров'я необхідно як розширення уявлень про здоров'я і 
хвороби, так і уміле використання всього спектра факторів, що впливають на 
різні складові здоров'я (фізичні, психічні, соціальні і духовні), оволодіння 
оздоровчими, загальнозміцнюючими методами і технологіями, формування 
установки на здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя також залежить 
від ціннісної орієнтації людини, світогляду, соціального і морального 
досвіду. Громадські норми, цінності здорового способу життя приймаються 
людиною як особисто значущі, але не завжди збігаються з цінностями, 
виробленими суспільною свідомістю. Щоб жити щасливо - стежте за станом 
свого здоров’я, ведіть здоровий спосіб життя!  
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opportunity to prevent burnout in Normal University by enriching the disciplines 
studied information about the diagnosis, methods of preserving and strengthening 
the health professional. 
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Актуальність дослідження синдрому емоційного вигорання серед 

вчителів пов’язана із тим, що від стану психологічного благополуччя вчителя 
безпосередньо залежить ефективність його виховного впливу на учнів: 
емоційний стан вчителя відображається на якості всього навчально-
виховного процесу [5]. 

Професія педагога, як відомо, входить до переліку професій типу 
«людина – людина», що пов'язане з високими емоційними витратами. У 
порівнянні з іншими професійним групами серед педагогів найбільш високий 
ризик виникнення невротичних розладів, неврозів, соматичних проблем.  

Більшість педагогів, які на певному етапі професійної діяльності 
відчувають на собі не тільки професійну втому, а й всі риси синдрому 
психологічного вигорання, не розуміють, що з ними відбувається та не 
володіють інструментами уникнення синдрому або позбавлення від його 
наслідків. Проте, є вчителі, які справляються зі стресами, зберігають власне 
фізичне та психічне здоров’я та вдало виконують професійні обов’язки. 
Отже, подолання негативного впливу стресів можливе навіть при такій 
емоційно виснажливій роботі, як вчительська [4]. 

Вважаємо, що профілактика та мінімізація професійної деформації 
педагога потребує системного підходу на етапі підготовки майбутнього  
вчителя.  

Метою статті є обґрунтування необхідності та можливості формування 
професійного здоров’я вчителя в умовах педагогічного університету. 

Професійне здоров’я вчителя — інтегральна характеристика 
функціонального стану організму людини за фізичними та психічними 
показниками з метою оцінки його здібності до професійної діяльності, 
стійкість до несприятливих факторів, що супроводжують цю діяльність [3]. 

Г. Мешко вважає, що чинниками ризику для професійного здоров’я 
вчителя виступають висока емоційна затратність і стресовість педагогічної 
діяльності, відсутність в школах умов для зняття психоемоційної втоми, 
недостатня компетентність у питаннях збереження і зміцнення здоров’я. 

У науковій літературі майже відсутній комплексний аналіз чинників, 
що сприяють погіршенню професійного здоров’я педагога. Їх розрізненому 
дослідженню присвячені роботи валеологів, фізіологів, психологів, педагогів. 
Окремо вивчаються фактори працездатності фахівців; детермінанти 
психічної, емоційної стійкості; чинники стресостійкості, психологічного 
благополуччя вчителів тощо [1; 2]. 

 Аналізуючи дослідження, присвячені виокремленню чинників, що 
впливають на професійне здоров’я педагога (О. Анісімова, М. Доброрадних, 
Г. Мешко, Р. Хусанінова), психолого-педагогічних умов збереження здоров’я 
учителя (Є. Бєлолюбська, З. Дудченко, Т. Глухова, А. Гордєєва, Г. Мітін, О. 
Панченко), чинників виникнення професійного стресу (О. Баранов, Н. 
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Водоп’янова, Е. Симанюк і інші), виділяємо наступні групи факторів 
професійного здоров’я вчителів:  

– індивідуальні (генетичні чинники, вік, стать, спосіб життя, стаж 
роботи, тривожність, особливості характеру, мислення, рівень 
професіоналізму);  

– соціально-психологічні (коло спілкування, психологічний клімат у 
педагогічному колективі, рівень соціальної підтримки, стан емоційної 
сфери, особливості психоемоційних переживань, здатність до 
саморегуляції);  

– організаційно-педагогічні (умови праці, режим праці і відпочинку, 
навчальне навантаження, тривалість робочого дня, наявність 
здоров’язберігаючого освітнього простору у навчальному закладі) [3]. 
Професійне нездоров’я вчителя залежить від багатьох факторів, на які 

він, на жаль, не здатен вплинути. До таких факторів належить феномен 
емоційного вигорання як результат невідповідності між особистістю та 
роботою, синдром фізичного й емоційного виснаження, який бере початок зі 
стресу міжособистісної взаємодії та включає розвиток негативної 
самооцінки, негативного ставлення до роботи, утрату розуміння та співчуття. 

Психологи вважають, що синдром емоційного чи професійного 
вигорання – процес, за яким неможливо моніторити. Це природний стан 
людей, котрі повністю віддають себе роботі. 

Вивчення чинників, що породжують виникнення вигорання у вчителів, 
дозволяє говорити про дві групи причин: причини індивідуальні та причини, 
пов’язані з організаційними умовами роботи. Індивідуальні причини є 
первинними, до них належать соціально-демографічні характеристики, 
особистісні властивості та міра сформованості педагогічної майстерності 
вчителя. Причини, пов’язані з організаційними умовами діяльності, є 
вторинними. Вони діють, переломлюючись крізь призму особистісних 
чинників, і виступають в якості провокуючих та підсилюючих чинників 
виникнення та розвитку вигорання серед вчителів. Так, міра вираженості 
вигорання вчителів, які викладають у ліцеях та гімназіях, виявилася нижчою, 
ніж у вчителів загальноосвітніх середніх шкіл. Існує значущий зв’язок між 
високою мірою вираженості вигорання та недостатньою методичною 
забезпеченістю вчителів необхідними засобами навчання.  

 Особистісні властивості вчителів визначають різну міру вираженості 
синдрому емоційного вигорання, саме вони виступають його базовими 
передумовами виникнення. Так, вищі показники міри вираженості вигорання 
діагностуються у вчителів, які демонструють схильність до тривожності, 
сензитивності та інтровертності, найменші показники – у вчителів, схильних 
до спонтанності та ригідності.  

Згодні з думкою Г. Мешко, що «у педагогів потрібно формувати 
систему знань про особливості професії в контексті здоров’язбереження та 
про чинники професійного здоров’я-нездоров’я, починаючи з етапу вибору 
професії, продовжуючи у процесі фахової підготовки, удосконалюючи і 
поглиблюючи її протягом всієї професійної кар’єри. Це дозволить знизити 
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втрати здоров’я за час педагогічної діяльності, сприятиме професійному 
довголіттю» [3, с. 47]. 

З цією метою в процесі професійної підготовки студентів різних 
факультетів педагогічного університету проводились ряд заходів щодо 
формування професійного здоров’я майбутніх педагогів, а саме: 

– збагачення та доповнення змісту дисциплін «Психологія», «Введення в 
спеціальність», «Основи сугестопедії», «Охорона праці в галузі та 
основи медичних знань» інформацією щодо професійного здоров’я 
учителя, синдрому «емоційного вигорання педагогів», його ознак; 
методики діагностування синдрому,  методів профілактики та 
подолання синдрому; створення умов для розвитку емоційної культури 
поведінки як складової частини культури здоров’я та професійного 
здоров’я; 

– проведення занять-тренінгів з метою виявлення «синдрому емоційного 
вигорання» у студентів, використовуючи методики діагностики рівня 
емоційного вигорання В. Бойко, самооцінки психічних станів 
особистості за Г. Айзенком, методики виявлення емоційного вигорання  
К. Маслача та С. Джексона,  методику Р. Плутчика, Г. Келермана 
«Механізми психологічного захисту» і т. інш.  

– проведення семінарів, круглих столів та конференцій, на яких 
обговорювались питання емоційної культури вчителя, емоційного 
інтелекту особистості, методів подолання стресу, саморегуляції  в 
сучасних реальних умовах професійної діяльності педагогів тощо. 
За даними наших досліджень, в якому приймали участь 187 студентів  

4 курсів педагогічного університету – майже 17% студентів  вже мають 
ознаки синдрому емоційного вигорання. 

Під час проведення освітніх заходів щодо подолання та профілактики 
професійного вигоряння, студенти сумісно з викладачами вивчали та 
розробляли власні методики подолання стресу, готували матеріали до 
методичних рекомендацій «на кожен день» для педагогів щодо 
саморегуляції, які включали методи психофізичної гімнастики, дихальних 
технік, точкового масажу, візуалізації, аутогенного тренування, релаксаційні 
заходи, фізіотерапевтичні процедури, нетрадиційні методи психологічного 
розвантаження.  

Очікуваними результатами проведеної роботи є підвищення рівня 
знань, умінь та навичок студентів педагогічного університету щодо 
формування, зміцнення та збереження професійного здоров’я учителя, а 
саме – профілактики професійного вигорання в процесі подальшої 
професійної діяльності.  

Висновки. Вивчаючи складові фактори та причини порушення 
професійного здоров’я вчителів, вважаємо за необхідне проведення ряду 
додаткових освітніх заходів щодо подолання та профілактики професійного 
вигорання вчителів, а саме: збагачення та доповнення дисциплін 
інформацією щодо професійного здоров’я вчителів, дослідження та 
виявлення наявності схильності до синдрому професійного вигорання, 
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закріплення знань, умінь та навичок профілактики та подолання 
професійного вигорання, що є вкрай необхідним для подальшої професійної 
діяльності вчителя та освітньо-виховного процесу взагалі. 

Звичайно, запропонований захід щодо профілактики синдрому 
професійного вигорання є лише одним із варіантів рішення проблеми 
формування професійного здоров’я майбутніх учителів. 
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Двигательная активность – это естественная потребность гармоничного 
развития человеческого организма. Низкая двигательная активность может 
приводить к функциональным и морфологическим изменениям в организме, 
снижать умственную и физическую работоспособность человека. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) низкая физическая 
активность является одним из четырех основных факторов риска смертности 
от хронических неинфекционных заболеваний, наряду с курением, 
алкоголизмом и неправильным питанием [1]. 

В раннем возрасте (детство, юность) человек, как правило, включён в 
организованные группы. В детских садах, школах, колледжах и вузах 
действует множество программ по стимулированию двигательной 
активности, обязательные и дополнительные уроки физической культуры. 
Однако при вступлении во взрослую жизнь количество таких групп 
значительно сокращается, приоритеты личности смещаются, а соблюдение 
норм физической активности остаётся только в зоне личной ответственности 
каждого человека. А в жизни женщины 25-35 лет происходит создание 
семьи, беременность, материнство, воспитание детей на фоне достижения 
пика интеллектуальной активности, стремления к профессиональному 
самосовершенствованию, к социальной независимости.  

В связи с этим, возникают противоречия между ростом интенсивности 
интеллектуальной активности и низким уровнем ежедневной двигательной 
активности, которая является непременным условием укрепления и 
сохранения здоровья человека. Многие женщины игнорируют требования к 
организации труда и отдыха в режиме рабочего дня, не используют 
потенциал активного отдыха. Это происходит ввиду устоявшегося образа 
жизни, профессионального поведения, отсутствия стойких мотивов для 
самосовершенствования, сохранения своего здоровья. 
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Изучению проблем мотивации к повышению двигательной активности 
и к физическим упражнениям, как и мотивации поведения в целом, 
посвящены многие теоретико-прикладные исследования педагогики и 
психологии [3]. Разработка и применение специальных мотивационных 
программ способствует формированию положительно активного отношения 
к занятиям физической культурой, стимулировать рост подвижности, 
способствовать сохранению длительного интереса к выбранным занятиям и 
упражнениям. 

В связи с этим мы задались целью выявить эффективные методы 
мотивации к двигательной активности женщин 25-35 лет в зависимости от 
индивидуально-типологических особенностей. Мы предполагаем, что 
эффективность различных видов мотивации к занятиям физической 
культурой будет зависеть от типа темперамента, типа телосложения и уровня 
их двигательной активности. 

В сентябре 2019 года сформирована группа женщин 25-35 лет, 
выразивших желание участвовать в программе по повышению двигательной 
активности, зарегистрированных в качестве членов организованного 
сообщества в социальной сети Инстаграм. В исследовании принимают 
участие 86 женщин (средний возраст – 29,9 лет). Для изучения влияния 
различных видов мотивации были определены следующие индивидуально-
типологические особенности: 

1. Мы сравнили уровень двигательной активности участниц за месяц до 
начала эксперимента со шкалой «Graduated step index» («GSI»), 
разработанной К.Тудор-Лок и Дж.Бассетом [6]. Данный индекс позволяет 
определить уровень двигательной активности в зависимости от среднего 
количества шагов, совершаемых ежедневно.  

По результатам исследования установлено (диаграмма 1), что 26% 
респондентов (22 человек) обладают низким уровнем двигательной 
активности в пределах от 5000 до 7500 шагов в день, 21% участников (18 
человек совершают от 7500 до 10000 шагов, что соответствует среднему 
уровню двигательной активности. Только 8 человек (9% от общего числа 
участников) ведут достаточно активный образ жизни – 10000-12500 шагов 
ежедневно, превышая среднюю норму. Следует отметить, что в данной 
выборке отсутствуют респонденты, двигательную активность которых 
можно было бы оценить, как высокую (более 12,5 тысяч шагов). 30% 
опрошенных (26 человек) отмечают, что не достигают минимально 
рекомендованных 5000 шагов в день и имеют крайне низкий уровень 
двигательной активности. Ещё 14% респондентов (12 человек) указывают, 
что не отслеживают свой уровень двигательной активности и не могут 
указать её уровень в среднем количестве шагов, а также не прибегают в 
течение недели к специально организованной двигательной активности. 
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Диаграмма 1. Двигательная активность женщин 25-35 лет. 

 
2. Мы провели психологическое тестирование для определения типов 

темперамента респондентов с использованием теста Г.Айзенка. По его 
результатам получено следующее соотношение типов темперамента в 
группе: 

 
Тип 

темперамента 
Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Количество, 
чел 

16 39 25 6 

% 18 46 29 7 
 
3. Для определения соматотипа респондентов использовалась схема В. 

Г. Штефко – А. Д. Островского. В соответствии с наличием указанных 
признаков, участники были распределены по группам посредством 
соотнесения с тем или иным типом телосложения. 

 
Соматотип Мышечный Торакальный Дигестивный Астеноидный 
Количество 

человек 32 14 26 8 

% 37 16 30 9 
 
Для каждой участницы разработаны индивидуальные рекомендации 

последовательной реализации трех организационных блоков повышения 
двигательной активности с учетом типа телосложения, образа жизни и 
особенностей мотивационно-ценностной сферы.  

Первый блок – профессионально-рекреационный – реализуется в 
режиме трудового дня средствами производственной гимнастики (вводного 
комплекса, физкультурных пауз, микропауз) [2].  

1 - 14%

2 - 30%

3 - 26%

4 - 21%

5 - 9%

1 - Не измеряют

2 - <5000 шагов

3 - 5000-7500 шагов

4 - 7500-10000 шагов

5 - 10000-12500 шагов



128 

Второй блок – рекреационно-оздоровительный – включает в себя 
рекомендации по увеличению бытовой активности (утренняя зарядка, 
прогулки, отказ от лифта и транспорта), а также специальные занятия по 
окончанию трудового дня. На основании анализа литературных источников и 
современных исследований о взаимосвязи соматотипа и типа физических 
нагрузок в индивидуальные программы включены следующие рекомендации 
[4]: 

– для мышечного соматотипа – гимнастические и легкоатлетические 
упражнения, степ-аэробика, фитнес-йога; 

– для торакального соматотипа – стретчинг, бег, спортивные игры, 
фитнес-йога; 

–для дигестивного соматотипа – оздоровительная ходьба и 
велопрогулки, плавание и аквааэробика, хатха-йога, силовые (круговые) 
тренировки; 

– для астеноидного соматотипа – пилатес, плавание, бег, танцевальные 
занятия. 

Третий блок – рекреационно-бытовой – физическая активность в 
выходные дни, в том числе и в домашних условиях: домашние дела с 
высокой и средней интенсивностью двигательной активности, длительные 
прогулки, включающие активные виды отдыха (туризм, подвижные игры, 
пешие экскурсионные маршруты, катание на коньках, лыжах, сноуборде, 
роликах, велосипедах и т.п.). 

Длительность эксперимента составит 12 недель, т.к. именно за этот 
срок могут быть сформированы устойчивые привычки по данным 
исследований Ф.Лалли и Дж.Уордл [5]. Определены оптимальные виды 
контроля двигательной активности женщин: ежедневный, еженедельный, 
квартальный, итоговый. Каждая участница имеет индивидуальный план (чек-
лист) реализации двигательной активности. В качестве ежедневного отчета 
участники предоставляют данные о выполнении пунктов плана. Еженедельно 
подводятся итоги по каждому пункту плана, самоанализ и отчет респондента. 
Ежеквартально проводится индивидуальный анализ и обсуждение с 
куратором достигнутых результатов, собеседование об эффективности 
используемых средств мотивации, при необходимости коррекция чек-листа и 
мотивационных мероприятий.  
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Психоэмоциональное состояние – это основа жизнедеятельности для 

функционирования организма. Адекватная оценка действительности, интерес 
к окружающему миру, способность к самоанализу и рефлексии, всё это 
основа психического здоровья. Всем нам знакомо выражение: «Все болезни 
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от нервов». Современный человек сегодня – это житель постиндустриального 
общества, века информатизации, мегаполисов, мобильности и стресса. 
Учёные уже давно доказали тесную связь между психикой и физическим 
состоянием человека. Что может стать панацеей для индивида, тем 
лекарством, которое сохранит психику человека как основу здоровья? Ответ 
кроется в одном слове – это спорт во всех его проявлениях. Уже в Древней 
Греции понимали ценность физкультуры и проводили Олимпийские игры, 
которые были залогом здорового образа жизни. Спорт- это движение. А 
движение – это жизнь, и именно спорт заставляет наше тело становится 
лучше как внутри, так и снаружи. Активный образ жизни улучшает 
кровообращение, укрепляет сердечно - сосудистую систему, улучшает обмен 
веществ, укрепляет иммунную систему, позволяет сбросить лишние 
килограммы и многое другое. А для детей физические нагрузки являются 
катализатором мыслительной активности. Учёные установили прямо 
пропорциональную зависимость между уровнем двигательной активности 
детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлением. Физические 
упражнения помогают вырабатывать в организме биологические активные 
соединения, улучшающие сон и благоприятно влияющие на 
работоспособность и настроение детей. Благодаря этому наше 
эмоциональное состояние стабильно и мы меньше подвержены стрессу. 
Занятия спортом позволяет развиваться гармонично, иметь не только 
красивую фигуру, но и укрепить состояние духа: волю, нравственность, 
интеллект, повышает самооценку. Врачи рекомендуют практиковать 
здоровый образ жизни и уделять хотя бы по 30 минут каждый день занятиям 
спортом. Нагрузка выбирается в соответствии с возрастом, темпераментом, 
возможностями человека. Не секрет, что показателем молодости тела 
является гибкий позвоночник-основа опорно-двигательной системы, 
улучшается кислородное питание организма, повышается иммунитет и 
улучшается состав крови. По сведеньям врачей 70% часто болеющих детей 
не занимаются спортом. 

Примером для всех будут являться жители северных стран, известные 
своей организованностью, несмотря на суровые морозы и обилие снега 
скандинавы придумали следующие виды спорта, которыми с удовольствием 
занимаются: бенди, спортивное ориентирование, прыжки с трамплина, 
скандинавская ходьба, флорбол, сноукайтинг. Спорт во Франции также 
присущ культуре страны, как местные круассаны и красное вино. Французы 
отдают предпочтение: футболу, регби, плаванье, езда на велосипедах. 
Французы очень спортивная нация в независимости от загруженности. 

Одной из составляющей культуры США является спорт. Американцы 
любят заниматься: теннисом, гольфом, боксом, футболом, хоккеем, бейсбол, 
баскетбол. Виртуально попутешествовав по странам, мы видим с вами, что 
жители ведущих мировых держав очень активны, любят спорт и он у них 
разнообразный.  

Самым главным приоритетом для человека является здоровье. В 
переводе с англосаксонского языка «здоровье» означает целостный. Это 
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определение многогранное и включает в себя много критериев. Основа 
гармоничной, цельной личности – это взаимосвязь психического и 
физического здоровья человека. Именно занятия спортом помогают 
преодолеть синдром профессионального выгорания. 

С другой стороны занятие спортом не совместимо с понятием вредные 
привычки. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что люди, 
придерживающиеся здорового образа жизни, являются основой здоровой 
нации. Такая нация даст здоровое потомство, и государство будет 
конкурентоспособной на международной арене. Сегодня многие 
современные государства вопрос о здоровье нации считают актуальным, 
финансируют многие государственные программы, направленные на 
поддержание здоровья нации.  

В современное время и в РФ утверждена «Стратегия развития 
физической культуры и спорта до 2020 года». Один из наиболее 
востребованных россиянами видов деятельности - это спорт. Любительский 
спорт связан с понятием физкультуры. Больше всего россияне любят 
заниматься футболом, хоккеем, биатлоном, баскетболом. Большой 
популярностью пользуется фигурное катание. Фигурное катание зародилось 
в нашей стране в 1865 году, а впервые коньки в Россию были привезены 
Петром I. Но самым высоким достижением современного общества является 
создание спортивной среды для инвалидов в России. Сегодня фонд «Спорт 
для жизни» ведёт большую работу по развитию массового спорта с 
инвалидами. Спорт влияет на развитие современного социума, оказывают 
большое воздействие на все сферы жизнедеятельности общества. 
Он влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное 
положение, формирует моду, этические ценности, образ жизни людей. В 
подтверждение этого тезиса можно привести слова известного спортсмена А. 
Волкова: «…спорт сегодня - это главный социальный фактор, способный 
противостоять нашествию дешёвой культуры и дурным привычкам. Это 
лучшая «погремушка», которая сможет отвлечь людей от нынешних 
социальных проблем. Это, пожалуй, единственный «клей», который способен 
склеить всю нацию воедино, что не удаётся ни религии, ни тем паче 
политикам». 

Сегодня в тренде быть здоровым. Если индивид здоров физически и 
психически, значит, он конкурентоспособен. А конкурентоспособность 
позволяет быть успешным и востребованным в современном сложном мире. 
Поэтому спорт – это основа психического и физического здоровья человека в 
современном мире сегодня. 

Подводя итог вышесказанному, хочется привести слова Максима 
Горького: «В человеке всё должно быть прекрасно: и душа и тело и мысли». 
Физическое здоровье зависит от психической и эмоциональной гармонии, 
поэтому важно в одинаковой мере заботиться об укреплении тела, мышц, 
духа. Физическая культура это путь к здоровью и долголетию. 
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Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

необходимо начинать с определения понятия «ценность» в психолого-
педагогическом аспекте. Ценности - специфически социальные определения 
объектов окружающего мира, выявляющие их положительные или 
отрицательные значения для человека и общества (благо, добро и зло, 
прекрасное и безобразное), заключенные в явлениях общественной жизни и 
природы. По мнению М.Вебера - ценность - термин, широко используемый в 
философской и социологической литературе для указания на человеческое, 
социальное, культурное значение определенных явлений действительности. 

Т.П.Гаврилова считает, что «ценности - это значения объектов, которые 
в результате их усвоения человеком приобретают для него положительный 
смысл». Это определение подчеркивает субъективно-социальный характер 
ценностей. По П.Менцеру «ценность - то, что чувства людей диктуют 
признать стоящим над всем и к чему можно стремиться с уважением, 
признанием, почтением». Тем самым показывается, что к ценностям 
относится не только то, что усвоено, но и к чему необходимо стремиться. 
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Согласно определению С.И.Маслова под ценностью следует понимать 
положительное значение объектов материального и духовного мира с точки 
зрения удовлетворения материальных или духовных потребностей личности 
и общества. По отношению к субъекту (человеку) ценности служат 
объектами его интересов, а для его сознания они выполняют роль 
повседневных ориентиров в предметной и социальной действительности, 
обозначений его различных практических отношений к окружающим 
предметам и явлениям. В психологическом словаре ценностные ориентации 
понимаются как важнейшие элементы внутренней структуры личности, 
закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его 
переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного 
человека от незначимого, несущественного. Совокупность сложившихся, 
устоявшихся ценностных ориентаций образует своего рода ось сознания, 
обеспечивающую устойчивость личности, преемственность определенного 
типа поведения и деятельности, выраженную в направленности потребностей 
и интересов. В силу этого ценностные ориентации выступают важнейшим 
фактором, регулирующим, детерминирующим мотивацию личности. 
Основное содержание ценностных ориентаций - политическое, философское 
(мировоззренческое), нравственное убеждение человека, глубокие и 
постоянные привязанности, нравственные принципы поведения. В силу этого 
в любом обществе ценностные ориентации личности оказываются объектом 
воспитания, целенаправленного воздействия. Ценностные ориентации 
действуют как на уровне сознания, так и на уровне подсознания, определяя 
направленность волевых усилий, внимания, интеллекта. Анализ 
исследований в области аксиологии (З.И. Равкин, В.П. Тугаринов, О.Г. 
Дробницкий, Т.В. Любимов и др.) позволяют  выделить следующие группы 
ценностей: интеллектуальные, социальные, религиозные, эстетические, 
материальные и валеологические. Нравственные: добро, свобода, 
милосердие, мир, долг, верность, честность, благодарность и т. д. 
Интеллектуальные: истина, знание, познание, творчество. Религиозные: 
святыня, таинство, благочестие, обряды, реликвии, вера и др. Эстетические: 
красота, гармония, и др. Социальные: семья, этнос, Отечество, человечество, 
дружба, общение и др. Материальные. Материальные ценности призваны 
удовлетворять материальные потребности человека, т.е. потребность в 
материальных благах, необходимых для обеспечения физического 
существования и развития людей: потребность в питании, одежде, жилище, в 
средствах сохранения и производства всех этих благ: в материалах, в орудиях 
труда. Валеологические: жизнь, здоровье, пища, вода, воздух, сон, труд. 
Валеологические ценности призваны обеспечить индивидуальное и видовое 
существование человека. 

В новом стандарте образования четко прослеживается серьезное 
отношение к вопросам здоровья и безопасности [4,5]. Стандарт впервые 
определяет здоровье обучающихся как одно из важнейших результатов 
образования, а укрепление и сохранение здоровья – в качестве одного из 
главных направлений деятельности современной школы. Формирование 
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ценности здорового и безопасного образа жизни понимают как важнейший 
элемент внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом 
индивида и выступают важнейшим фактором, регулирующим, 
детерминирующим мотивацию личности 

В широком смысле слова, «безопасный образ жизни» - это 
сформированное представление (образ) о вошедших в повседневную 
практику нормах и правилах безопасного поведения человека, а также 
методах и средствах их воплощения в жизнь [4,5]. 

В узком смысле, «безопасный образ жизни человека» - это основанная 
на повседневном выполнении норм и правил безопасности устойчивая во 
времени индивидуальная форма поведения человека, которая отражает его 
систему социально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, и 
обеспечивает сохранение жизни. 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в соответствии со стандартами нового поколения — это 
комплексные программы формирования их знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы [3,4,5]. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо, 
учитывая психологические и психофизиологические характеристики 
возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент валеологической работы 
образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 
учреждения, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, правильного 
питания и т.д. [1,2].  

Одним из компонентов формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся, их привлечение к совместной 
работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни. Организация работы по формированию 
культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа[1,2]. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы по данному 
направлению, в том числе по: организации режима дня детей, их нагрузкам, 
питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 
элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек; организации просветительской работы с учащимися и 
родителями (законными представителями); выделению приоритетов в работе 
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с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 
особенностей обучающихся на ступенях общего образования. 

Второй этап  - организация работы по формированию у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни  включает: 

1. Просветительско-воспитательную работу с обучающимися, 
направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни: внедрение в систему работы дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализоваться 
во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; лекции, 
беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни; создание в школе общественного совета по 
здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших 
классов, родителей (законных представителей), представителей детских 
физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительскую и методическую работу с педагогами, 
специалистами и родителями (законными представителями), направленную 
на повышение квалификации работников и уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей: проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 
п.; приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-
методической литературы; привлечение педагогов, медицинских работников, 
психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований [2]. 

Осознание подростком здоровья в качестве жизненной ценности и 
степени личной ответственности человека за свое здоровье является залогом 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и, как 
следствие, потребности делать для этого все необходимое. Здоровье – это 
вершина, на которую человек забирается самостоятельно. Показателями 
этого процесса является степень сформированности практических навыков 
представлений и ответственности за свое здоровье. 

Высокая степень сформированности представлений о личной 
ответственности человека за свое здоровье указывает на то, что 
обучающийся серьезно относится к собственному здоровью, осознает его в 
качестве жизненной ценности. Обучающемуся  известны и хорошо усвоены 
многие составляющие здорового образа жизни: рациональное питание; отказ 
от вредных привычек; двигательный режим (соотношение учебной 
деятельности и отдыха); личная гигиена. Обучающийся занимает активную 
позицию по отношению к своему здоровью, проявляет интерес к способам 
сохранения и поддержания здоровья. 

Достаточная степень сформированности представлений о личной 
ответственности человека за свое здоровье указывает на то, что 
обучающемуся свойственна активная позиция по отношению к своему 
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здоровью и интерес к этой проблеме. Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни подразумевает хорошее знание большого 
количества профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 
поддержание здоровья. Обучающиеся должны не только знать 
общеизвестные с детства правила, но и осознавать серьезность влияния 
физического состояния на различные аспекты жизнедеятельности (связь 
между здоровьем и обучением, здоровьем и настроением (эмоциональным 
состоянием) и т.д.).  

Высокая степень сформированности представлений об основных 
мероприятиях, необходимых для сохранения здоровья, указывает на хорошее 
знание обучающимся основных правил здорового образа жизни. 
Обучающийся может дифференцировать различные факторы, влияющие на 
здоровье человека (личная гигиена, двигательная активность, здоровое 
питание и т.д.), предметно рассуждать о содержании каждого из них. Наряду 
с хорошо известными каждому профилактическими мероприятиями (чистить 
зубы, мыть руки и т.д.) обучающийся может указывать на значимость более 
серьезных мероприятий для сохранения здоровья, демонстрирует серьезное 
отношение к теме здоровья, осознание личной ответственности за свое 
здоровье и целенаправленное стремление к здоровому образу жизни. 

Достаточная степень сформированности представления об основных 
мероприятиях, необходимых для сохранения здоровья, указывает на хорошее 
знание основных правил здорового образа жизни. Обучающийся может 
указать цели, к которым нужно стремиться на пути к здоровому образу 
жизни (рациональное питание, регулярные занятия спортом и т.д.), и 
препятствия, которые необходимо преодолевать (борьба с вредными 
привычками, лень и т.д.). На данном этапе развития следует способствовать 
углублению теоретических знаний обучающегося о методах сохранения 
здоровья, осознанию значимости подобных мероприятий и личной 
ответственности каждого человека за свое здоровье. 

Недостаточная (низкая) степень сформированности представления об 
основных мероприятиях, необходимых для сохранения здоровья, указывает 
на плохое знание обучающимся основных правил здорового образа жизни. 
Обучающийся может несерьезно и формально относиться к теме здоровья, не 
осознавать ответственность за свое здоровье и значимость целенаправленной 
деятельности для его сохранения. Обучающийся характеризуют формальные 
знания о профилактике здоровья, отсутствие представлений о взаимосвязи 
эмоционального состояния человека и физического здоровья и т.д.).  
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Поддержание здоровья очень важная миссия, которую человек 
выполняет с момента своего рождения. Сначала ему помогают родители, но в 
период взросления, человек должен сам следить за своим здоровьем. К 
сожалению, этот нелегкий период жизни человека выпадает на не менее 
важный и нужный учебный период. Нехватка времени, желание отвлечься, 
нахождение в постоянном стрессе и не прекращаемая усталость – все это 
приводит к тому, что молодой человек перестает обращать внимание на свое 
здоровье и заботиться лишь о своем психологическом состоянии. 

В последнее время, несмотря на значительные усилия со стороны 
педагогов, медицинских работников, психологов и других специалистов пока 
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не удается переломить негативные тенденции в состоянии здоровья 
физической подготовленности, физическом развитии широких слоев 
населения. В образовательных учреждениях всех уровней не создано 
системы формирования сохранения и укрепления здоровья учащихся. В 
молодежной среде наблюдается распространение вредных привычек: 
употребление алкогольных напитков, табачных изделий, наркотиков. 
Недостаточно внимания уделяется также адаптации инвалидов средствами 
физической культуры, индивидуализации нагрузок и применению средств 
восстановления занимающихся физическими упражнениями. 

Словно вопреки всему выше сказанному, так же проявляется такая 
тенденция, как возвращение к здоровому образу жизни после окончания 
учебы. Подтверждением этому служит большое количество молодых людей в 
фитнес залах и на спортивных площадках и т.д. Все чаще можно заметить 
молодых людей, покупающих в супермаркетах здоровую пищу. Рассматривая 
это с объективной точки зрения, это будет довольно сильным аргументом в 
сторону того, что по мере взросления среди молодых людей появляется 
тенденция возвращения к здоровому образу жизни.  

Объекты и методы исследования 
Проблема – внезапное падение заинтересованности молодежи в своем 

физическом здоровье и резкий подъем этой заинтересованности после 
окончания учебного процесса в целом. Для того чтобы изучить данную 
проблему необходимо изучить образ жизни молодых людей как в начале, так 
и в процессе получения образования, так же необходимо изучить тех, кто 
недавно приступил к деятельности профессиональной.  

Как и сказано ранее, проблемы возникают при переходе из одного 
учебного заведения в последующее. Из этого следует, что наиболее 
подходящим возрастом для начала исследования является возраст от 16 лет.  

Конечным же возрастом необходимо выбрать тот возраст, когда уже 
молодой человек, не подросток, может закончить свою учебу и официально 
начать свою профессиональную деятельность. В среднем молодые люди к 25 
заканчивают свою учебную деятельность и начинают деятельность 
профессиональную, зарабатывая свой настоящий профессиональный опыт. 
Взрослые, полноценные члены общества, по праву имеющие собственные 
голос и мнение, способные позаботиться о своем здоровье и здоровье своих 
близких и дорогих людей. Именно такой возраст был взять в процессе 
исследования и получения данных на рассмотрение.  

В качестве метода исследования была взята беседа с элементами 
опроса, в процессе которой испытуемым задавались наводящие вопросы, 
ответить на них можно было только словами – да или нет. Беседа была 
проведена в неформальной форме, дабы получить более достоверную 
информацию. Сделано это с целью получения более достоверной, но при 
этом четко сформулированной информации. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Данные проблемы были выявлены после проведения опроса в разных 

учебных заведениях. Молодые люди, участвующие в опросе, возрастом от 16 
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лет до 25 лет, пожелали не опубликовывать свои имена, поэтому не имеет 
значение и названия их учебных заведений. Всего в опросе приняло участие 
около 200 человек. Участвовали молодые люди из разных учебных заведений 
города Екатеринбурга.  

Обратимся к результатам опроса, чтобы удостовериться в актуальности 
данных проблем. Таким образом, ведущими здоровый образ жизни, в 
возрасте 16 лет являются только 5% опрошенных, а вот людей ведущих 
здоровый образ жизни в возрасте от 17 до 20 лет - 0%, в последующем было 
выявлена тенденция роста ведущих здоровый образ жизни в возрасте от 22 до 
25 лет. 

Неопределённым образом жизни(правильное питание, но регулярное 
использование табачных изделий) в возрасте от 16,17 лет занимались 60% 
опрошенных, в дальнейшем у людей в возрасте от 18 до 22 лет присутствовал 
спад в ведении неопределённого образа жизни на 10%, и уже в возрасте от 23 
до 25 лет, процент вновь вырос до исходного результата – 60%. 

Употреблением алкоголя, курением и неправильным питанием, а также 
отсутствием сна, в возрасте 16 лет увлекались лишь 30%, самый пик равный 
70% пришелся на возраст 20 лет, а уже в возрасте 25 лет, неправильным 
образом жизни занимаются только 10%. 

Что касается употреблением наркотиков, то наблюдалась тенденция 
роста и если в возрасте 16-19 лет употребляли наркотики только 5%, то в 
возрасте 20-23 лет уже 10%, но что касается возраста 24 и 25 лет, процент 
употребляющих наркотики равняется 0. 

По результатам опроса-беседы можно сказать, что проблема более 
актуальна, чем казалось изначально. Испытуемые не были выбраны 
намеренно.  

Испытуемые младшего возраста, не смотря на свои привычки и образ 
жизни, стыдились или боялись своих увлечений. Тогда как более старшие 
опрашиваемые, которые уже успели приучить себя к здоровому образу 
жизни, говорили, что для них «это было хорошим опытом в познании себя и 
принятии многих важных в жизни решений».  

Однако тот факт, что с возрастом люди приходят к решению укреплять 
свое здоровье, не отменяет того факта, что в процессе учебы молодые люди 
отказываются за ним следить. По словам многих из них, причиной этого 
стало навязывание физической культуры в средней школе и постоянные 
разговоры учителей о правильном образе жизни. Некоторые, наоборот, 
говорят о нехватке занятий в школе и отсутствия у их родителей желания 
следить за здоровьем собственного ребенка, который по закону все еще 
находится у них на попечении. Это тоже является немаловажным фактором.  

Не меньше влияния оказывают и окружающие взрослые люди, 
находящиеся в окружении подрастающего человека. Это могут быть соседи, 
друзья родителей или старшие ребята во дворе, которые навязывают свой 
авторитет ребенку с самого его детства. А от этого авторитета довольно 
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сложно избавиться в процессе взросления. Отсюда берется курение и 
распитие алкогольных напитков несовершеннолетними, и ночные пропажи 
подростков, и отказ от дальнейшей учебы.  

Подобная проблема, к сожалению, встречается не только в маленьких 
городах. Наоборот, в больших городах у подростков намного больше 
соблазнов отказаться от собственного здоровья и увлечься пагубными 
привычками, влекущими за собой негативное влияние на психическое и 
физическое состояние  

Далее, говоря об оздоровительных мероприятиях в учебных 
заведениях, можно сказать, что относительно все учебные заведения в этом 
плане находятся на одном уровне. Молодые люди не видят смысла 
участвовать в спортивных мероприятиях за оценку или пропуск занятия. Так 
же, такие мероприятия зачастую не сильно увлекают подростков и молодых 
людей и не редко приводят к последующему негативному отношению к 
преподавателям и руководству школы, заставляющих участвовать в 
неинтересных мероприятиях. Это так же является причиной того, почему 
подростки и молодые люди предпочитают не обращать внимания на 
состояние своего организма и «засорять» его негативным влиянием 
окружающей среды и общества [1, с. 253]. 

Заключение 
В заключении необходимо выделить некоторые из основных причин 

подобной скачкообразной заинтересованности молодых людей в здоровом 
образе жизни и физической культуре в целом. И начать необходимо с 
окружения. 

В первую очередь на молодого человека повлияло его окружение, в 
котором он рос в процессе своего обучения в средней школе. Люди, которые 
находились рядом с ним, могли вести себя таким образом, что у ребенка 
сложилось впечатление о ненадобности следить за состоянием собственного 
здоровья. 

Во-вторых, причиной нежелания заниматься спортом вне уроков (часто 
на уроках) может быть усиленное давление со стороны взрослых людей. 
Добровольно-принудительные участия в оздоровительных мероприятиях 
приводят исключительно к негативному отношению к тем, кто проводит эти 
мероприятия, кто заставляет в них участвовать и ко всей тематике в целом. 
Последствием является отказ от занятий спортом в свободное от учебы 
время. 

Третьей причиной является давящая стрессовая атмосфера в жизни 
учащихся. Постоянные проверки на знания, подготовка, страх перед 
поступлением или переходом, страх перед отчетом родителям о 
достижениях – все это накапливается тяжелым грузом на психике молодых 
людей и отбирает время на попытку вести хотя бы относительно здоровый 
образ жизни. Помимо отсутствия здорового сна, в жизни этих молодых 
людей часто отсутствует и физическая активность. 
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Еще одной немаловажной причиной является плохая мотивация в 
заботе о собственном здоровье. В основном это касается тех, кто вырос в 
обеспеченной и очень хорошо обеспеченной семье. Из-за осознания того, что 
всегда есть средства для лечения того или иного недуга, нет особого смысла 
следить за своим здоровьем. Таким образом, мыслит довольно большое 
количество молодых людей, вне зависимости от того, за чей счет они живут – 
свой или родительский.  

Для решения всех этих проблем можно выполнить все пару задач. Для 
начала замотивировать и зародить желание у подростков еще со средней 
школы заниматься спортом или в свободной время вести активный образ 
жизни [2, с. 158]. 

В настоящее время появились новые направления оздоровительной 
физической культуры, дающие несомненный оздоровительный эффект. 

Выбор той или иной методики занятий физическими упражнениями с 
оздоровительной направленностью соотносится с реальной обстановкой, 
возможностями, запросами, иногда является делом индивидуального вкуса и 
интереса. 

Если поделить детей еще со школы по интересам, на занятиях 
физической культурой, то присутствует намного больший шанс того, что в 
будущем они продолжат заниматься этим спортом, даже если только для себя 
[3, с. 259-263]. 

Таким образом, самые незначительные шаги в сторону попытки 
заинтересовать молодежь будет стоить немногих усилий и обернется 
здоровыми молодыми людьми. При правильном подходе с самого детства к 
воспитанию физического здоровья, у молодого поколения не возникает 
желания все бросить, а потом резко начать заново. Даже легкие перепады в 
заботе о своем здоровье вредят организму. А постоянная забота о нем 
приводит к хорошей работоспособности и обучаемости. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учебник для 

институтов и факультетов физической культуры: 2-е изд., 
исправленное и дополненное / Е. П. Ильин. – СПб.: Издательство РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2000. – 253 с. 

2. Акимова Л.А. Использование здоровьесберегающих технологий в 
образовании / Л. А. Акимова. – Оренбург: ОГПУ, 2016. – 158 с. 

3. Ханевская Г.В. Способы и условия мотивирования молодежи к 
здоровому образу жизни, как основополагающий фактор здоровья 
молодого поколения / Г.В. Ханевская // Материалы IV Международной 
научно-практической конференции. – 2018. – С. 259-263.  
 
 
 
 



142 

УДК  613.96:303.62(477.62)  
Холодный А. И., Мусхарина Ю.Ю.  

ГВУЗ «Донбасский государственный  
педагогический университет» г. Славянск, Украина  

Кордонец О.Н. 
Учебно-воспитательное заведение 

 «Общеобразовательная школа № 10» г. Славянск, Украина 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 

(по материалам анкетного опроса жителей Донецкой области)  
Аннотация. В статье анализируются результаты анкетного опроса 

подростков Донецкой области, относительно значимости факторов, 
характеризующих здоровый образ жизни. В результате исследования 
показано, что наиболее весомым фактором является «физически активный 
образ жизни». Выявлено, что наиболее важным источником информации о 
здоровом образе жизни является собственный опыт респондентов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, анкета, весомость 
факторов, физически активный образ жизни. 

Kholodniy A., 
Muskharina Y.  

Donbas State Pedagogical University, Slovyansk, Ukraine 
Kordonets O. 

Educational institution "Secondary school No. 10" 
Slovyansk, Ukraine 

FORMATION HEALTHY LIFE OF TEENAGERS 
(based on the questionnaire of residents of Donetsk region) 

Annotations.The results of Donetsk area inhabitants questionnaire, 
concerning the importance of the factors describing a healthy way of life are 
analyzed in article . As a result of researches it is shown, that the most significant 
factor is «physically active way of life». It is revealed, that the major source of the 
information concerning a healthy way of life is own experience of respondents. 

Keywords: a healthy way of life, health, the questionnaire, the importance 
of factors, physically active way of life. 

В последние годы наблюдается повышение интереса к исследованию 
проблемы сохранения здоровья населения Украины [1, 2, 5, 6, 7.]. Во многом 
это обусловлено существенным снижением продолжительности жизни 
граждан Украины, ухудшением качества их жизни, увеличением количества 
неинфекционных заболеваний, широким распространением курения, 
увеличением потребления алкоголя, а также рядом других факторов 
негативно влияющих на здоровье человека [4, 7]. 

Одним из важнейших направлений решения данной проблемы, как 
показывает анализ специальной литературы, является формирование в 
обществе потребности в здоровом образе жизни [2, 3, 4, 7]. Это связано с тем, 
что влияние факторов здорового образа жизни на предупреждение 
неинфекционных заболеваний в пять-шесть раз эффективнее, чем 
возможности лечебной медицины [4]. Значимость данного факта в 
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обеспечении здоровья людей по данным ведущих научно-исследовательских 
центров составляет 53% [7]. 

В современной научно-методической литературе здоровья человека 
трактуется как состояние полного физического духовного и социального 
благополучия [5]. Это означает, что одним из ключевых факторов, 
характеризующих здоровье человека, является его физическое здоровье, 
которое обеспечивается определенным режимом двигательной активности 
[2]. Как показывает анализ специальной литературы в настоящее время в 
Украине только 13% населения вовлечено в организованных занятий 
физической культурой и спортом [3], что значительно ниже по сравнению с 
развитыми странами [4]. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что изучение всех 
аспектов, связанных с проблемой формирования в современном обществе 
потребности в здоровом образе жизни является важной задачей, имеющей 
практическое значение. 

Методы и организация исследования. Материалы для исследования 
были получены в ходе анкетного опроса 321 подростка Донецкой области. 
Все вопросы анкеты были сгруппированы в три блока (табл. 1). В первом 
блоке содержались вопросы (№1, №2, №3, №4), направленные на оценку 
респондентами факторов, характеризующих здоровый образ жизни. Второй 
блок содержал ряд вопросов (№5, №6, №7), связанных с оценкой ими 
значимости информационных источников о здоровом образе жизни. В 
третьем блоке содержались вопросы (№8, №9, №10), позволяющие косвенно 
оценить формы практической реализации респондентами потребности в 
здоровом образе жизни. 

В процессе анализа полученного материала предполагалось, что тот 
или иной фактор считается значимым, если ему отдали предпочтение более 
50% респондентов, а разница в оценке значимости факторов будет 
существенная, если она превышает 10%. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. Их анализ 
показывает, что 60% ребят 5-6 классов наиболее значимым фактором, 
характеризующим здоровый образ жизни, считают «отсутствие вредных 
привычек». В группе девушек данного возраста приоритетным является 
фактор «физически активный образ жизни». Ему отдали предпочтение 62,5% 
респондентов. Обращает внимание высокий процент респондентов ребят 
(20%) выделили, как значимый, фактор «жизнь в свое удовольствие». 

В следующей возрастной группе (7-9 классы) значимость факторов 
меняется. 60,8% респондентов ребят выделили, как существенный - 
«физически активный образ жизни». В группе девушек (7-9 классы) важность 
фактора «физически активный образ жизни» уменьшилась до 61%, в то же 
время значительно возросла значимость фактора «отсутствие вредных 
привычек» (с 37,5% до 52,2%). 

Для ребят 10-11 классов значимость вышеупомянутых факторов 
практически одинакова, соответственно, 63,3% и 56,6%, в то время, как 
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девушки данного возраста считают наиболее значимым - «физически 
активный образ жизни» (67,3%). 

По мнению большинства респондентов, занятия спортом не является 
характеристикой, определяющей сущность здорового образа жизни. Во всей 
выборке ему отдали предпочтение от 22,2% до 37,5% участников анкетного 
опроса. 

В процессе формирования в обществе потребности в здоровом образе 
жизни важное значение имеют информационные источники. Результаты 
исследования показывают, что ребята 5-6 классов не определили главный 
источник информации о здоровом образе жизни. По их мнению, каждый из 
представленных в анкете источников информации (№5, №6, №7) по 
равнозначны. Им отдали предпочтение, соответственно, 40%, 40%, 20% 
респондентов. Для девушек данного возраста примерно равнозначными 
источниками информации являются СМИ (56,2%) и жизненный опыт (50%). 

Таблица 1 
Результаты анкетного опроса подростков 

№ 
з/п 

Возрастные группы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 
Пол 

(количество 
респондентов) 

М. 
n=45 

Д. 
n=36 

М. 
n=66 

Д. 
n=90 

М. 
n=38 

Д. 
n=46 

1 На Ваш взгляд здоровый 
образ жизни - это занятие 
спортом (да) 

 
20% 

 
37,5% 

 
30,4% 

 
22,2% 

 
26,6% 

 
28% 

2 На Ваш взгляд, здоровый 
образ жизни - это 
отсутствие вредных 
привычек (да) 

 
 

60% 

 
 

37,5% 

 
 

34,8% 

 
 

52,2% 

 
 

56,6% 

 
 

43,4% 

3 На Ваш взгляд, здоровый 
образ жизни - это 
физически-активный 
образ жизни (да) 

 
 

40% 

 
 

62,5% 

 
 

60,8% 

 
 

61% 

 
 

63,3% 

 
 

67,3% 

4 На Ваш взгляд, здоровый 
образ жизни - это жизнь в 
свое удовольствие (да) 

 
 

20% 

 
 
- 

 
 

8,6% 

 
 

2,2% 

 
 

3,3% 

 
 

2,2% 
5 Информацию о здоровом 

образе жизни Вы 
получаете из средств 
массовой информации 
(СМИ) (да) 

 
 

40% 

 
 

56,2% 

 
 

39% 

 
 

23,3% 

 
 

50% 

 
 

52% 

6 Информацию о здоровом 
образе жизни Вы 
получаете от своих друзей 
и родителей (да) 

 
 

40% 

 
 

18,7% 

 
 

15,2% 

 
 

15,5% 

 
 

13,3% 

 
 

11% 

7 Информацию о здоровом 
образе жизни Вы 
получаете из собственного 
жизненного опыта (да) 

 
 
 

20% 

 
 
 

50% 

 
 
 

50% 

 
 
 

52,2% 

 
 
 

50% 

 
 
 

63% 
8 Любите ли Вы смотреть 

спортивные передачи (да) 
 

100% 
 

50% 
 

87% 
 

50% 
 

93% 
 

61% 
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9 Вы активно отдыхаете (да)  
80% 

 
81,2% 

 
65% 

 
62,2% 

 
73,3% 

 
76% 

10 Вы занимаетесь спортом 
(да) 

 
80% 

 
56,2% 

 
82,6% 

 
50% 

 
83,3% 

 
59% 

В возрастной группе 7-9 классы, как следует из результатов анкетного 
опроса, для 50% ребят и 52,2% девушек важным источником информации о 
здоровом образе жизни является "собственный жизненный опыт". 

В следующей возрастной группе (10-11 классы) к "собственному 
жизненному опыту" (50%), как значимого источника информации, 
добавляются СМИ (52%). 

Третья группа вопросов, содержащихся в анкете (№8, №9, №10), 
показывает в первом приближении формы практической реализации 
здорового образа жизни. Как видно из представленных материалов 
(таблица 1) подавляющее количество респондентов, которые представляют 
все выделенные возрастные группы, использует в настоящее время активные 
формы отдыха. Значимость данного фактора достаточно высока и изменяется 
в исследуемой выборке от 62,2% к 80%. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что большинство 
респондентов к наиболее значимому фактору, который характеризует 
здоровый образ жизни, относят "физически активный образ жизни". 
Результаты исследования также свидетельствуют, что большинство 
респондентов информацию о здоровом образе жизни получают в 
основном из собственного опыта. По их мнению, средства массовой 
информации не являются значимым источником информации о 
здоровом образе жизни. Это может значить, что в газетах, журналах, на 
телевидении и радио все еще не достаточно пропагандируется такой 
стиль жизни. 

Проведенный анализ свидетельствует об ответственном 
отношении респондентов к здоровому образу жизни. Да, большинство 
респондентов отметили, что они занимаются спортом (от 50% к 83,3%), 
а также что и в настоящее время они используют активные формы 
отдыха (от 62,2% к 81,2%). 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й СПОРТИВНОГО 
ТРЕНУВАННЯ 

 
УДК 796 

Татьяна Анатольевна Высоцкая 
Екатерина Александровна Рогозинская 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия 
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СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: исследованы физиологические показатели соматического 
здоровья у студентов специальных медицинских групп. Внедрение фитнес-
технологий (стретчинг) способствует улучшению функциональных 
возможностей организма. 

Ключевые слова: соматическое здоровье, специальные медицинские 
группы. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о росте 
количества студентов имеющих серьезные отклонения в состоянии здоровья, 
с врожденными и приобретенными патологиями и отнесенных по этой 
причине к специальной медицинской группе [6]. 

С этой точки зрения вполне закономерен поиск путей 
совершенствования процесса физического воспитания данного контингента 
студентов в вузах, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе [4]. 

Таким образом, изучение проблемы укрепления здоровья студентов 
СМГ, повышению их работоспособности и коррекции заболевания с точки 
зрения комплексного использования различных форм и средств физического 
воспитания представляется актуальным. 

Здоровье – это естественное психосоматическое состояние человека, 
показывающее его абсолютное физическое, психическое и социальное 
благополучие и обеспечивающее адекватную окружающим условиям нормы 
поведения и деятельности личности [2]. 

Известно также определение, принятое Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), в соответствии с которым здоровье - это состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни или физических дефектов. 

Биологическая программа индивидуального развития человека 
является ведущей основой соматического здоровья. Эта программа развития 
ограниченна базовыми потребностями, доминирующими у человека на 
различных этапах онтогенеза. Базовые потребности, во-первых, служат 
пусковым устройством развития человека (формирование его соматического 
здоровья), а во-вторых – обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 
Основа физического здоровья осуществляется в морфологических и 
функциональных резервах клеток, тканей, органов и систем, 
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способствующих приспособлению организма к воздействию различных 
факторов. 

Соматическое здоровье – состояние, при котором у человека 
происходит саморегуляции функций организма, согласованность 
физиологических процессов и адаптация к внешним факторам. При оценке 
соматического  здоровья используют метод количественной оценки 
индивидуального здоровья. Наибольшей диагностической эффективностью 
обладает метод оценки энергопотенциала биосистемы [1]. 

Для измерения физического здоровья используют антропометрические, 
физиологические и биохимические показатели. К антропометрическим 
показателям относятся росто-массовые индексы Брока (отношение массы 
тела в кг. к росту в см. минус сто), Кетле (отношение массы тела в кг. к 
квадрату роста в м²) и другие.  

При исследовании уровня здоровья основными функциональными 
показателями являются жизненная емкость легких, мышечная сила рук, 
частота сердечных сокращений, артериальное давление и др. 

В физиологические показатели здоровья входят пульс и тип реакции 
сердечно-сосудистой системы на нагрузку, восстановление пульса после 
физической нагрузки, резерв кардиореспиратроной системы и резерв 
здоровья. 

В нашем исследовании приняли участие студентки специальной 
медицинской группы в количестве 10 человек. На основании результатов 
показателей методов оценки соматического здоровья, выяснилось, что 
жизненная ѐмкость легких не соответствует норме, частота сердечных 
сокращений и артериальное давление в пределах нормы. Результаты 
представлены в графиках. 

 
Рисунок 1. Исходные показатели 
жизненной ёмкости легких у 
студенток СМГ 17-19 лет. 
 

 
Рисунок 2. Исходные показатели 
систолического и диастолического 
артериального давления  у 
студенток СМГ 17-19 лет в  
сравнении с показателями нормы 
(мм.рт.ст.) 
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Рисунок 3. Исходные показатели 
частоты сердечных сокращений у 
студенток СМГ 17-19 лет. 

 
Рисунок 4. Уровень здоровья у 
студенток СМГ. 
 

Полагаясь на то, что на занятиях по адаптивному физическому 
воспитанию находятся студенты с низким уровнем соматического здоровья, 
мы решили использовать фитнес – технологию (стретчинг). Целью методики 
является коррекция показателей соматического здоровья. Повышение 
функциональных возможностей организма, мотивация к занятиям 
физической культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья. 
Экспериментальная методика учитывает традиционно сложившуюся 
методику в практике адаптивного физического воспитания студентов 
специальной медицинской группы. 

Занятия по физическому воспитанию студентов специального учебного 
отделения проводятся на протяжении 3-х лет (с 1 по 5 семестр) обучения 
студентов в вузе. На 1-2 курсах согласно графику учебного процесса 
предусматривает 115 часов в год, по 2 занятия (4 часа) в неделю исходя из 
графика учебного процесса (1 семестр 17 недель, 2 семестр 18 недель). На 3 
курсе (в 5 семестре) предусмотрено по 2 часа или по 1 занятию в неделю в 
зависимости от графика учебного процесса [4]. 

Студенты специального отделения выполняют те разделы программы, 
требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. В конце 
каждого семестра они представляют рефераты по теме, связанной с их 
индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья. 

Практический учебный материал для каждого студента имеет 
корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность. При 
его реализации необходим индивидуально-дифференцированный подход в 
зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, 
характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в 
организме, вызванных временными или постоянными патологическими 
факторами. 

Практический раздел программы реализуется на методико-
практических и учебно-тренировочных (лечебно-оздоровительных) занятиях 
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в учебных группах по 12-15 человек. Студенты СМГ, занимаются по 
традиционной программе физического воспитания в зависимости от 
нозологической формы. Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1,5 часа (3 
часа в неделю). Целесообразно включать в программу адаптивного 
физического воспитания для студентов специального медицинского 
упражнения и методики, направленные на коррекцию показателей 
соматического здоровья. 

Для коррекции показателей соматического здоровья у студентов 
специальных медицинских групп мы выбрали ту технологию, которая 
улучшает функциональные реакции сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем и опорно-двигательного аппарата, Это занятия фитнесом. 

Преимущества этой системы упражнений в том, что любой студент с 
разным уровнем подготовки получит комплексное воздействие на все группы 
мышц. 

Фитнес – это образ жизни, позволяющий сохранить и укрепить 
здоровье, уравновешивать эмоциональное состояние, совершенствовать 
физическую форму, вести активный образ жизни. 

Занятия фитнесом оказывают на организм человека влияние, которое 
определяется комплексом функциональных реакций сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. 

Основными средствами фитнеса являются физические упражнения. 
Традиционные виды аэробной направленности: разновидности ходьбы, бег, 
плавание, езда на велосипеде, аэробика, подвижные игры умеренной 
интенсивности - это основные массовые тренирующие средства, доступные 
большинству категорий населения. Стимулировать сердечно - сосудистую и 
дыхательной системы за счет активации периферических артерий и вен, 
устранения застойных явлений помогает «стретчинг» [3]. 

«Стретчинг – это порядок упражнений, целью которых являются 
растяжка связок и мышц и повышение гибкости. Название фитнеса взято из 
английского языка: слово Stretch в переводе на русский означает 
«эластичность, растяжение». 

Особенности выполнения упражнений из стретчинга: 
 Проработка всех мышц тела, даже которые не принимают 

участие при интенсивной тренировке. Здесь идет акцентированное 
воздействие на ту или иную мышцу. 

 Содействие движению крови и лимфы по всему организму, за 
счет чего происходит насыщение внутренних органов кислородом. 

 Улучшается обменный процесс в организме. 
На рисунках 5,6,7,8 показаны изменения показателей соматического 
здоровья после занятий фитнесом. 

  



151 

 

 
 
Рисунок 5. Показатели жизненной 
ёмкости легких у студенток СМГ 
17-19 лет после занятий фитнесом.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 7. Показатели частоты 
сердечных сокращений у студенток 
СМГ 17-19 лет после занятий 
фитнесом.  
 

 

 
 
Рисунок 6. Показатели 
систолического и диастолического 
артериального давления  у 
студенток СМГ 17-19 лет в  
сравнении с показателями нормы 
(мм.рт.ст.)  
 

 
 
Рисунок 8. Уровень здоровья у 
студенток СМГ после занятий 
стретчингом. 

На основании анализа и обобщения научной и научно-методической 
литературы, результатов эксперимента для коррекции показателей 
соматического здоровья студентов специальной медицинской группы 
предложена методика «Стретчинг». Она позволяет улучшить обменные 
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процессы в организме, повысить функциональные возможности организма, 
благотворно воздействовать на сердечно-сосудистую систему, улучшает 
естественную гибкость человека, влияет на психоэмоциональное состояние: а 
также мотивирует к занятиям физической культурой студентов с 
отклонениями в состоянии здоровья, нормализует дыхательный акт и 
расширит функциональные возможности дыхательной системы. 
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«Донбаський державний педагогічний університет» 
КОМПЛЕКСНЕ ТЕСТУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Анотація. Мета дослідження – визначити інформативні показники 

функціональної і рухової підготовленості студентів 1-5-го курсів 
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь студенти першого 

(n=36) та  другого (n=48)курсу. Для вирішення завдань були застосовані такі 
методи дослідження: аналіз наукової літератури, педагогічне спостереження, 
педагогічне тестування; метод індексів та медико-біологічні методи. 
Педагогічні методи використані для вивчення особливостей функціонального 
стану організму та рухових здібностей у студентів 1-2-го курсів вищих 
навчальних закладів; для обробки даних – факторний аналіз. 

Результати. За індексом Руф’є студенти 1-2 курсів оцінюються як такі, 
що мають середній рівень працездатності серця. За показниками проб 
Штанге і Генчі студенти 1-2 оцінюються як здорові треновані. За 
показниками проби Ромберга вищі результати показують студенти першого 
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курсу ніж студенти другого. Найнижчі результати у студентів другого  курсу. 
Результати проби оцінюються як такі, що нижче норми. 

Висновки. Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів 
1-2 курсів дозволив визначити, що в їх структурі першим фактором є 
функціональний стан дихальної системи, другим – швидкісна силова і силова 
підготовленість. Найвищу інформативність мають: 1 курс – проби Штанге 
(0,822) та Генчі (0,741); 2 курс – проба Генчі (0,758) найнижчу індекс Руф’є 
(0,11).  

Ключові слова: функціональний стан, рухові здібності, факторний 
аналіз. 

Honcharenko O.S. 
State Higher Educational Institution  

«Donbas  State Pedagogical University» 
PHYSICAL  PREPARING COMPLEX TEST OF STUDENT 

OF HIGHER ENDUCATION INSTITUTIONS 
The study objective was to determine informative indicators of functional 

and motor fitness of 1st -2th  year students. 
Materials and methods. The study involved male students of 1st year ( n = 

36), 2nd year ( n = 48 ). The following research methods were used to solve the 
tasks set: analysis of scientific literature, pedagogical observation, pedagogical 
testing; index method and medical-biological methods. Pedagogical methods were 
used to study the peculiarities of functional state of the body and motor abilities of 
1st -2th  year students of higher education institutions; factor analysis was used for 
data processing. 

Results. By the Ruffier index, the 1st -2nd  year students have an average 
heart performance. By the results of the Stange and Genci tests, the 1st -2th  year 
students are evaluated as healthy and fit. According to the Romberg test, the 1st  
and 2th show  higher results than the 2nd  year students (p < 0.001).  

 Conclusions. The analysis of motor and functional fitness of the 1st -2th 
year students showed that the first respiratory system, the second factor is speed 
strength and strength fitness. The most informative tests are: 1st  year - the Stange 
test (0.822) and Genci test (0.741); 2nd  year -  the Genci test (0.758), the Ruffier 
index has the lowest informativity (0.11).  

Keywords: male students, functional state, motor abilities, factor analysis. 
Вступ. Зниження фізичної активності і мотивації до занять фізичною 

культурою у дорослих, а також у дітей та молоді є глобальним явищем. В 
останній час в цілому по країні стало помітним погіршення стану здоров’я і 
зниження рухової підготовленості студентів. Так, статистичні показники, 
наведені Державним комітетом України з питань фізичної культури і спорту 
та Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України, 
свідчать про те, що 90 % студентів мають відхилення у стані здоров’я, 50%- 
незадовільний рівень фізичної підготовленості, 18%- не можуть займатися 
фізичною підготовкою за станом здоров’я (Товт, 2000). 

Дослідження Раєвського та Халайджи (2007), Ильинич (1991) 
спрямованого на вивчення професійно-прикладної фізичної підготовки 
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студентів за обраними напрямам, визначення провідних фізичних якостей і 
функцій організму. 

Значно менше досліджень спрямовано на вивчення функціональних 
особливостей серцево-судинної і дихальної систем, рухової підготовленості 
студентської молоді. 

Ефективними методами вивчення особливостей функціональної і 
рухової підготовленості є багатовимірні методи математичної статистики 
такі як: факторний і дискримінантний аналіз. 

Мета дослідження – визначити інформативні показники 
функціональної і рухової підготовленості студентів 1-2 курсів. 

Матеріали і методи 
Учасники дослідження 
У дослідженні взяли участь студенти таких спеціальностей: філологи та 

психологи.  У дослідженні взяли участь студенти – 1курсу (n=36) та 2курсу 
(n=48). 

Організація дослідження  
Для вирішення завдань були застосовані такі методи дослідження: 

аналіз наукової літератури, педагогічне спостереження, педагогічне 
тестування, метод індексів та медико-біологічні методи. Педагогічні методи 
використані для вивчення особливостей функціонального стану організму та 
рухових здібностей у студентів 1-2-го курсів вищих навчальних закладів; для 
обробки даних-факторний аналіз. Навчальні заняття проводилися в групах 
відповідно розкладу-двічі на тиждень. 

Процедури тестування  
У програму тестування увійшли загальновідомі тести запропоновані 

Сергієнко (2001) : стрибок у довжина з місця (см), біг 100 м (с), згинання і 
розгинання рук у вісі (рази), проба Ромберга.  

Для оцінки функціонального стану були використані Проби Руф'є, 
Штанге, Генчі (Романенко, 1999; B. Круцевич, 1999). 

Проба Руф'є-Діксона. Використовувалася для оцінки працездатності 
серця при фізичному навантаженні.  

Обладнання: секундомір, тонометр, апарат для вимірювання 
артеріального тиску.  

Методика проведення обстеження. Після 5-хвилинного спокійного 
стану в положенні сидячи підраховується пульс за 15 с (P1). Потім упродовж 
45 с під секундометроном виконувалися 30 присідань. Відразу пiсля 
присідань підраховувався пульс за перші 15 с (Р2) i останні 15 с (P3) першої 
хвилини пiсля закінчення навантаження.  

Оцінка тестування. Результати оцінюються за індексом, що 
визначається за формулою: Індекс Руф'є = (Р3 + Р2 - Р1 - 70) / 10. Iндекс 
Руф'є: 0-5— хороша працездатність серця; 5,1-10 середній результат; 10,1-15 
— «задовільно» (серцева недостатність середнього ступеня); 15,1-20— 
«погано» (серцева недостатність сильного ступеня). 

Проба Штанге. Використовувалася для оцінки функціонального стану 
дихальної системи.  
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Обладнання: секундомір.  
Методика проведення обстеження. Досліджуваний в положенні 

сидячи робить глибокий вдих і видих, потім знову вдих (приблизно 80% від 
максимального), закриває рот і одночасно затискає пальцями ніс, затримує 
дихання (секундомір включається в кінці вдиху і виключається з початком 
видиху). 

Оцінка тестування. Затримка дихання: до 35 с — перевтома; на 40-
55 с— здорові нетреновані; на 60-90 с — здорові треновані. 

Проба Генчі. Використовувалася для оцінки функціонального стану 
дихальної системи.  

Обладнання: секундомір. 
Методика проведення обстеження. Проба Генчі передбачає затримку 

дихання після видиху. Проводилася не ранiше, як через 5-7 хв після проби 
Штанге. 

Оцінка тестування. Затримка дихання: до 20 с- перевтома; на 25-30 с- 
здорові нетреновані; на 40-60 с- здорові треновані. 

Проба Ромберга. Використовується для оцінки статичної рівноваги. 
Обладнання: секундомір.  
Методика виконання тесту.  Учасник набуває положення стійки: ноги 

на одній лінії, одна попереду іншої, очі закриті, руки вперед.  Секундомір 
включається в момент набуття стійкого положення, тест припиняється після 
втрати стійкого положення . 

Результат. Фіксується час утримання стійкого положення в секундах. 
Оцінка тестування. В нормі не повинен втрачати рівновагу упродовж 

30 с. 
Статистичний аналіз.  
Матеріальні дослідження опрацьовані в програмі статистичного аналізу 

IBM SPSS 20. 
Вираховувались такі параметри: середня арифметична величина (х), 

стандартне квадратичне відхилення (s); достовірність різниці середніх 
величин (t). Оцінювання достовірності різниці статистичних показників (t) 
проводилось за допомогою критерію Стьюдента. Здійснений факторний 
аналіз. У факторному аналізі використана модель головних компонент з 
методом обертання: Варімакс з нормалізацією Кайзера. 

Результати дослідження  
За індексом Руф'є студенти 1-2 курсів оцінюються як такі, що мають 

сeредній рівень працездатності серця. 
За показниками проби Штанге студенти 1-2 курсів оцінюються як 

здорові треновані. Студенти першого курсу показують більш високі 
результати ніж студенти другого курсу (р<0,05).  

За показниками проби Генчі студенти 1-2 курсів оцінюються як здорові 
треновані.  

За показниками проби Ромберга вищі результати показують студенти 
першого  ніж студенти другого.  
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Аналіз результатів бігу на 100 м не виявив статистично достовірних 
розбіжностей у результатах у студентів 1-2 курсів. 

У стрибку у довжину з місця у порівнянні з першим курсом кращі 
результати показують студенти другого курсу (р<0,04). 

Для виявлення інформативних показників рухової і функціональної 
підготовленості студентів 1-2 курсів був проведений факторний аналіз. 

Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів першого 
курсу дозволив виділити три фактора, які пояснюють 62,49% загальної 
варіації всіх параметрів: 

  перший фактор (29,338%) характеризує функціональну 
підготовленість студентів другого курсу. Найбільшу вагу мають 
проба Штанге (0,807) та проба Генчі (0,807);  

  другий фактор (16,966%) характеризує швидкісно-силову 
підготовленість; 

  третій фактор (16.186%) – уточнює зміст другого фактора. 
Аналіз спільностей (h ) вказує на високу інформативність 

запропонованої батареї тестів, серед яких найвищу інформативність мають 
проби Штанге (0,822) Генчі (0,741). 

Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів другого 
курсу дозволив виділити три фактора, які пояснюють 57,258% загальної 
варіації всіх параметрів: 

  перший фактор (37,505%) характеризує функціональну 
підготовленість; 

  другий фактор (19,753%) –рухову підготовленість. 
Аналіз спільностей (h2) вказує на високу інформативність 

запропонованої батареї тестів, серед яких найвищу інформативність має 
проба Генчі (0,758) найнижчу індекс Руф'є (0,11). 

Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів третього 
курсу дозволив виділити три фактора, які пояснюють 61,719% загальної 
варіації всіх параметрів: 

 перший фактор (22,676%) характеризує функціональну 
підготовленість; 

 другий фактор (21,311%) швидкісно-силову силову 
підготовленість; 

 третій фактор (17,732%) уточнює зміст другого фактора. 
Аналіз спільностей (h2) вказує на високу інформативність 

запропонованої батареї тестів, серед яких найвищу інформативність має 
«Стрибок у довжину з місця» (0,741) та проба Генчі (0,723). 

Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів другого  
курсу дозволив виділити три фактора, які пояснюють 69,242% загальної 
ваpiацiї всіх параметрів: 

  перший фактор (32,637%) характеризує функціональну 
підготовленість студентів. Найбільшу вагу мають проба Штанге 
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(0,951) та проба Генчі (0,898); 
  другий фактор (18,596%) характеризує рухову підготовленість. 

Найбільшу вагу мас швидкісно-силова підготовленість; 
 третій фактор (18,009%) уточнює другий фактор і підкреслює 

важливість силової підготовленості студентів. 
Аналіз спільностей (2) вказує на високу інформативність 

запропонованої батареї тестів, серед яких найвищу інформативність мають 
проби Штанге (0,927) та Генчі (0,810). 

Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів  дозволив 
виділити гри фактора, які пояснюють 65,624% загальної варіації всіх 
параметрів:  

 перший фактор (28,274%) характеризує рухову і функціональну 
підготовленість студентів. Найбільшу вагу мають проба Штанге 
(0,860) га проба Генчі (0,884). 

 другий фактор (19,694%) характеризує швидкісно-силову 
підготовленість і відносну силу студентів; 

 третій фактор (17,656%) характеризує з одного боку 
функціональну підготовленість, з іншого – координацію рухів. 

Аналіз спільностей (h2) вказує на високу інформативність 
запрононованої батареї тестів, серед яких найвищу інформативність має 
проба Штанге (0,799). 

Дискусія  
Припускалося, що на основі факторного аналізу можливо визначити 

вікові особливості та інформативні показники функціональної і рухової 
підготовленості студентів вищих навчальних закладів. 

Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів 1-2 курсів 
дозволив визначити, що в їх структурі першим фактором є функціональний 
стан дихальної системи, другим – швидкісно силова і силова підготовленість. 

Аналіз спільностей (h2) вказує на високу інформативність 
запропонованої батареї тестів, серед яких найвищу інформативність мають: 

  1 курс-проби Штанге (0,822) та Генчі (0,741).  
 2 курс - індекс Руф є (0,11).  

У результаті аналізу встановлено, що запропонована батарея тестів є 
інформативною для оцінки функціональної pухової підготовленості 
студентів. Наведені дані доповнюють результати дослідження Ivashchenko 
(2016) про ефективність використання багатовимірних статистик в оцінці 
функціональної і рухової підготовленості у фізичному вихованні. 

Отримані дані свідчать, що третій курс є найбільш проблемним 
періодом у фізичному вихованні студентів, найбільш суттєва різниця між 
результатами тестування студентів різних курсів спостерігається у 
координаційній і функціональній підготовленості. Студенти 1-2 курсів мають 
низький рівень розвитку статичної рівноваги. На важливість даного 
показника в підготовленості студентів вказує те, що він має значущу вагу у 
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першому факторі.  
Даний підхід в оцінці стану студентів відpізняється від таких 

запропонованих у літератуpi методик як: оцінка маси тіла і кількості кроків 
(Sigmundova et al., 2013); скринінговий метод визначення рухової 
компетентності студентів (Newton, МСCall, Ryan, Blackburne, aus der Funten, 
Meyer, Lewin & McCunn, 2017; Liao, Zheng & Meng, 2017; Pashkevich, 
Kriventsova & Galicheva, 2018); моторні фітнес-тести Eurofit (Tsigilis, Douda 
& Toknmakidis, 2002; Kuzmin, Корylov, Kudryavtsev, Galimov & lermakov, 
2015; Osipov, Kudryavtsev, Markov, Kuzmin, Nikolaeva, Zemba & Yanova, 
2018). 

На основі результатів тестування отримані факторні моделі, які дають 
можливість визначити структуру підготовленості студентів різних курсів і 
спланувати навчальну роботу в групах. Наведені результати можуть бути 
використані викладачами фізичного виховання для оцінки стану 
підготовленості студентів і планування фізкультурно-масової роботи в 
навчальному закладі. 

Висновки  
За індексом Руф'є студенти 1-2 курсів оцінюються як такі, що мають 

середній рівень працездатності серця. За показниками проб Штангe i Tенчі 
студенти 1-2 курсів оцінюються як здорові треновані. За показниками проби 
Ромберга вищі результати показують студенти першого ніж студенти другого 
(р<0,001).  

Аналіз рухової і функціональної підготовленості студентів 1-2 курсів 
дозволив визначити, що в їx структурі першим фактором є функціональний 
стан дихальної системи, другим швидкісно-силова і силова підготовленість. 
Найвищу інформативність мають: 1 курс — проби Штанге (0,822) та Генчі 
(0,741);  2 курс— проба Генчі (0,758) найнижчий індекс Руф'є (0,11). 
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КАК ДОСТИЧЬ ВЫНОСЛИВОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТУ? 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития такого 
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Актуальность. Одним из популярных видов спортов во всем мире 
является волейбол. Данный вид спорта считается самым простым, что и 
делает его таким распространенным. Для того чтобы стать хорошим игроком 
в волейбол нужно обладать такими качествами, как быстрота, ловкость, сила, 
гибкость и выносливость. Так как первые четыре критерия можно развить 
при помощи тренировок (в данном случае игры волейбол), то выносливость 
нужно развивать другими способами. Давайте рассмотрим понятие 
выносливости на примере спорсменов волейболистов и найдем техники для 
развития данного качества спортсменном. 

Цель исследования – изучение такого качества, как выносливость и 
пути его развития спортсмена волейболиста. 

Выносливость – это способность организма к продолжительному 
выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, 
а также его восстановлению. То есть выносливость является одним из 
главных качеств для спортсмена любого вида спорта, пытающегося попасть в 
спортивный резерв, а дальше выйти и на путь профессиоанального спорта.  

Как говорилось ранее выносливость – это способность организма 
противостоять утомлению. Данное качество есть у каждого человека, не 
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смотря на отсутсвие профессионального спорта, правда уровень развития 
разный. Ребенок с детства развивает свою выносливость. Это может 
происходить во время игр, в дальнешем на уроках физической культуры в 
школе, где постепенно преподователь может увеличить количество времени 
на выполнение упражнение или усложить само задание. Но так или иначе с 
возрастом задания изменяются, изменяется и выносливость человека. 
Данный вид именуется общей выносливостью.  

Общая выносливость — способность к продолжительному 
выполнению с высокой эффективностью работы умеренной интенсивности. 
То есть, как отмечалось раннее, данный вид не имеет особой направленности 
на определенный род деятельности. То есть общая выносливость нужна для 
человека, который не занимается профессиональным спортом, а также для 
спортсменов вне зависимости от вида спорта, т.к. задействованы крупные и 
средние группы мышц.  Данный вид выносливости можно развивать 
благодаря регулярному бегу на продолжительное время, который улучшает 
аэробную выносливость (тип работы организма, который происходит  с 
активным использованием кислорода в качестве топлива; в тоже время 
потребление кислорода примерно равняется скорости его подачи в организм 
занимающегося, в результате чего образуются отходы, которые легко 
выходят через потовые отделения). Таким образом, волейболист, 
занимающийся регулярный бегом, или который каждое утро прыгает на 
скакалке, будет меньше останавливаться в случае нехватки кислорода в 
организме.  

Помимо общей выносливости можно выделить также и специальную 
выносливость, которая направлена на выполнение длительных 
специфических нагрузок, характерных конкретному виду спорта. Можно 
смело утверждать, что без воспитания общей выносливости, которая является 
фундаментом, невозможно воспитание вынослтивости специальной 

Для исследования данного вида нужно определить и подвиды, которые 
понадобятся для волейболиста, т.к. допустим силовая выносливость ни как не 
пригодится в волейболе. Именно поэтому нашему рассмотрению подлежат 
скоростная, прыжковая и игровая. 

Скоростная  выносливость характеризуется способностью человека в 
течение длительного времени выполнять быстрые движения без утомления и 
нарушения техники. Развивается при указанной направленности упражнений. 
Например, выполнение ускорений. При этом для развития скоростной 
выносливости требуется также улучшения в аэробных возможностях 
волейболиста. Наиболее известным средством воспитания данного виды 
выносливости является челночный бег. 

Говоря о прыжковой выносливости, подразумевается способность к 
многократному выполнению прыжковых игровых действий с оптимальными 
мышечными усилиями. Проявляется этот вид выносливости в прыжках для 
нападающего удара; постановке блока; при выполнении вторых передач в 
прыжке. Развитие прыжковой выносливости зависит от частоты выполнения 



161 

прыжковых упражнений, таких, как прыжки в высоту с увеличением времени 
выполнения, а также имитация нападающего удара и блокирования. 

Последним видом выносливости, необходимым для волейболистов, 
является игровая выносливость, т.е. способность вести игру в высоком 
темпе без снижения эффективности технических приемов и тактических 
действий. Воспитание игровой выносливости во многом зависит от 
количества сыгранных партий во время тренировок, интенсивности 
выполнения упражнений (скорость перемещения, количество технических 
приемов, выполненных за единицу времени и т.п.), продолжительности 
упражнений, продолжительностью и характером отдыха во время тренировок 
и числом повторений. 

Таким образом, мы выяснили, что для спортсмена, занимающегося 
волейбол, важна в большей мере аэробная выносливость, которая 
представляет собой в отличии от анаэробной повышение общей 
выносливости. Ранее мы говорили, что из специальной выносливости 
волейболисту нужны лишь игровая, скоростная и прыжковая выносливость, 
что делает игру волейбол более простой и из-за этого распространенной. 
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В конце 2018 года утверждена концепция преподавания учебного 

предмета «Физическая культура». Среди проблем преподавания физической 
культуры указывается, что «система подготовки и дополнительного 
профессионального образования учителей физической культуры не отвечает 
современным требованиям в части формирования их компетенций в 
соответствии с запросами участников образовательных отношений» [1]. 

Необходимость выработки стратегических решений по 
реформированию физкультурно-педагогического образования обусловлена 
итогами общественно-профессионального обсуждения проектов 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования, новыми практиками в организации 
физического воспитания в образовательных учреждениях России, 
модернизацией содержания, формы преподавания и системы оценки 
физической культуры обучающихся. Обсуждением подходов к организации 
урочной и неурочной форм занятий по формированию физической культуры 
детей и молодежи, созданию условий для формирования активного образа 
жизни школьников и студентов, реализации взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, организациями физкультурно-спортивной 
направленности, модернизации программ среднего профессионального и 
высшего физкультурного образования занимались и занимаются в настоящее 
время участники различных научно практических мероприятий – съездов, 
форумов, симпозиумов [2]. 

В рамках V Международной научно-практической конференции 
«Физическая культура и спорт – основы здоровой нации», посвященной 60-
летию факультета физической культуры и спорта Забайкальского 
государственного университета (ЗабГУ), была организована работа 
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дискуссионных площадок по проблемам совершенствования региональной 
сферы физической культуры и спорта. 

Проблему профессионально-личностного развития как важнейшего 
условия успешной деятельности современного тренера–преподавателя 
обсуждали тренеры-преподаватели, методисты ГУДО «Забайкальский 
краевой центр физической культуры и спорта», преподаватели и студенты 
факультета физической культуры и спорта. Основными темами для 
обсуждения стали современные требования к организации и проведению 
тренировочного занятия в современных условиях; вопросы взаимодействия 
тренеров-преподавателей учреждений физкультурно-спортивной 
направленности с учреждениями образования, спорта, культуры; значение 
самообразования в профессиональной компетенции тренера-преподавателя, а 
также профессиональный стандарт педагога как ресурс развития 
профессиональной компетенции.  

Среди участников дискуссионной площадки по совершенствованию 
системы профессионального физкультурного образования наряду с 
преподавателями кафедры теоретических основ физического воспитания 
были специалисты методических служб по реализации образовательных 
программ, руководители и сотрудники образовательных организаций общего, 
дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, 
учителя физической культуры школ города и края, инструкторы по 
физической культуре дошкольных учреждений, бакалавры и магистранты 
ФФК и С ЗабГУ. 

Целью дискуссионной площадки являлась выработка общих трендов 
обновления процесса подготовки студентов физкультурных профилей 
направления «Педагогическое образование» ЗабГУ. 

Работа дискуссионной площадки была направлена на решение 
следующих задач:  

1. Проанализировать существующий опыт и современные тенденции в 
организации процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях различного уровня. 

2. Обозначить основные трудности в работе педагогов по физической 
культуре в свете обновленных образовательных парадигм. 

3. Рассмотреть современные подходы к оценке профессиональной 
компетентности педагога по физической культуре. 

4. Наметить пути совершенствования процесса профессиональной 
подготовки студентов физкультурных профилей направления 
«Педагогическое образование» ЗабГУ. 

Участники дискуссионной площадки отметили актуальность 
рассмотренных вопросов, отражающих новые векторы развития процесса 
физического воспитания детей на ступени дошкольного образования, 
обновленные ориентиры преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в школе, роль и место физической культуры в системе 
профессионального образования на современном этапе, инновационные 
тенденции и проблемы их реализации в системе дополнительного 
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образования физкультурно-спортивной направленности, современные 
оценочные критерии деятельности педагога как ориентиры в подготовке 
студентов физкультурного профиля. 

В ходе дискуссии была подчеркнута важность обеспечения высокого 
качества преподавания физической культуры в образовательных 
организациях Забайкальского края в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития российского общества. На 
территории субъекта РФ созданы организационно-педагогические условия 
для успешной реализации программ физкультурного образования всех 
категорий населения.  

Вместе с тем участники дискуссионной площадки отмечают, что в 
развитии системы физкультурно-спортивного образования имеют место 
следующие проблемы: 
– не в полной мере соответствует запросам работодателей компетентность 
выпускников ФФК и С; 
– остро стоит вопрос материально-технического оснащения образовательных 
учреждений качественным инвентарем и оборудованием и соответствия мест 
проведения занятий требованиям безопасности; 
– отмечается недостаток программно-методического сопровождения 
процесса физического воспитания обучающихся, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья; 
– имеет место несогласованность действий учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования в сфере 
исследовательской и экспертной деятельности физкультурно-спортивной 
направленности; 
– отмечается недостаточная готовность значительной части педагогов по ФК 
к применению педагогических технологий, обеспечивающих 
индивидуализацию образования и деятельностный подход в развитии 
обучающихся; 
– отсутствует или недостаточно эффективна методическая поддержка 
педагогов по ФК в вопросах оценки образовательных достижений, 
формирования предметных и метапредметных результатов обучения по ФК, 
реализации образовательных программ в соответствии с действующими 
ФГОС; 
– констатируется недостаточный уровень личностной и профессиональной 
готовности педагогов по ФК к аттестации по новым требованиям; 
фиксируется отсутствие либо ограничение в соответствии с законом о защите 
персональных данных доступа специалистов по ФК к документам, 
отражающим информацию о состоянии здоровья обучающихся; 
– недостаточна социально-психологическая и коррекционно-педагогическая 
подготовленность педагогов по ФК к реализации специальных 
образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Обобщив проблемы мотивационного, содержательного и 
методического характера, возникающие при реализации процесса 
физкультурного образования, предлагается в целях совершенствования 
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подготовки будущих педагогов по физической культуре организовать работу 
по трем основным направлениям. 

Учитывая ведущую роль кадрового обеспечения как условия 
достижения качества образования, в первую очередь необходимо 
сконцентрировать усилия в направлении совершенствования компонентов 
профессиональной компетентности самих преподавателей факультета 
физической культуры и спорта ЗабГУ. С этой целью рекомендовать 
систематическое, планомерное изучение обновления нормативно-правовой 
базы, методических инноваций в области физкультурного образования детей 
и молодежи, в том числе с ОВЗ, и применение их в практической 
деятельности в рамках преподаваемых дисциплин. 

Особое внимание следует уделить формированию навыков 
использования классической гимнастической терминологии в качестве 
«языка профессионального общения» при устной и письменной 
коммуникации в процессе преподавания спортивно-педагогических 
дисциплин. 

Процесс обучения студентов основам техники двигательных действий 
на практических занятиях по базовым и новым видам физкультурной 
деятельности необходимо сопровождать пояснениями с акцентом на 
анатомо-физиологические характеристики. 

В направлении «Организация и осуществление сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений различного уровня и 
направленности» предполагается создание межведомственного 
методического совета по координации усилий в направлении повышения 
качества физкультурного образования в учреждениях разного уровня, а также 
организация сотрудничества в сфере исследовательской и экспертной 
деятельности физкультурно-спортивной направленности. 

Третьим направлением трансформации физкультурного образования 
определено проектирование профессиональной образовательной программы 
с ориентацией на обновленные требования к оценке квалификации 
педагогических работников и новые форматы проведения конкурсов 
педагогического мастерства. В рамках реализации данного направления 
поставлена задача по усилению практико-ориентированной направленности в 
преподавании дисциплин психолого-педагогического и медико-
биологического модулей. Намечена корректировка программ 
производственных (педагогических) практик в направлении значительного 
увеличения объема самостоятельной практической деятельности студентов 
по организации и проведению урочных и неурочных форм занятий по 
физкультуре и спорту, включения дополнительного вида работы в качестве 
помощника классного руководителя (тьютора), усиления психолого-
педагогического компонента деятельности студента-практиканта, 
формирования коммуникативных навыков, навыков работы с учебной 
документацией. Принято решение о необходимости освоения студентами 
широкого спектра современных оздоровительных и фитнес технологий 
(черлидинг, воркаут, кросс-фит и др.) по программе дисциплины 



166 

«Технологии физкультурно-спортивной деятельности». В программу 
дисциплины «Частные методики обучения и воспитания» рекомендовано 
включение раздела «Организация и осуществление инклюзивного 
физкультурного образования обучающихся с ОВЗ и одаренных детей».  

По единодушному мнению участников дискуссионной площадки 
необходимо широкое внедрение в практику подготовки студентов 
инновационных методических подходов и форм организации физкультурной 
деятельности: элементов системно-деятельностного подхода, технологий 
проектного обучения; стандартов WorldSkills и обновленных требований к 
процедуре сертификации учителей при формировании оценочных средств 
для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Таким образом, в результате продуктивного обсуждения 
заинтересованными лицами – участниками дискуссии определены основные 
тренды обновления процесса подготовки студентов физкультурных 
специальностей ЗабГУ. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы [Электронный ресурс].– 
URL https://docs.edu.gov.ru/document (Дата обращения 14.11.2019). 

2. Шибаева А.А., Овчинникова Е.И. Проектирование инновационной 
физкультурно-образовательной деятельности как элемент труда 
преподавателя высшей школы // Физическая культура и спорт – основы 
здоровой нации: материалы III Международной научно-практической 
конференции/ Забайкал. гос. ун-т; отв. ред. Е.Г. Фоменко. – Чита, 2016. 
С.123-128. 

 
 
 

УДК 376.23 
Ольховская Е.Б. 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург, Россия 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Аннотация. Актуальность представленной проблемы определена 
ростом количества школьников, имеющих серьезные отклонения в здоровье. 
Необходим научный подбор средств физкультурно-спортивной деятельности 
с учетом особенностей их здоровья. Автор предлагает настольный теннис для 
занятий детей с заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем, 
органов зрения, опорно-двигательного аппарата.  

Ключевые слова: школьники, здоровье, физическая культура и спорт, 
настольный теннис.  

 
 



167 

Olkhovskaya E.B. 
Russian State Vocational Pedagogical University, 

Ekaterinburg, Russia 
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOL-AGE CHILDREN 

Annotation. The relevance of the presented problem is determined by the 
increase in the number of students with serious health deviations. A scientific 
selection of means of physical culture and sports activities is necessary, taking into 
account the peculiarities of their health. The author offers table tennis for classes of 
children with diseases of the cardiovascular and respiratory systems, organs of 
vision, musculoskeletal system. 

Keywords: schoolchildren, health, physical education and sport, table tennis. 
Основу здорового образа жизни современного общества составляет 

двигательная активность каждого. Выполнение обязательного ежедневного 
количества физических движений гарантирует повышение качества жизни 
человека в любом возрасте. Сегодня это является наиболее актуальным для 
детей школьного возраста. Растущий организм при регулярных занятиях 
физкультурой начинает правильно развиваться, укрепляется мышечная 
система и иммунитет, что позволяет ребёнку болеть реже и чувствовать себя 
лучше. Используя средства физической культуры и спорта, подобранные с 
целью оздоровления и предупреждения возможных проблем, в некоторых 
случаях возможно избежать развития различных наследственных семейных 
заболеваний.  

Многие исследования врачей и педагогов показывают, что помимо 
укрепления физического здоровья, дети и подростки, занимающиеся 
различными видами спорта или просто комплексами физических 
упражнений, меньше склонны к употреблению алкоголя и наркотиков, 
курению. Оптимизируется образ жизни детей в целом: вырабатывается 
здоровый режим дня, налаживается правильное питание, соблюдается 
калорийный энергобаланс, выравнивается режим двигательной активности 
ребенка. Также формируются личностные и социально значимые качества 
человека – инициативность, решительность, ответственность, морально-
волевые способности, появляется добросовестное отношение к учебе в 
школе.  

Что бы занятия физкультурно-спортивной деятельностью имели 
оздоровительный эффект каждый ребёнок должен пройти медицинский 
осмотр с целью выявления возможных ограничений для выполнения тех или 
иных физических упражнений. По состоянию здоровья занимающихся 
подразделяют на три группы:  

 основная группа – школьники не имеют никаких физических 
отклонений или заболеваний. Они занимаются по стандартной программе 
физической подготовки в полном её объеме. 

 подготовительная группа – учащиеся, имеющие незначительные 
отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья недостаточно 
физически подготовленные. У этих детей нет существенных отклонений в 
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здоровье. Они занимаются по стандартной программе физической культуры, 
но при условии постепенного прохождения материала с учетом особенностей 
физической готовности ребенка. 

 специальная группа – ученики имеют существенные отклонения 
в физическом развитии или состоянии здоровья. Занятия с такими детьми 
проводятся по специальным программам, разработанным с учетом уровня их 
здоровья. Обычно в школах формируются группы лечебной физической 
культуры. Основная цель занятий в этих группах – коррекция физического и 
функционального состояния ребенка.  

Сегодня очень ярко прослеживается негативное отношение к занятиям 
физическими упражнениями детей и их родителей, отнесенных по 
результатам медосмотра специальной медицинским группам. Необходимо 
знать, что средства физкультурно-спортивной деятельности детей с 
ограничениями в здоровье подбираются с учетом нозологии основного 
заболевания, уровня физического развития и функционального состояния 
школьников. Полное отсутствие физической нагрузки спровоцирует прогресс 
основного заболевания и может способствовать приобретению побочных 
проблем со здоровьем ребенка.  

Школьники, систематически занимающиеся физическими 
упражнениями, положительно отличаются от своих сверстников в развитии 
следующих физических качеств: выносливость, сила, гибкость, быстрота, 
ловкость. Это позволяет повысить эффективность жизнедеятельности 
ребенка не только при выполнении физических нагрузок. Они становятся 
более успешными в любом виде деятельности, эмоционально устойчивыми, 
общительными, уверенными в себе.   

При организации самостоятельных занятий необходимо знать, что для 
ребёнка школьного возраста и взрослого человека физическая нагрузка 
должна быть разной. Прежде всего, надо выяснить предпочтения ребенка в 
занятиях физической культурой и спортом. Это поможет в формировании 
устойчивой мотивации к систематической двигательной активности. Также 
необходимо учитывать здоровье ребенка в выборе средств физкультурно-
спортивной деятельности. Особенно это важно для детей, отнесенных к 
специальной группе по состоянию их здоровья. Так для детей с 
заболеваниями органов зрения, сердечнососудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, дыхательной системы наиболее эффективным 
средством является настольный теннис. Конечно, могут заниматься данным 
видом спорта и совершенно здоровые школьники. 

Настольный теннис – достаточно популярный в России, олимпийский 
вид спорта, который предъявляет высокие требования к уровню 
психофизического развития теннисистов-профессионалов. Почему же в него 
играют люди с ограниченным здоровьем, любого возраста, с низким 
физическим уровнем развития, не нанося вреда своему здоровью? Во время 
встречи, играющий в настольный теннис человек непосредственно на обмен 
ударами затрачивает только треть игрового времени. Сделав резкое 
движение, мышцы имеют возможность расслабиться, получают 
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кратковременную передышку и, работая поочередно, не устают в течение 
продолжительного времени. Игровые эпизоды сменяются паузами, во время 
которых игрок ходит за мячом. Для спортсмена высокого класса это не имеет 
большого значения, но для нетренированного человека может быть важным. 
При игре в настольный теннис организм испытывает нагрузки аэробного 
характера, имеющие оздоровительный и терапевтический эффект. Особенно 
полезны дозированные нагрузки такого рода для профилактики и лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы [1]. Ограничивая 
количество подряд сыгранных партий до двух, и чередуя их с отдыхом на 
обсуждение технических и тактических взаимодействий, можно дозировать 
нагрузку, подходящую для слабо тренированного человека. 

Главное преимущество настольного тенниса заключается в том, что 
он – игра. Игру можно рассматривать как своеобразную модель элементов 
реальной жизни, воспроизводящую практическое поведение человека в 
границах заранее определенных условий. Включение человека в игровую 
деятельность обеспечивает возможность овладения общественным опытом, а 
также когнитивное, личностное и нравственное развитие [1]. Соревнования 
по настольному теннису могут быть организованны в различных видах: 
личные, лично-командные, командные, парные. Данный вид спорта 
популярен как у девочек, так и у мальчиков.  

В настольном теннисе уровень технической подготовки ребенка 
служит элементом саморегуляции для физической нагрузки, которую 
получает его организм. Возможность школьников с ограниченными 
возможностями здоровья заниматься олимпийским видом спорта 
положительно влияет не только на физический и психический, но и на 
социальный компонент их здоровья. 
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Актуальность темы. Развитие машиностроительной отрасли является 
приоритетным направлением в нашей стране. 

Отечественный машиностроительный комплекс – сложная система, в 
состав которой входят  крупные отрасли и подотрасли. Производством 
машиностроительной продукции в Украине занято свыше 1000 предприятий 
и организаций, где работает почти 1,0 миллиона человек. Уровень развития 
такого мощного многоотраслевого и стратегически важного комплекса 
промышленности, создающего материально-техническую основу для 
переоснащения всех других отраслей народного хозяйства, предопределяет 
экономический потенциал  страны. 

Достижения научно-технического прогресса в машиностроении, также 
как и в других отраслях хозяйствования, во многом зависит от человеческого 
фактора и, в частности, от психофизической надежности и готовности 
будущих специалистов выполнять свои профессиональные функции. 

В свою очередь психофизическая готовность студентов наиболее 
эффективно обеспечивается путём целенаправленной психофизической и 
технической подготовки, осуществляемой на разных этапах формирования 
профессионала [8, 12-17, 21].  

Вместе с тем, психофизическая подготовка студентов на всех этапах 
формирования и профессиональной деятельности специалистов 
машиностроителей в нашей стране практически не ведется. 

Важнейшей причиной этого является недостаточное обоснование 
теоретических и практических педагогических основ такой подготовки. 
Нерешённость данной проблемы сказывается на дееспособности, ведёт к 
высокой заболеваемости и травматизму [8, 11-19]. 

Это делает исключительно актуальной научную разработку системы 
подготовки специалистов для машиностроительных предприятий и 
производства (МСП) на этапах обучения в вузах и реализации их 
профессиональной карьеры. 

Актуальность избранного направления исследования заключается 
также и в том, что оно дает возможность обосновать пути повышения 
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эффективности профессиональной подготовки специалистов наиболее 
типичных профессий для всей промышленности. 

Связь работы с научными программами. Выбранное направление 
исследования тесно связано с постановою Кабінету міністрів від 1 березня 
2017 р. № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» [1], Закон 
України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-
2018 роки» [3], постановою Кабінету міністрів «Про затвердження 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту» [2]. 

Цель исследований – создать действенную инновационную систему 
современных специалистов МСП, в полной мере обеспечивающую 
пролонгированную психофизиологическую готовность к жизнедеятельности 
и профессиональной карьере. 

Объект исследований – процесс формирования психофизической 
готовности новой формации специалистов машиностроительной 
промышленности к жизнедеятельности и продуктивной профессиональной 
работе на мировом, европейском рынках труда. 

Предмет исследований – система наиболее эффективных 
педагогических мероприятий по обеспечению психофизической, 
психофизиологической готовности современных инженеров-
машиностроителей для выполнения своих производственных заданий. 

В основу исследования была положена педагогическая модель, 
согласно которой осуществление  психофизической подготовки в период 
обучения студентов в вузе и производственной деятельности в отрасли с 
учётом структуры требований к психофизической подготовленности, 
адекватного этим требованиям, дидактического наполнения, применения 
наиболее реальных форм реализации и видов обеспечения инновационными 
педагогическими средствами и методами будет эффективно содействовать 
достижению высокого уровня готовности к выполнению профессиональных 
функций и сохранению здоровья профессионалов избранного производства. 

Методология и методика исследования. Для достижения поставленной 
в работе цели была использована технология прикладного исследования, 
важнейшими составляющими которой являлись: системный и экспертный 
анализы; личностный, прогностический и информациологический подходы; 
социологический опрос; моделирование; педагогический эксперимент; 
теоретические обобщения. 

Теоретические основы исследования составляют адаптированные к 
педагогической модели современные идеи: общей, профессиональной и 
прогностической педагогики и психологии, валеологии [4, 6], физиологии и 
психологии труда, физического воспитания, физической подготовки и 
спортивной тренировки [5, 10], производственной физической культуры 
[9, 18], профессионально-прикладной физической подготовки [7-8, 12-17, 
20-21]. 



172 

На основе анализа литературных источников и передового 
педагогического опыта подробно проанализированы степень 
разработанности и содержание основных концептуальных положений 
промышленно профилированной физической подготовки работников 
производства, на которых должна базироваться современная технология 
такой подготовки. Выявлены полнота и уровень научного обоснования 
основных составляющих этой модели технологии применительно к 
представителям избранной нами профессии, наличие надежных, 
продуктивных исследовательских подходов и методов, гарантирующих успех 
научного поиска в намеченном направлении. Всесторонний анализ проблемы 
дал возможность уточнить также предметную область, логику, методологию 
и методику исследования. 

Определить  конкретную  технологию разработки модели подготовки 
студентов и  специалистов МСП, в основу которой положен 
прогностический, информациологический системный подходы с 
использованием процедур моделирования и педагогического эксперимента. 
Исходя из цели и состояния избранной проблемы сформулированы и решены 
основные задачи исследования:  

Проверена эффективность разработанной модели. Выделены также ряд 
частных задач разработки модельной программы подготовки специалистов 
МСП: изучены особенности их профессиональной деятельности и 
вытекающие из них требования к психофизиологической и психофизической 
подготовленности; определены пути и виды достижения физической 
надежности и готовности к работе; выявлены оптимальные средства, методы, 
формы реализации и виды обеспечения физического совершенствования 
инженеров- машиностроителей; осуществлен синтез конструируемой 
системы. Кроме того, исследованы воздействие разработанной системы 
подготовки на общекондиционную, специальную (профессионально-
прикладную) психофизическую и профессиональную подготовленность, 
профессиональную пригодность и надежность выпускников 
машиностроительных вузов и инженеров ведущих профессий 
машиностроительных предприятий. 

С учетом требований технологий на рынке труда определён комплекс 
взаимопроверяющих и дополняющих современных методов, адекватных 
природе исследуемых вопросов, широко применяющихся в педагогике и, в 
частности, при обосновании педагогических моделей,  а именно: анализ 
литературных источников и документальных материалов; 
профессиографические наблюдения за профессиональной деятельностью; 
хронометражные наблюдения; опрос экспертов; изучение передового опыта; 
анкетный опрос; моделирование; педагогический эксперимент; методы 
математической статистики. 

При реализации этой модельной программы применялись: тесты, 
характеризующие функциональную, общекондиционную, специальную, 
психофизиологическую, физическую подготовленность; методы изучения 
состояния здоровья, профессиональной подготовленности и надежности 
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(комплексная методика определения состояния здоровья, биологического 
возраста, темпа старения, интервьюирование, статистические методы 
обработки данных и др.). 

На основе профессиографических и педагогических наблюдений, 
опроса экспертов определены психофизиологические и психофизические 
требования к специалистам МСП со стороны производства, служащие 
идеологической основой, способы достижения психофизической готовности 
к труду, дидактическое наполнение, формы, структура обеспечения. 

Установлено, что профессиональная деятельность специалистов 
машиностроительных предприятий на 60% зависят от личного фактора и, в 
частности, на 40% от специальной психофизиологической и 
психофизической подготовленности. 

Успехи и надежность в работе, профессиональное долголетие 
инженеров-машиностроителей определяются: хорошим состоянием здоровья, 
центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-
двигательного и вестибулярного аппарата, механизмами адаптации, высокой 
умственной и физической работоспособностью и более 60-тью 
психофизическими качествами. 

Важное значение имеют: сила, быстрота, общая выносливость, 
ловкость, гибкость; а также способность точно чувствовать и дозировать 
небольшие по величине силовые напряжения, статическая выносливость 
мышц туловища, хорошая реакция (простая, выбора, на движущийся объект, 
слежения); быстрые и точные движения рук, пальцев рук; способность 
быстро овладевать навыками движений руками, хорошая подвижность 
суставов рук и их пальцев. Инженерам машиностроительной отрасли часто 
необходимы устойчивость и выносливость к длительной гипокинезии, 
высокой и низкой температуре, резким ее перепадам, сквознякам, 
запыленности, загазованности, шуму. 

Инженерные специальности машиностроительных предприятий 
требуют постоянного проявления целого ряда психических качеств: 
наблюдательности (объема, распределения, переключения, концентрации 
внимания; долговременной памяти, оперативного мышления, умственной 
выносливости, эмоциональной устойчивости, проявления волевых качеств; 
целеустремленности, дисциплинированности, исполнительности, 
инициативности, самостоятельности, настойчивости, смелости, 
решительности, выдержки, самообладания, стойкости (способности 
выдерживать в процессе производственной деятельности большие 
трудности). У инженера изучаемого профиля должны быть развиты 
интегральные качества: выносливость в широком смысле,  быстродействие, 
уравновешенность,  активность, коммуникативность, помехоустойчивость.  

Кроме перечисленного высокую продуктивность работы специалистов 
машиностроительных предприятий обеспечивают навыки рациональной 
ходьбы, выразительной речи, быстрого запоминания, решения оперативных 
задач, физической реабилитации, саморегуляции психических состояний, 
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мобилизации волевого усилия, а также знания, навыки и умения в области 
личной и производственной физической культуры. 

Выводы. Практическая значимость исследования заключается в том, 
что его результаты создают реальные предпосылки для научно-
методического и технологического обеспечения процесса подготовки к 
активной жизнедеятельности и высокопродуктивному труду специалистов 
промышленного производства (несколько десятков тысяч человек) в период 
их обучения в вузе и профессиональной карьеры. Это в значительной степени 
способствует улучшению дееспособности данной группы профессионалов и. 
в конечном итоге, создает условия социально-экономической эффективности 
одной из самых приоритетных отраслей народного хозяйства. 

Научная новизна результатов. В процессе работы над педагогической 
моделью получены новые данные, имеющие теоретическое и практическое 
значение для обеспечения физической дееспособности специалистов 
промышленности: 

 на основе теоретических и практических обобщений определены 
концептуальные положения достижения оптимальной психофизической 
готовности современных инженеров-машиностроителей в период обучения в 
вузе и профессиональной карьеры; 

 обоснована структура требований к психофизической 
подготовленности профессионалов этого профиля, определяющих 
направленность и содержание их многоэтапной физической подготовки; 

 создана обобщенная педагогическая прогностическая модель 
психофизиологической, физической подготовки специалистов МСП с учетом 
всех структуроопределяющих  факторов и элементов; 

 определены наиболее целесообразные модульное дидактическое 
наполнение, формы реализации и обеспечение этой системы; 

 установлена степень эффективности ее пролонгированного 
воздействия на общекондиционную и специальную психофизиологическую и 
психофизическую подготовленность, профессиональную пригодность и 
надежность будущих специалистав-машиностроителей. 

Результаты проведенных исследований могут использоваться в 
учебных заведениях всех типов и форм собственности, готовящих 
специалистов для машиностроительного производства для повышения 
прикладной действенности физического воспитания, а также на 
машиностроительных предприятиях - при организации производственной 
физической культуры, системы мероприятий по научному обеспечению 
труда, профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, курсов 
повышения профессиональной квалификации. 
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ТУРИЗМА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье рассматривается проблема увеличения количества 
часто болеющих детей обучающихся в школе и недостаточного количества 
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Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из актуальнейших 
проблем нашего времени. Однако экологическая, социально-психологическая 
и экономическая ситуация в стране не всегда дает возможность решить ее 
полностью, что особенно отражается  на здоровье подрастающего поколения. 

В настоящее время весьма важно решить вопрос  о частой 
заболеваемости детей младшего школьного возраста. Имеющиеся у них 
различия в психофизическом, функциональном состоянии и соответственно в 
физической подготовленности, требуют особых технологий физического 
развития, в которых должны быть учтены соматические, физические и 
психологические особенности развития, чтобы оказывать тренирующее и 
оздоравливающее воздействие. Это является одним из ведущих и 
приоритетных направлений в связи с наметившейся тенденцией ухудшения 
психосоматического здоровья и переходом от массового унифицированного 
образования к образованию дифференцированному. Последнее 
ориентировано на конкретного ребенка с его личностными способностями и 
функциональными возможностями [3].  
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Проведенные Институтом гигиены детей и подростков исследования 
по состоянию здоровья детей младшего школьного возраста выявили, что 
более 59 % детей могут быть отнесены к категории больных. Причем около 
50 % всех обращений в лечебные учреждения среди детского населения 
приходятся на простудные заболевания [1].    

Неоднородность состава подобных детей, выражающаяся в различиях, 
как в психофизическом, так и функциональном состоянии, и, как следствие, в 
физической подготовленности, требует дифференциации физических 
нагрузок с тем, чтобы нагрузка оказала тренирующее и оздоравливающее 
влияние. В связи с этим возникает необходимость, исходя из имеющихся 
возможностей и учитывая особенности контингента, осуществлять 
совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы [1; 2].  

Однако изучение литературных данных и методических материалов 
по этой проблеме позволяет сделать заключение о небольшом количестве 
обоснованных методик и программ оздоровительной физической культуры 
(ОФК), адаптированных к состоянию здоровья часто болеющих детей, и 
позволяющих проводить занятия в зависимости от их физического и 
функционального состояния. Требует неотложного решения проблема 
научного обоснования новых средств, методов и организационных форм 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые закладывали бы 
фундамент основ здорового образа жизни у младших школьников, а также 
способствовали повышению их физических качеств. Это приводит к 
необходимости разработки новых методик и программ использования 
физических средств для оздоровления ЧБД [2].   

Целью исследования явилось теоретически  и экспериментально 
обосновать методику физкультурно-оздоровительных занятий 
оздоровительному туризму с часто болеющими детьми младшего школьного 
возраста.   

Педагогический эксперимент проводился с апреля  2019 года по июнь 
2019 года с целью выявления эффективности методики занятий  по 
оздоровительному туризму  на показатели физического развития, 
функциональной и физической  подготовленности часто болеющих детей 
младшего школьного возраста. 

Педагогический эксперимент состоял из 2-х этапов: констатирующий 
эксперимент и формирующий эксперимент. Целью констатирующего 
педагогического эксперимента явилось определение исходных показателей 
физического развития, функциональной и физической подготовленности 
часто болеющих детей 7-8 лет и их сравнение со среднестатистическими 
показателями детей данного возраста.  

В констатирующем эксперименте принимала участие группа из 10 ЧБД 
7-8 лет (5 мальчиков и 5 девочек). Тестирование и анализ физического 
развития, физической и функциональной подготовленности производился 
отдельно по каждому ребенку и  с помощью методов математической 
статистики, в связи с тем, что в медицинских исследованиях и исследованиях 
связанных с изучением физического состояния детей с патологией  возможно 
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использование  методов математической статистики по критерию Стьюдента, 
при  не однородной выборке и имеющих  постоянно изменяющиеся 
показатели заболеваемости  [3].  

При формировании группы ЧДБ использовались критерии 
предложенные Струковым В. И., (2009) и описанные нами выше в методах 
исследования. Критерии включают число заболеваний в течение года и 
возраст ребенка. При таком подходе ориентиром являлась частота 
заболеваний без учета их длительности, тяжести, наличия осложнений. 
Формирующее исследование проводилось в течение 3-х месяцев с целью 
повышения физической и функциональной подготовленности детей. Для 
исследования были выбраны дети 7-8 лет, посещающие занятия 
оздоровительным туризмом. 

Данная программа  была организована педагогическим коллективом  
по физической культуре общеобразовательной школы Забайкальского края.  
Также детям был рекомендовано посещение физиопроцедур в поликлинике 
по месту жительства: климатотерапию (талассотерапия+спелеотерапия), 
светолечебные процедуры (магнитолазерная терапия, КУФ облучение, 
хромотерапия), хвойно-жемчужная ванна. Также, детям была проложена 
методика использования средств оздоровительного туризма с целью 
формирования туристических навыков и использования средств и методов 
туризма в укреплении здоровья детей. 

В методике представлены разнообразные средства оздоровительного 
туризма, включающие специальные и общие физические упражнения, 
технические и тактические приемы с использованием природного и 
социального окружения, а также следующие формы: медико-педагогический 
контроль (входящее тестирование), утренняя оздоровительная гимнастика 
(выполняется дома самостоятельно), подвижные игры, мероприятия по 
формированию здорового образа жизни, физкультурно - оздоровительные 
мероприятия  «Дни здоровья», дыхательная гимнастика, занятия на свежем 
воздухе, в том числе: интенсивная прогулка  с включением пробежек; тропа 
здоровья (дозированная ходьба) и т.д., корригирующая гимнастика в 
свободные от занятия дни, в том числе:  хождение босиком в сочетании с 
закаливающими мероприятиями; выполнение общеразвивающих упражнений 
и т.д., игры с водой и в воде, теоретические занятия («уроки здоровья»). 

В результате внедрения экспериментальной методики в процесс 
физического воспитания ЧБД была выявлена положительная динамика в 
исследуемых показателях физической  и функциональной подготовленности. 
Наибольшие темпы прироста выявлены в показателях общей выносливости, 
скоростно-силовых способностей и силовых способностей мышц пресса. 
Наибольшие темпы прироста в функциональных возможностях 
занимающихся обнаружены в показателях физической работоспособности в 
пробе Мартине-Кушелевского и Пробе Руфье. Показатель эффективности 
оздоровления часто болеющих детей, участвующих составил за 3 месяца 
23%. 
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Таким образом, подученные результаты свидетельствует о 
положительном влиянии использования методики занятий оздоровительным 
туризмом «Ориентир» для занятий с часто болеющими детьми младшего 
школьного возраста. Применяемые средства положительно повлияли на 
показатели физического развития, функциональной и физической 
подготовленности часто болеющих детей, способствовали повышению 
иммунитета и адаптационных механизмов. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства досить гостро постала 
проблема дитячої інвалідності. Відтак, першочерговим завданням соціальної 
політики держави є забезпечення нормальних умов життєдіяльності та 
повноцінної адаптації цих дітей в соціумі, що і передбачено урядовою 
програмою "Діти України". 

Одним із ефективних засобів всебічного розвитку особистості, її 
фізичної та соціальної реабілітації є фізична культура. Навчити у процесі 
корекційної роботи сліпих та слабкозорих дітей оцінювати і контролювати 
якість своїх рухів, порівнювати їх у просторі та часі, вносити необхідні 
корективи, оцінювати за ступенем зусиль, означає домогтися точності і 
свободи рухів, полегшити орієнтування сліпих дітей в макропросторі, 
підготувати їх до виконання вимог навчальної програми з фізичної культури і 
праці, норм державних стандартів фізичного розвитку, занять у спортивних 
секціях, і, нарешті, до майбутньої професійної діяльності [1, 2, 3, 5]. 

Практикою педагогічної роботи зі сліпими дітьми доведено, що 
найбільш ефективним засобами корекції і компенсації їх первинного дефекту 
і вторинних відхилень є фізичне виховання, психофізіологічні тренінги і 
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формування позитивних емоцій. За допомогою вищезазначених засобів 
з’являється задоволення від руху, формуються мотиви та інтерес до 
систематичних занять фізичними вправами, що необхідно розглядати як 
корекційно-педагогічну умову для ефективності соціальної та фізичної 
реабілітації цих дітей і подальшої їх інтеграції у суспільстві. Фізичне 
виховання сприяє корекції і компенсації порушень в діяльності серцево-
судинної, дихальної та інших систем, позитивно впливає на психіку дитини і 
створює умови для соціальної і фізичної реабілітації сліпих та слабкозорих 
дітей. 

Для ефективного розвитку точності рухів у сліпих та слабкозорих дітей 
з використанням прийомів контролю і самоконтролю, як важливих факторів 
оптимізації корекційного навчання, необхідно визначити початковий рівень, 
яким володіють діти різного віку і статі, тобто той фон сенсорних корекцій. 

Мета дослідження полягає у розробки методики ОКД з використанням 
прийомів контролю і самоконтролю та визначити педагогічні умови 
корекційного навчання руховим діям дітей молодшого шкільного віку з 
вадами зору. 

Матеріал та методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 
140 учнів молодших класів віком 7 – 10 років, у тому числі 16 дітей без 
залишкового контурного зору та 24 дитини з залишковим зором. Для 
порівняльної характеристики було обстежено 100 практично здорових 
однолітка з нормальним зором. Робота виконувалась у відповідності до 
загальноприйнятих біоетичних норм. Дослідження здійснювали в науковій 
лабораторії кафедри фізичної терапії, фізичного виховання і біології 
Донбаського державного педагогічного університету (завідувач кафедри – 
професор В.В. Дичко). 

З метою визначення обсягу навчальних завдань для сліпих школярів 
молодшого шкільного віку під час вправ на точність з використанням ОКД 
школярам пропонувалося багаторазове (25-30) виконання спеціальних 
завдань на точне відтворення рухів у просторі, в часі за ступенем м’язового 
напруження (наприклад, багаторазове відведення руки до заданого кута). 

Для виявлення впливу інформації про хід і результати виконання рухів 
на точність, відтворення рухових дій в часі, просторі і за ступенем м’язового 
напруження експеримент проводився в три етапи. На першому етапі будь-яка 
інформація про величину допущеної помилки була відсутня. На другому 
етапі нами був розроблений термінологічний словник. Вчителем 
здійснювалась узагальнена словесна корекція. На третьому етапі – окрім 
повідомлення про кількісну величину помилки, випробуваний сам перевіряв, 
наскільки він помилився. Послідовність проведення була такою: 

а)    Словесне пояснення завдання (термінологічний словник). 
б) "Відчуття" руху з показом зразка. Наприклад, для визначення 

здібностей сліпих дітей  оцінювати точність рухів у просторі передбачалось 
відведення кінцівок у тазостегновому та плечовому суглобах при заданій 
амплітуді 45 на вертикальному кінеманометрі. Учнями з трьох спроб 
виконувалося відведення телескопічного важеля на 45º до обмежника. 
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в) Відразу після "відчуття" учням пропонувалося 5 разів відтворити 
поставлене завдання. Після кожного виконання фіксувалася допущена 
помилка, вираховувалося її середнє арифметичне. Вважалося, що чим 
меншою буде величина помилок, тим вищим рівень ОКД при виконанні 
заданих рухів. 

У дослідженні перед всіма випробуваними ставилися одні й ті ж самі 
завдання (а в навчальному – різні). 

Результати досліджень свідчать, що сліпі учні 7-10 років (з повною 
втратою зору і з залишковим зором) при оцінці просторових характеристик 
рухових дій допускали помилки, що досягали у сліпих хлопчиків 31,7%, у 
дівчат – 34,6%, а в дітей з залишковим зором – відповідно 28,4% і 30,3%. 

На основі порівняння результатів досліджень ми дійшли висновку, що 
при оцінці своїх рухів у просторі різниця в показникам допущених помилок у 
хлопчиків та дівчаток с незначною. Порівняння здібностей оцінювати свої 
рухи у просторі у сліпих дітей 1-4 класів з повною втратою зору і 
залишковим зором та зрячих показує значну якісну і кількісну відміну. Так, у 
молодшому віці кількість помилок була значно більшою у сліпих дітей. 
Наведені дані свідчать про те, що зоровий контроль за своїми рухами в дітей 
з залишковим зором дозволяє їм точніше виконувати задані рухи у просторі. 
Зауважимо, що вікова динаміка формування точності у просторі в дітей з 
залишковим зором є дещо наближеною до динаміки сліпих, що дозволяє 
передбачити схожість механізмів ОКД і при оцінці точності рухів ніг і рук у 
просторі. Сліпі діти і діти з залишковим зором більше орієнтуються на 
пропріоцептивну чутливість. При аналізі здатності школярів до оцінки 
часового параметру рухів, ми помітили, що у сліпих з повною втратою зору 
показники були більші високими. 

Одержані результати, на нашу думку, можна пояснити тим, що 
тотально сліпі діти при виконанні тестових завдань здійснювали оцінно-
контрольної дії за рахунок аналізаторів пропріоцептивної чутливості і 
рухової пам’яті, тоді як дві інші групи дітей використовували також 
інформацію від зорового аналізатора, який, (про що згадувалося раніше) є 
найбільш удосконаленим аналізатором рухів у просторі. Тому в зрячих дітей 
здібності до оцінки рухів були значно кращими, ніж у сліпих. Натомість 
дослідження, щодо керування рухами у старшокласників показали, що на 
вищих стадіях формування рухової навички, яка характеризується високою 
точністю рухів, досягається за рахунок її автоматизації. [2, 4, 5, 6]. 
Аналогічними механізмами автоматизації навичок ОКД у молодших 
школярів можна пояснити і той факт, що тотально сліпі школярі здатні 
виконувати рухи з точністю, яка наближається то точності зрячих, але сам 
процес оволодіння точними рухами у сліпих школярів залишається більш 
довгим і специфічним, ніж у зрячих. 

Особливу групу обстежених нами дітей становили школярі, які мали 
залишковий зір. Майже за всіма показниками сформованості оцінно-
контрольних дій вони посідали проміжне положення між сліпими і зрячими. 
Ці учні орієнтувалися здебільшого на зоровий самоконтроль і деякою мірою 
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на  м’язів, тому в нескладних і грубих просторових орієнтаціях вони зайняли 
більш вигідні позиції порівняно із сліпими. Однак під час ускладнення 
зорового сприйняття (зав’язані очі) їхні показники  були нижчими, ніж у 
абсолютно сліпих учнів 1-4 класів. 

Отже, результати дослідження дали змогу припустити, що вміння 
контролювати точність своїх рухів абсолютно сліпих дітей і дітей із 
залишковим зором формується за однаковими закономірностями. Водночас 
мала місце якісна своєрідність , яка полягала в тому, що тотально сліпі діти 
здійснювали ОКД за рахунок аналізу суглобної і м’язової рецепції, що 
вимагало також цілеспрямованої свідомості на його інтерпретацію, тоді як 
ОКД у дітей з залишковим зором здійснювалися здебільшого з участю 
пропріорецепторів. Дослідження засвідчило, що здатність до ОКД на основі 
аналізу тільки пропріоцептивної чутливості формується повільніше і без 
спеціальної цілеспрямованої роботи не досягає рівня ОКД за точністю рухів, 
якими володіють зрячі однолітки. 

На етапі дослідження, крім вивчення здібностей дітей оцінювати 
просторові, силові і часові параметри, досліджувалось уміння точно 
виконувати конкретні рухові дії (ходьба, стрибки, метання), які включали всі 
три параметри, що характеризують точність руху. Означені вміння мають 
життєво важливе значення і входить до програми до фізичної культури у всіх 
класах шкіл для сліпих. Ми вважали, що при виконанні цих вправ труднощі 
ОКД за якістю рухів можуть відбитися на формуванні життєво важливих 
умінь і навичок. Експеримент було проведено у третьому класі, оскільки він є 
завершальним у початковому навчанні. 

Динаміка ОКД у сліпих школярів пов’язана із включенням у 
компенсацію вищих пізнавальних процесів, тобто з морфо-функціональними 
особливостями школярів і розвитком здатності аналізувати сприйняття, що 
йдуть від власного тіла. Ми припустили, що збільшення відсотка точності 
виконання руху у молодшому шкільному віці пояснюється значною 
активністю дітей, зіставленням у розумовому плані уявлень про задані рухи, 
а також неможливістю знаходження зорової інформації під час виконання 
рухових дій. 

Під час проведення дослідження ми звернули увагу, що у спеціальних 
загальноосвітніх школах-інтернатах 1-3 рівня для сліпих та слабкозорих 
дітей на уроках фізичної культури, а також під час проведення ігор на 
свіжому повітрі вчителі не приділяють належної уваги формуванню ОКД. 
Кількість вправ, спрямованих на формування ОКД, у шкільній програмі, на 
наш погляд, є надзвичайно обмеженою. Для вдосконалення точності рухів 
можна використовувати чинну програму з фізичного виховання за умови 
спеціально розробленої методики корекційного навчання сліпих дітей рухів, 
що включає формування у них навичок оцінювати і контролювати свої рухи 
на основі аналізу вражень, одержаних від м’язів і сухожиль, і співвідносити 
їх з еталонами. 
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Висновки. Таким чином, результати дослідження свідчать про 
особливості порушень фізичного розвитку та психофізичного статусу сліпих 
та слабкозорих дітей, що вимагає корекції цих показників за рахунок 
покращання якостей рухової сфери, так як вони являються основними 
біодинамічними факторами, на яких базується якість фізичних вправ різної 
форми і змісту, які включають комплекс наявного фонду рухових умінь та 
навичок. Отже, ефективним фактором оптимізації якості корекційного 
навчанням руховим діям дітей з вадами зору буде резервний розвиток 
точності рухів. 

Перспективи подальших досліджень. Викладене вище потребує 
пошуків та розробок засобів і заходів для удосконалення точності рухів. 
Потрібно використовувати всю програму фізичного виховання, але необхідна 
спеціальна методика корекційного навчання руховим діям дітей з вадами 
зору, яка включає формування у них навичок контролювати свої рухи на 
основі аналізу вражень одержаних від м’язів і співвідносити їх з еталонами. 
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Анотація. У статті представлені результати вивчення рівня фізичного 
розвитку дітей віком 11-14 років зі сколіозом. З метою визначення впливу 
деформації хребта на показники фізичного розвитку як у хлопчиків, так й у 
дівчаток проведено порівняння встановлених показників. Показано вищі 
рівні ряду показників як у хлопчиків (індексу процентного відношення 
м’язової сили до маси тіла на 33,97%, індексу відношення станової сили до 
маси тіла – у 9,09 разів, індексу міцності статури Пін’є – на 47,74%) у 
порівнянні з дівчатками зі сколіозом, так й у дівчаток, в яких виявлені вищі 
показники у порівнянні з хлопчиками росто-масовий індекс Брока – на 
18,26%, грудно-ростовий індекс Леві – на 10,46% та підлітковий індекс маси 
тіла – на 15,42%. 

Ключові слова: діти 11-14 років, сколіоз, фізичний розвиток. 
Dychko OA 

Donbas State Pedagogical University, 
Slovyansk, Ukraine,  

PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 11-14 YEARS WITH 
SCOLIOSIS 

Annotation. The article presents the results of studying the level of physical 
development of children aged 11-14 years with scoliosis. In order to determine the 
effect of spinal deformity on the indicators of physical development in both boys 
and girls, a comparison of the established indicators was conducted. Higher levels 
of some indicators are shown than in boys (index of percentage of muscular 
strength to body weight by 33.97%, index of ratio of muscular strength to body 
weight - 9.09 times, index of strength of Pignier physique - by 47.74 %) compared 
with girls with scoliosis, and girls with higher Brock index than boys by 18.26%, 
Levi breast growth index - 10.46% and adolescent mass index body - by 15.42%. 
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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 фізичного розвитку, зменшується 
кількість дітей з проявами акселерації розвитку, у кожної четвертої дитини 
відзначається порушення постави. Зростає інвалідність дітей [1,3,5,6]. 

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 [2,4,7,8]. 

Розглядаючи сьогоднішній стан цієї проблеми, важко позбутися думки, 
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що з кожним новим кроком у поступальному русі медичної науки її рішення, 
як лінія горизонту, відсувається пропорційно науковому прогресу [1,2,4,7,8].. 

Більш 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 біології 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, переважні тенденції, штучно затушовувавши індивідуальні статеві і 
вікові (рідше) варіанти, якщо останні відзначені у невеликої частини 
спостережуваних пацієнтів[2,3,4,7,8].. 

Індивідуальність фізичного розвитку і функціонального стану 
організму дітей (хлопчиків і дівчаток) безумовно існує, саме вона лежить в 
основі добре відомих клініцистам ситуацій, як «парадоксальні» реакції 
організму, відмінності в клінічній картині захворювання при одній і тій же 
дозі інфекційного агента, аномальні ефекти, спостерігаються у окремих осіб і 
позначаються клініцистами терміном «індивідуальні особливості 
реактивності організму». Виходячи з цього, в нашій роботі використані і 
приведені індивідуальні показники фізичного розвитку (показники 
антропометричні статусу, зовнішнього дихання, фізичного розвитку та ін.) І 
функціонального стану організму (комбіновані оцінки функції респіраторної 
і серцево-судинної систем, фізичної працездатності та ін.) Дітей зі сколіозом, 
хлопчиків і дівчаток різного віку. 

Мета дослідження полягала у дослідженні фізичного розвитку дітей 
віком 7-17 років зі сколіозом та практично здорових одноліток 
загальноосвітньої школи. 

Об’єкт і методи дослідження. 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. Дослідження проведено у 43 дітей віком 
11-14 років, з них зі сколіозом (9 хлопчиків і 10 дівчаток). У якості 
контрольної групи аналогічні дослідження були проведені на 24 практично 
здорових однолітках (12 хлопчиків і 12 дівчаток). 

Першим етапом вивчення фізичного розвитку дітей зі сколіозом, було 
дослідження їх антропометричні статусу. 

В результаті проведеного нами дослідження встановлено, що у всіх 
обстежених дітей, нами була виявлена, деформація хребетного стовпа. 

Рівень фізичного розвитку дітей віком 11-14 років із дефектами хребта 
визначали шляхом дослідження масо-ростового індексу Кетле і Леві, росто-
масового індексу Брока; грудно-ростового індексу Ерисмана, Леві, а також 
встановлювали індекс процентного відношення м’язової сили до маси тіла, 
індекс відношення станової сили до маси тіла, індекс міцності статури Пін’є 
та підлітковий індекс маси тіла. Саме ці показники є ключовими, що 
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найбільш точно характеризують рівень фізичного розвитку як практично 
здорових дітей, так і дітей із вадами хребта. Рівень фізичного розвитку дітей 
вивчений у залежності від віку і статі. 

Викладення основного матеріалу. Результати дослідження ключових 
показників фізичного розвитку дітей віком 11-14 років зі сколіозом наведені 
у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Оцінка фізичного розвитку дітей віком 11-14 років за 

аналітичними індексами 
 

ПОКАЗНИКИ 
Одиниця 

виміру 
Хлопчики  

Р 
Дівчатка  

Р 
 
Р1 

 
Р2 Контрольна 

група 
(практично 

здорові) 

Основна 
група (з 

сколіозом) 

Контрольна 
група 

(практично 
здорові) 

Основна 
група (з 

сколіозом) 

n - 12 n - 9 n - 12 n - 10 
Масо-ростовий 
індекс КЕТЛЕ г/см 324,17±7,08 291,60±8,98 <0,05 331,67±6,64 300,00±7,19 <0,01 >0,05 >0,05 

Росто-масовий 
індекс БРОКА % 88,58±4,87 77,22±3,37 >0,05 104,10±2,48 91,32±2,46 <0,01 <0,05 <0,01 

Грудно-ростовий 
індекс ЕРИСМАНА см -0,45±2,21 -0,44±2,02 >0,05 11,75±1,95 7,50±1,44 >0,05 <0,01 <0,01 

Грудно-ростовий 
індекс ЛЕВІ % 56,08±1,24 49,70±0,90 <0,01 57,25±0,89 54,90±1,03 >0,05 >0,05 <0,01 

Масо-ростовий 
індекс ЛЕВІ г^1/3:см 24,08±0,35 23,33±0,45 >0,05 25,17±0,35 23,40±0,31 <0,01 <0,05 >0,05 

Індекс % 
відношення 
м'язової сили до 
маси тіла 

% 68,67±4,43 56,00±4,71 >0,05 50,50±3,98 41,60±2,05 >0,05 <0,01 <0,05 

Індекс відношення 
станової сили до 
маси тіла 

% 253,17±23,91 192,80±11,22 <0,05 58,20±8,86 21,20±4,11 <0,01 <0,01 <0,01 

Індекс міцності 
статури ПІН’Є ум.од. 42,17±3,54 33,70±2,24 <0,05 30,20±2,66 22,81±1,55 <0,05 <0,05 <0,01 

Підлітковий індекс 
маси тіла 

10*мг/см
^3.0 109,42±4,87 93,40±4,49 <0,05 117,17±2,66 107,80±2,57 <0,05 >0,05 <0,05 

 
Практично здорові діти у віці 11-14 років мають певні відмінності  у 

рівні фізичного розвитку серед хлопчиків і дівчаток. Так, у практично 
здорових хлопчиків менший росто-масовий індекс Брока на 17,52%, ніж у 
практично здорових дівчаток, грудно-ростовий індекс Ерисмана – у 26,11 
разів, масо-ростовий індекс Леві – на 4,53%. Але практично здорові дівчата 
поступаються хлопчикам за індексом процентного відношення м’язової сили 
до маси тіла на 35,98%, індексом відношення станової сили до маси тіла у 
процентному відношенні у 4,35 рази, індексом міцності статури Пін’є – на 
39,64%. Таким чином, у фізичному розвитку практично здорових дітей мають 
місце статеві особливості. 

Дефекти хребта у хлопчиків віком 11-14 років негативно впливають на 
провідні показники їх фізичного розвитку. За цих умов у хлопчиків із 
сколіозом зменшується масо-ростовий індекс Кетле на 11,17%, грудно-
ростовий індекс Леві – на 12,84%, індекс відношення станової сили до маси 
тіла – на 31,31%, індекс міцності статури Пін’є – на 25,13% і підлітковий 
індекс маси тіла – на 17,15%, а також формується тенденція (Р>0,05) до 
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зниження росто-масового індексу Брока на 14,71%, масо-ростового індексу 
Леві – на 3,21%, індексу процентного відношення м’язової сили до маси 
тіла – на 22,63%. 

Дещо відмінний вплив деформації хребта на показники фізіологічного 
розвитку дівчаток у віці 11-14 років у порівнянні з хлопчиками-однолітками. 
У дівчаток із сколіозом понижений масо-ростовий індекс Кетле на 10,56%, за 
Леві – на 7,56%, росто-масовий індекс Брока – на 13,99%, грудно-ростовий 
індекс Ерисмана – на 56,67%, індекс відношення станової сили до маси тіла – 
у 2,75 рази, індекс міцності статури Пін’є – на 32,40% та підлітковий індекс 
маси тіла – на 8,69%  (Р<0,05). 

З метою визначення впливу деформації хребта на показники фізичного 
розвитку як у хлопчиків, так й у дівчаток проведено порівняння 
встановлених показників. Показано вищі рівні ряду показників як у 
хлопчиків (індексу процентного відношення м’язової сили до маси тіла на 
33,97%, індексу відношення станової сили до маси тіла – у 9,09 разів, індексу 
міцності статури Пін’є – на 47,74%) у порівнянні з дівчатками зі сколіозом, 
так й у дівчаток, в яких виявлені вищі показники у порівнянні з хлопчиками 
росто-масовий індекс Брока – на 18,26%, грудно-ростовий індекс Леві – на 
10,46% та підлітковий індекс маси тіла – на 15,42% 

Висновки і пропозиції. Таким чином, за одержаними і наведеними 
даними з встановлення показників фізичного розвитку дітей віком 11-14 
років з дефектами хребта показана відмінність негативного впливу на 
хлопчиків і дівчаток, що потребує розробки і випробування реабілітаційних 
заходів і заходів індивідуальних для хлопчиків і дівчаток зі сколіозом. 
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Актуальность. В России проблема сохранения и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста занимает одно из приоритетных мест 
государственной политики. Стратегическое направление социальной 
политики нашего государства  в области поддержки и сохранения здоровья 
детей регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых 
документов [9]. 

Тем не менее, по данным научно-исследовательского института 
гигиены и охраны здоровья детей за последние 15 лет, не более 14 % детей 
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рождаются физически здоровыми, до 60 % детей страдают хроническими 
заболеваниями. Среди причин такого положения - плохой уровень жизни, 
социально-экономические потрясения, неблагоприятная экологическая 
обстановка в России; ухудшение состояние здоровья родителей; дефицит 
двигательной активности; недостаточная квалификация воспитателей и 
руководителей в вопросах здоровьесбережения; отсутствие компетентности 
родителей в вопросах сохранения здоровья детей; неполноценное питание. 

Дошкольный возраст – наиболее важный период в жизни человека. 
Именно в этом возрастном периоде закладывается фундамент здоровья, все 
психические процессы, формируются двигательные навыки, развиваются 
физические способности. В этом возрасте организм дошкольника особенно 
восприимчив к разным воздействиям, в том числе к занятиям физической 
культурой [1; 2]. 

Здоровьесбережение – это организованное взаимодействие детей, 
семьи и педагогов дошкольного учреждения в ходе совместной деятельности 
с целью воспитания у дошкольников культуры здоровья. Очень важно, 
именно на этом возрастном этапе сформировать у детей базу знаний и 
практических умений и навыков здорового образа жизни. Начиная с 
младшего дошкольного возраста, необходимо создавать условия для 
формирования у детей основ здорового образа жизни в процессе различных 
форм физкультурно-оздоровительной работы и поддержания здоровья 
дошкольников с использованием здоровьесберегающих технологий [6]. 

Проблемы создания здоровьесберегающего образовательного 
пространства средствами физической культуры в ДОУ до настоящего 
времени в научно-методической литературе рассматривались недостаточно 
полно. Разработка теоретико-методологических основ организации и 
создания здоровьесберегающего пространства на основе интеграции  
физкультурно-оздоровительных возможностей ДОУ, семьи и ребенка, а 
также системы взаимодействия между ними и реализация их в практической 
деятельности, позволят улучшить физическое развитие, функциональную и 
физическую подготовленность детей дошкольников [3; 5]. 

Организация исследования. Организация исследования 
осуществлялась в три этапа с февраля 2018 по сентябрь 2019 года:  

На первом этапе теоретически обосновывалась необходимость 
создания здоровьесберегающего пространства дошкольных образовательных 
учреждений средствами физической культуры. В ходе данного метода были 
изучены и проанализированы литературные источники, касающиеся 
организации и проведения процесса физического воспитания у 
дошкольников; морфофункциональных особенностей детей дошкольного 
возраста; использования средств физической культуры с целью повышения 
показателей физического развития, функциональной и физической 
подготовленности старших дошкольников.  

На втором этапе в ходе педагогического эксперимента в начале и конце 
- проводилось педагогическое тестирование и медико-биологические 
исследования, в результате которых были получены показатели физической 
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подготовленности, физического развития и функциональной 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста. Полученные 
результаты исследования подвергались обработке по методике Стьюдента. 
Педагогический эксперимент проводился на базе МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 13 города Читы. В эксперименте участвовали две 
группы детей старшего дошкольного возраста (6 лет). Экспериментальная 
группа состояла из 11 мальчиков и 10 девочек. Контрольная группа состояла 
из 12 мальчиков и 11 девочек. 

На третьем этапе подводились итоги педагогического эксперимента, 
оформлялись результаты исследования, формулировались выводы. 

Результаты исследования. Обучение в детском саду 
комбинированного вида № 13 города Читы осуществлялось на основе 
комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство». Образовательная область «Физическое развитие» 
образовательной программы «Детство» включает приобретение опыта в 
двигательной сфере. 

В МБ ДОУ № 13 процесс физического воспитания осуществлялся в 
следующих формах: гигиеническая  гимнастика; двигательная разминка в 
сочетании с воздушными процедурами после дневного сна; подвижные игры 
и физические упражнения на открытом воздухе, физкультурный досуг, 
физкультурная минутка, физкультурные праздники, открытые занятия по 
физической культуре [6; 7]. 

Экспериментальная модель включает работу по трем направлениям: 
1. Физическая культура в ДОУ с использованием традиционных 

технологий – подвижных игр, применением нетрадиционных технологий на 
учебных занятиях по физической культуре -  степ-аэробики. 

2. Формы взаимодействия с родителями в процессе физического 
воспитания. 

3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями родителей и 
детей. 

Программа по физической культуре рассчитана на 99 занятий в год 
(всего в неделю 3 занятия: 2 в зале, 1 занятие на улице). Длительность одного 
занятия для детей старшего дошкольного возраста (6 лет) составляет 25 
минут. 

В качестве нетрадиционных средств физической культуры мы 
применяли степ-аэробику. В педагогическом эксперименте упражнения степ-
аэробики мы использовали на физкультурных занятиях урочного типа 1 раз в 
неделю [9]. 

В качестве традиционных средств физической культуры мы применяли 
подвижные игры с учетом физической нагрузки, направленные на развитие 
определенных физических способностей детей. Подвижные игры включали 
на прогулках ежедневно в определенной последовательности, учитывая в 
процессе применения игр степень вызываемого у детей мышечного 
напряжения: игры большой и средней интенсивности [4]. 
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К группе средней интенсивности относятся подвижные игры при ЧСС 
100-120 уд/мин - зона умеренной интенсивности. Продолжительность одной 
игры не должна превышать 3-5 минут. Нагрузка при ЧСС 100-120 уд/мин не 
вызывает перенапряжения организма и развивает общую выносливость. 

К группе большой интенсивности относятся подвижные игры при ЧСС 
120-140 уд/мин - зона большой нагрузки. Двигательная активность в этой 
зоне является наиболее типичной для многих подвижных игр, частота пульса 
отражает степень физической и психической напряженности [4]. 
Продолжительность одной игры 2-3 минуты. 

Последовательность применения подвижных игр: 
- подвижные игры на развитие координационных способностей 

(подвижные игры средней и большой интенсивности), скоростно-силовых 
(подвижные игры большой интенсивности) и гибкости (подвижные игры 
средней интенсивности); 

- подвижные игры на развитие скоростных (подвижные игры большой 
интенсивности), силовых способностей (подвижные игры средней 
интенсивности) и гибкости (подвижные игры средней интенсивности); 

- подвижные игры на развитие выносливости и игры комплексного 
воздействия (подвижные игры средней и большой интенсивности). Игры с 
большой и средней интенсивностью чередуются. Суммарная 
продолжительность подвижных игр составляла 15-20 минут. 

В начале и конце педагогического эксперимента проводилось 
педагогическое тестирование (челночный бег 3×10 м; прыжок в длину с 
места; поднимание туловища из положения лежа на спине, согнув колени; 
наклон туловища вперед из положения сидя) и медико-биологические 
исследования (расчет показателя крепости телосложения - индекс Пинье; 
оценка состояния здоровья (коэффициент здоровья); пробы с задержкой 
дыхания (Штанге, Генчи). В ходе исследования были получены показатели 
физической подготовленности, физического развития и функциональной 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста.  

На констатирующем этапе достоверных различий в показателях 
физического развития, функциональной и физической подготовленности 
старших дошкольников контрольной и экспериментальной групп не 
выявлено. Проведенные исследования показывают, что в конце эксперимента 
показатели физической и функциональной подготовленности 
экспериментальной группы в конце исследования достоверно улучшились. 

Выводы:  
1. Анализ источников научно-методической литературы по теме 

исследования позволил сделать выводы о том, что здоровьесберегающее 
пространство интегрирует потенциал учреждений образования, 
социокультурной сферы, семьи, ребенка, а также системы взаимодействий, 
направленных на повышение его физкультурно-оздоровительных 
возможностей. Главным звеном этого пространства может служить единое 
поле деятельности – дошкольное образовательное учреждение. Составной 
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частью здоровьесберегающего пространства в дошкольном образовательном 
учреждении является процесс физического воспитания детей. 

2.Разработана модель здоровьесберегающего пространства 
дошкольных образовательных учреждений средствами физической культуры 
с применением новых технологий оздоровления (степ-аэробики); 
традиционных технологий физической культуры (подвижных игр); 
осуществления взаимодействия родителей и детей в процессе 
здоровьесберегающего пространства;  просвещения родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей; обучения родителей совместно с детьми 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

3. В процессе исследования обоснована эффективность применения 
разработанной модели здоровьесберегающего пространства дошкольных 
образовательных учреждений средствами физической культуры, так как в 
конце исследования повысились показатели функциональной и физической 
подготовленности старших дошкольников, обнаружились достоверные 
различия во всех показателях в экспериментальной группе. 
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Анотація. В статті розглянуто доцільність організації процесу фізичної 

реабілітації дітей з вадами хребта, стрижнем якого є поетапне 
відновлювальне комплексне лікування захворювань та ушкоджень. Автори 
довели, що у процесі нормалізації порушених функцій у дітей з вадами 
опорно-рухового апарату провідну роль відіграє фізична реабілітація, яка 
поліпшує якість лікування, запобігає можливим ускладненням при різних 
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Annotation. The article considers the expediency of the organization of the 

process of physical rehabilitation of children with spinal problems, the core of 
which is a step-by-step comprehensive rehabilitation treatment of diseases and 
injuries. The authors proved that in the process of normalization of impaired 
functions in children with disorders of the musculoskeletal system, the leading role 
is played by physical rehabilitation, which improves the quality of treatment, 
prevents possible complications in various diseases and injuries, accelerates the 
restoration of the functions of organs and systems; trains and hardens the body, 
restores efficiency. 
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Проблема гармонійно розвинутої і здорової особистості продовжує 
бути надзвичайно актуальною і виправданою. Насамперед, це стосується 
виховання підростаючого покоління українців. В даному аспекті постійно 
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наголошується на ширшому й науково обґрунтованому використанні 
фізичної реабілітації та її можливостей зміцнення здоров’я та боротьбі із 
захворюваннями [1, 2]. Аналіз результатів наукових публікацій і досліджень, 
узагальнення досвіду в Україні та Європі свідчать, що достатньо збільшити 
рухову активність, забезпечити дитині можливість реалізувати генетично 
закладений в ній руховий потенціал [3] та розробка, у зв’язку з цим, 
ефективно діючої і послідовно структурованої системи в комплексному 
консервативному лікуванні дітей хворих на сколіоз, буде сприяти зупиненню 
прогресування та створенню умов для можливої корекції деформацій хребта 
[6, 7, 8]. 

Одним з концептуальних положень комплексної патогенетичної 
терапії є наявність переміжної активності функціонуючих структур – це 
означає, що співвідношення кількості активно функціонуючих одиниць та 
одиниць, які знаходяться в стані спокою, постійно змінюється в збуджуваних 
тканинах у ході виконання функціонального навантаження, що забезпечує 
можливість відновлення або посилення пластичного та енергетичного 
потенціалу у спеціалізованих клітинах вже при здійсненні ними необхідної 
діяльності і відіграє важливу компенсаторну роль як в здорових осіб, так і 
при формуванні і розвитку патології. Біологічний активізуючий вплив, за 
умови його адаптогенної спрямованості, може посилити функціональну 
активність високо диференційованих елементів нервової та імунної систем 
організму, а також спеціалізованих клітин в різних органах і тканинах, на які 
припадає підвищене функціональне навантаження. 

У цілому ряді робіт доведено, що корекційно-виховна робота є основою 
реабілітаційного процесу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату і 
цілеспрямовано комплексно впливає на різні боки особистості, яка 
знаходиться в аномальному стані [5, 14, 16]. 

Дослідження вітчизняних науковців показали, що корекційна робота 
зменшує кількість сколіотичних деформацій, сприяє відновленню порушених 
функцій рухових дій, коли вона реалізується з урахуванням індивідуальних 
особливостей дітей з вадами хребта [9, 14, 16]. У зв'язку з цим корекційно-
виховна робота з дітьми зі сколіотичними вадами хребта повинна 
реалізуватись з урахуванням таких напрямів: (1). Корекція вад хребта, 
відновлення та компенсація порушених параметрів рухової сфери, моторно-
вісцеральної регуляції, самоконтролю, розвитку фізичних властивостей. (2). 
Нормалізація емоційно-вольової сфери, розвиток позитивної дидактико-
реабілітаційної мотивації. (3). Розвиток пізнавальної діяльності хворих дітей 
в області фізичної реабілітації. (4). Формування у дітей зі сколіотичними 
вадами хребта здібності до самостійних занять фізичними вправами і 
адекватними видами спорту [6]. 

У зазначеному аспекті актуальним є ствердження В.Г. Григоренка і 
співавторів, що рухова активність людини – це найважливіший фактор 
оптимального психічного і функціонального забезпечення її діяльності у 
різних соціальних сферах [5, 6, 7]. Отже, розвиток і вдосконалення фонду 
важливих рухових дій є принциповим питанням сучасної теорії і практики 
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фізичного вдосконалення людини. Чим би людина не займалась, ким би не 
працювала, успіх її діяльності завжди залежить в значній мірі від набутих 
навичок [5, 7]. Не володіючи необхідними навичками, людина переймає 
досвід інших людей, засвоює найбільш раціональні способи і прийоми 
діяльності, накопичені попередніми поколіннями в ході суспільного 
розвитку, отже, процес розвитку рухових навичок є результатом 
педагогічного впливу. Педагогічна обумовленість природи рухових навичок 
вимагає дати їм визначення, оскільки це має принципове значення при 
організації рухової сфери дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, у 
нашому випадку – зі сколіотичними деформаціями.  

На сьогодні не існує загальноприйнятого поняття «навички», але 
більшість спеціалістів висловлює думку, що навичкам властиві 
автоматизовані компоненти свідомої діяльності, які формуються у процесі 
виконання фізичних вправ [10, 11, 12]. До цих компонентів слід віднести ті 
параметри дії, які пов'язані з технікою або способами виконання часткових 
дій, операцій, рухів, що є структурними елементами цілісної діяльності. 
Операції та рухи настільки вдосконалюються регулярними вправами і 
частковими діями, що людина починає їх виконувати з мінімальним 
контролем свідомості, спрямовуючи її на зміст діяльності та досягнення 
поставленої мети.  

Таким чином, педагогічні умови, впливаючи на людину, 
вдосконалюють синтетичну діяльність кори головного мозку, в результаті 
чого окремі подразники інтегруються, утворюючи систему, програму 
тимчасових зв'язків, на основі яких формується динамічний стереотип як 
система реакцій на комплекс подразників, у ролі яких виступає рухова 
діяльність [2, 7, 9]. Отже, процес утворення і реалізації навички, 
фізіологічною основою якої є динамічний стереотип, зводиться до 
керівництва руховою діяльністю людини [4, 13]. Керівництво руховими 
діями здійснюється завдяки зворотній аферентації, тобто аферентним 
імпульсом, що йде від периферії до центральної нервової системи (ЦНС) та 
інформує її про досягнуті результати, таким чином забезпечується отримання 
зворотних рефлекторних сигналів з периферії [2, 11, 14]. 

Практика реабілітації деформацій хребта свідчить про те, що вона 
формується за умов, які постійно змінюються і вимагають оптимального 
керівництва величезною кількістю ланок з їх численними взаємодіями, з 
ієрархічною багаторівневою організацією комплексного процесу 
лікування [6, 7].  

Для подальшого розвитку теоретичних засад формування рухових 
навичок та вдосконалення багатокомпонентної структури рухових дій у 
науковому аспекті має значення досить переконливе положення, 
сформульоване М. О. Бернштейном [3], про частини тіла та їх біокінематичні 
ланцюги (елементарні дії). В основі закономірного поділу рухів на елементи 
лежить принцип інтегруючої ролі головного мозку, що слід розглядати як 
педагогічний процес формування рухових моделей з програмним 
забезпеченням, який дозволяє продуктивно досягти поставленої мети у 
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практиці фізичного вдосконалення людини. 
Формування динамічних моделей рухової дії можливе при наявності у 

ЦНС здатності накопичувати кодове відображення як результат 
випереджаючого відображення рухової структури. Це обумовлене тим, що 
кожен зовнішній вплив на організм людини неодмінно мобілізує у ЦНС 
досвід минулого, дозволяє інтегрувати рухову дію, яка вивчається [2, 4]. 

За даними З. С. Вільчковського [2], складна структура дефекту, 
характер первинних та вторинних порушень у дітей з ураженнями опорно-
рухового апарату свідчить про те, що система фізичної та соціальної 
реабілітації повинна бути побудована на основі об'єктивної інформації про 
стан їх рухової системи, нервово-м'язової працездатності, моторно-
вісцеральної регуляції механізмів адаптації організму до фізичних 
навантажень різної інтенсивності та об'єму, корекційної спрямованості, і в 
повній мірі враховувати їх індивідуальні особливості (вік, стать, складність 
структури дефекту, характер вторинних відхилень, якісний стан рухової 
сфери, тип вищої нервової діяльності та характер, рівень позитивної 
дидактико-реабілітаційної мотивації тощо). 

Теоретичні дослідження, вивчення досвіду фізичної та соціальної 
реабілітації дітей, хворих на статичні деформації хребта, дозволяють 
сформулювати такий загальний висновок про те, що в Україні мережа 
спеціалізованих шкіл-інтернатів для осіб зі сколіотичними вадами хребта 
залишається недостатньо забезпеченою науковими розробками, методичними 
вказівками з таких базових питань як: 

 уточнення механізму корекційного впливу фізичних вправ і 
навантажень різноманітної координаційної та функціональної структури, 
потужності, обсягу; 

 розробка методики індивідуального дозування комплексних засобів 
реабілітаційно спрямованої фізичної культури і спортивної підготовки; 

 побудова комплексної концептуальної моделі корекційно і 
реабілітаційно спрямованого фізичного виховання учнів шкіл-інтернатів для 
дітей з вадами опорно-рухового апарату (статичні деформації хребта); 

 розробка методики психічної корекції, формування позитивної «Я»-
концепції, дидактико-реабілітаційної мотивації у дітей зі сколіотичними 
вадами хребта в умовах спеціалізованих шкіл-інтернатів. 

На наш погляд, визначені проблеми є достатньо актуальними і, 
водночас, дозволяють констатувати науково-експериментальне їх вивчення 
та впровадження в практику фізичної і соціальної реабілітації. 
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APPLICATION OF A SPECIALLY DEVELOPED SET OF EXERCISES 
FOR CORRECTION OF MOTOR FUNCTIONS IN CHILDREN WITH 

CEREBRAL PALSY 
Annotation. The subject of the study is a specially developed complex of 

physical therapy for physical rehabilitation of children with cerebral palsy. 
Key words: cerebral palsy, therapeutic physical culture, motor activity. 
Дитячий церебральний параліч – це органічне ураження мозку, яке 

виникає в період внутрішньоутробного розвитку, в період пологів або в 
період новонародженості і супроводжується різними руховими 
порушеннями: парезами, паралічами, насильницькими рухами, порушенням 
координації. Крім того, у 60-80% дітей, які страждають на ДЦП, 
спостерігаються зміни психіки й мови. Таким чином, при ДЦП страждають 
найважливіші для людини функції: рух, мова, психіка.  

ДЦП виникає під впливом різних екзогенних і ендогенних факторів. 
Найбільш поширеними з них є: захворювання матері (ендокринні, серцево-
судинні, запальні процеси певних органів, вірусні інфекції і т. д.), 
необґрунтоване застосування лікарських засобів, вживання алкогольних 
напоїв, як матір’ю, так і батьком майбутньої дитини, куріння, психічні й 
фізичні травми матері під час вагітності, опромінення, недолік або надлишок 
у харчуванні, аборти. 

Відповідно до класифікації К.А. Семенової виділяють 5 клінічних форм 
дитячого церебрального паралічу: спастична диплегія, подвійна геміплегія, 
геміпаретична форма, гіперкінетична форма, атонічно-астатична форма. 
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На даний час існують різні методи фізичної реабілітації для корекції 
рухових розладів у дітей з порушеннями функцій ОРА у зв’язку з наслідками 
ДЦП. У основі більшості методів лежить лікування положенням, прийоми 
розслаблення і стимуляції м’язів, пасивні й пасивно-активні рухи. 

Основні завдання фізичної реабілітації хворих з ДЦП полягають у 
нормалізації рефлекторної рухової діяльності, тонусу м’язів, зниженні 
рефлекторної збудливості рухового апарату, нормалізації м’язового чуття, 
боротьбі з хибними руховими стереотипами, стимуляції деяких стато-
кінетичних рефлексів, нормалізації довільних рухів у суглобах верхніх і 
нижніх кінцівок. Надалі додаються вправи, які сприяють зміцненню 
паретичних м’язів і розвитку замісної функції за рахунок м’язів-синергістів, 
стабілізації положення тулуба, сидінню, стоянню на колінах і ногах, ходьбі. 

Однак основною лімітуючою ланкою існуючих методів є явне 
обмеження спектру розвитку рухових якостей, пов’язане з відсутністю 
здійснення самостійних рухових актів у вертикальному положенні, що й 
заважає максимальному оздоровленню дитини. 

Усвідомлюючи важливість проблеми вироблення координованих 
рухових актів у дітей з ДЦП, ми розробили комплекс фізичних вправ, який, 
на нашу думку, дозволяв би одночасно тренувати набуття дитиною стійкого 
вертикального положення тіла і здійснення узгоджених рухів. За основу 
створення нашого комплексу ми взяли ідеї кондуктивної педагогіки, що були 
сформульовані угорським лікарем і педагогом Андрашем Петьо. Особливість 
нашого комплексу вправ на початковому та основному етапі лікування 
полягає у поєднанні вправ для розвитку фізичних якостей, профілактики та 
лікування контрактур у суглобах і вправ з корекції постави й координації 
рухів. Виконання вправ може мати активний та пасивний характер (з або без 
участі тренера). У залежності від етапу лікування та рівня розвитку 
амплітуди рухів (що являє собою фундамент у корекції постави хворих на 
ДЦП) вправи можуть ускладнюватись частотою, повторюваністю рухів та 
вільними вагами (гирі, навантажувачі). 

Запропонований нами комплекс фізичних вправ наводимо нижче. 
 
Приблизний комплекс вправ при ДЦП на початковому етапі 

реабілітації 
Вступна частина (15 – 20 хв) 
Вправи для м’язів верхнього плечового поясу (кругові рухи в 

плечовому, ліктьовому, променево-зап’ястковому суглобах) 
В. п. лежачи на спині – відведення/приведення рук, схрещені рухи рук, 

згинання/розгинання, ротація.  
• Вправи для м’язів шиї і голови (піднімання/опускання, нахили і 

повороти вліво/вправо). 
• Вправи для м’язів живота (піднімання тулубу вгору/ в зігнутому 

положенні). 
• Дихальні вправи – вдих через ніс, видих через рот (вдих об’ємом 

вище середнього). 
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• Застосування пасивних рухів і масажних прийомів на нижніх 
кінцівках. 

Основна частина (60 хв) 
Використання пасивних рухів у всіх суглобах паретичних кінцівок, 

починаючи з дрібних. 
В. п. лежачи на спині – вправи на зміцнення м’язового корсету (м’язи 

живота, спини, бічні м’язи тулуба). 
• Розробка контрактури колінного суглоба (при розгинанні за 

допомогою інструктора, рухи пасивні). 
• Фіксація суглоба в розігнутому положенні. 
• Те саме для іншої ноги. 
• Розробка гомілковостопного суглоба за допомогою інструктора 

(згинання/розгинання, супінація/пронація). 
• Розслаблюючий вплив на литковий м’яз і ахіллове сухожилля. 
• Те ж для іншої ноги. 
В. п. стоячи з опорою у гімнастичної стінки – опускання з носків на 

п’яти. 
В. п. сидячи на фітболі – постановка ніг на п’яти, згинання / розгинання 

в колінних суглобах. 
• Навчання поштовху від підлоги не носками, а п’ятами. 
В. п. стоячи спиною до гімнастичної стінки – нахили тулуба вперед, не 

відриваючи п’ят (за допомогою інструктора). 
• Ходьба на спеціальному тренажері. 
Заключна частина (10 хв)  
Вправи на розслаблення( вправи на фітбол), дихальні вправи. 
Приблизний комплекс вправ при ДЦП на другому етапі реабілітації 
Вступна частина (15-20 хв) 
Загальнорозвиваючі та дихальні вправи (повороти, нахили корпусу, 

обертання у великих суглобах здорових кінцівок). 
Основна частина (60 хв) 
Вправи для зниження спастичності уражених кінцівок (пасивні і 

напівпасивні рухи), напруження м’язів-антагоністів, розтягування. 
Вправи для збільшення сили м’язів з використанням обважнювачів, 

гімнастичних палиць, фітболів. Багаторазове їх повторення і використання 
різних в. п. 

• Застосування протиспівдружніх вправ. 
• Зміцнення м’язового корсету. 
• Вправи на корекцію поведінки стопи (постановка стопи, положення 

колінних суглобів, вирівнювання голови, корпусу, корекція рук). 
Вправи на рівновагу (ходьба з гімнастичною палицею, фітболом і т. д.) 
В. п. на фітболі – постановка ніг на п’яти з обважнювачами. 
Заключна частина (10 хв) 
Відпрацювання набутих навичок правильної ходьби. 
Розслаблюючі і дихальні вправи. 
Третій етап реабілітації при ДЦП. Рекомендації для занять удома 
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Зміцнення м’язового корсету, вправи на корекцію постави, 
профілактика контрактур і ригідності в суглобах і кінцівках. 

Удосконалення набутих навичок правильної ходьби з подальшим 
навчанням координації рухів (ходьба спиною вперед, ходьба правим / лівим 
боком), присідання і стрибки на місці, стрибки в глибину тощо. 

 
Практична реалізація створеного нами комплексу фізичних вправ 

здійснювалась у реабілітаційному центрі для людей з інвалідністю 
(м. Дружківка Донецької області) та у санаторії «Слов’янський» СКРЦ 
«Слов’янський курорт» (м. Слов’янськ Донецької області) під постійним 
лікарсько-педагогічним контролем. Ми відзначаємо позитивний вплив на 
дітей з ДЦП комплексу фізичних вправ, орієнтованого як на набуття 
дитиною стійкого вертикального положення тіла, так і здійснення 
узгоджених рухів, та рекомендуємо наведений комплекс лікувальної 
гімнастики для застосування у процесі реабілітації дітей з ДЦП. 
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Annotation. The article is devoted to the prevention of deviant behavior of 

adolescents, the main purpose of which is to distract children from the asocial 
phenomena of the microenvironment, involvement in sports sections, systematic 
physical exercises, in moral education with the active use of means and methods of 
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Актуальность. В современной России, в условиях противоречивых 
социально-экономических перемен, связанных со сменой идеологических 
ценностей и норм морально-этических понятий, происходят изменения в 
образе жизни и поведении подрастающего поколения. Характерной чертой 
российской социальной действительности последних десятилетий стало 
увеличение масштабов и форм разнообразных девиаций среди школьников-
подростков [3; 6]. 

Практически каждый девиантный подросток имеет свой состав 
отклонений в поведении: прогуливание уроков, игнорирование домашних 
заданий, физическое и психологическое насилие над сверстниками, грубость 
и циничность в общении с окружающими, агрессивное отношение к людям, 
пренебрежение школьными и домашними обязанностями, грубое 
противодействие педагогическим требованиям, недоверие к родителям и 
учителям, повышенная или заниженная самооценка [5; 6]. 
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Данное поведение вызвано противоречием между недостаточной 
социальной зрелостью и ускоренным физическим и ранним половым 
развитием подростков, что создает психологические, межличностные 
трудности. Неустойчивость физиологических систем, неравномерность в 
развитии психических и психологических качеств (быстрое развитие 
интеллектуальных возможностей и отставание в формировании чувств долга, 
ответственности), вызывают аморальные поступки подростков. 
Продолжительность подросткового возраста (пубертатного периода) 
согласно общей возрастной периодизации наступает с 12 лет и продолжается 
2–3 года (до 14–15 лет). В некоторых случаях продолжительность 
увеличивается либо уменьшается [2;3]. 

Профилактика девиантного поведения подростков бесспорно 
необходима и актуальна на данном этапе развития социальных отношений в 
России. Основная цель профилактики заключается в отвлечении детей от 
асоциальных явлений микросреды, вовлечении в спортивные секции, 
систематические занятия физическими упражнениями, в нравственном 
воспитании при активном использовании средств и методов физической 
культуры и спорта [4]. 

Цель исследования – разработка, теоретическое обоснование и 
экспериментальное подтверждение эффективности модели профилактики 
девиантного поведения школьников средствами физической культуры. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе осуществлялось теоретическое изучение исследуемой 

проблемы по данным научно-методической литературы. Изучались формы 
разнообразных девиаций среди подростков: алкоголизм, наркомания, детская 
проституция, суициды, преступность; причины девиантного поведения, а 
также направления в профилактике отклоняющего поведения, использование 
средств физической культуры и спорта. 

На втором этапе (с марта по май 2019 года) проводился педагогический 
эксперимент на базе средней общеобразовательной школы № 36 города Читы 
с учащимися 6-х классов. Целью педагогического эксперимента являлась 
разработка и обоснование эффективности модели профилактики девиантного 
поведения школьников, основанная на уточненных критериях нравственных 
ценностей подрастающего поколения и выявленных педагогических 
условиях профилактики девиаций средствами физической культуры. В 
начале и конце педагогического эксперимента проводилось анкетирование 
учащихся. 

На третьем этапе выполнялась обработка полученных результатов с 
использованием методов математической статистики, подводились итоги 
педагогического эксперимента и оформлялись результаты исследования. 

Результаты исследования. Многочисленные исследования 
психологов, педагогов, социологов свидетельствуют, что 
психобиологические факторы, определяющие развитие психики ребенка, 
взаимосвязаны с индивидуально-психологическими особенностями 
формирования характера подростка, его эмоционально-волевой и 
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мотивационной сферами. Вследствие этого девиантное поведение 
подростков, так же как и нормальное поведение подростков, зависит как от 
психобиологических, так и от социально-педагогических причин: семьи, 
школьного окружения [2; 5]. 

В подростковый период значительно расширяется объем деятельности 
ребенка, меняется его характер, в структуре личности происходят ощутимые 
перемены, обусловленные возникновением новых образований, 
закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 
направленность в формировании нравственных представлений и установок. 
И все это происходит на фоне противоречий физиологического и 
психического развития подростка, на фоне его духовного становления. 
Отсюда подростковый возраст характеризуется специалистами как 
переходный, трудный, критический. 

Таким образом, подростковый возраст - трудный период психического 
развития; он труден для самого подростка, он труден и при работе с 
ним. Вышеизложенное определяет необходимость нахождения путей 
противостояния девиантному поведению среди подростков, используя все 
возможные средства, имеющиеся в распоряжении общества, включая такую 
важную сферу деятельности, как физическая культура и спорт, которая как 
социально значимый вид деятельности отвечает потребностям 
формирующейся личности и обеспечивает ее успешную социализацию [6]. 

Учебно-воспитательный процесс по физической культуре в средней 
общеобразовательной школе № 36 города Читы осуществлялся на основе 
комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11-х классов. 
Данная программа состоит из трех разделов: уроки физической культуры, 
внеурочные формы в режиме учебного дня и внеурочные формы по 
физической культуре. В период педагогического эксперимента всего было 
проведено 33 урока и внеурочные мероприятия разной направленности. Для 
профилактики девиантного поведения мы применяли формы физической 
культуры на уроках и внеурочных мероприятиях, учитывая психологические 
аспекты подросткового возраста (ведущие виды деятельности данного 
возраста). 

Центральным фактором психологического развития подросткового 
возраста, его важнейшим новообразованием является становление нового 
уровня самосознания, изменение «Я-концепции», определяющихся 
стремлением понять себя, свои возможности и особенности, как 
объединяющие подростка с другими людьми, так и отличающие его от них, 
делающие его уникальным и неповторимым. Указанное новообразование 
определяет ведущие потребности в подростковом возрасте – в 
самоутверждении и общении со сверстниками [2]. 

Учитывая, что потребность в общении и коллективная деятельность 
является одними из ведущих в подростковом возрасте, на уроках физической 
культуры мы применяли подвижные игры на сплочение, во внеурочное 
время – физкультурный праздник «День здоровья» и квест «Сильные, 
смелые, умелые» [1]. 
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У подростков-школьников главным видом деятельности является 
учеба, у них сформирована готовность ко всем видам учебной деятельности. 
В подростковом возрасте активно осуществляется развитие познавательной 
сферы личности, стремление к инициативности, творчеству, к самосознанию, 
самооценке. От того, как учится подросток, во многом зависят его 
интеллектуальное развитие, формирование мировоззрения. Формирование 
мировоззрения подростков одна из задач профилактики девиантного 
поведения, направленная на то, что бы в сознании подростка «отложились» 
определенные знания, убеждения и жизненные принципы, способствующие 
формированию независимой личности с активной жизненной позицией. 
Вследствие чего важно формировать положительное отношение у 
подростков к учению с помощью информационных 5-ти минуток на уроках 
физической культуры, во внеурочное время - спортивной интеллектуальной 
викторины «О спорте знаю все» [1; 5]. 

В подростковом возрасте формируется своеобразное чувство 
взрослости как субъективные переживания готовности его быть 
полноправным членом коллектива взрослых, выражающиеся в стремлении к 
самостоятельности, желание показать свою взрослость, добиваться, чтобы 
старшие уважали достоинства его личности, считались с его мнением, 
освобождали от мелочного контроля. Одним из важнейших психологических 
механизмов в подростковом возрасте является подражание. Подражание 
становится управляемым, контролируется сознанием. Подростком 
копируется поведение тех взрослых, которые пользуются авторитетом в их 
кругу. Исходя из этого, мы проводили совместные физкультурно-
оздоровительные мероприятия с родителями, учащимися и учителями 
физической культуры: туристические походы и консультации для родителей. 

Для реализации социально-значимой роли мы использовали 
спортивное волонтерство над младшими школьниками в качестве 
организации и проведении внеурочного физкультурно-массового 
мероприятия «Старты надежд» [4; 6]. 

Для диагностики поведения подростка мы использовали методику, 
предназначенную для определения склонности к девиантному поведению. В 
начале исследования в контрольной группе школьников, состоящих из 25 
человек - 11 (44%) учащихся относились к легкой степени социально-
психологической дезадаптации. У 13 (52%) учащихся отсутствовали 
признаки социально-психологической дезадаптации. У 1 (4 %) учащегося 
обнаружилась выраженная социально-психологическая дезадаптация. В 
экспериментальной группе школьников, состоящих из 23 человек 12 (52 %) 
учащихся относились к легкой степени социально-психологической 
дезадаптации. У 9 (40 %) учащихся отсутствовали признаки социально-
психологической дезадаптации. У 2 (8 %) учащихся оказалась выраженная 
социально-психологическая дезадаптация.  

В конце педагогического эксперимента в контрольной группе 
школьников ситуация практически не изменилась. Так, 10 (40 %) учащихся 
относились к легкой степени социально-психологической дезадаптации. У 14 
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(56 %) учащихся отсутствовали признаки социально-психологической 
дезадаптации. У 1 (4 %) учащегося обнаружилась выраженная социально-
психологическая дезадаптация. В экспериментальной группе школьников - 6 
(26%) учащихся относились к легкой степени социально-психологической 
дезадаптации. У 16 (70 %) учащихся отсутствовали признаки социально-
психологической дезадаптации. У 1 (4 %) учащегося оказалась выраженная 
социально-психологическая дезадаптация. 

Выводы:  
Разработана модель  профилактики девиантного поведения школьников 

средствами физической культуры, которая включает направления работы, 
охватывающие весь спектр внеурочной деятельности в школе, разнообразные 
формы мероприятий, психолого-педагогические условия, способствующие 
формированию потребностей формирующейся личности, что обеспечивает ее 
успешную социализацию. 

В процессе исследования обоснована эффективность применения 
разработанной модели, о чем свидетельствуют результаты исследования. В 
экспериментальной группе школьников при анализе динамики результатов 
опроса по методике «Склонность к девиантному поведению» в начале и 
конце исследования с легкой степенью дезадаптации было 12 (52 %) 
учащихся стало  6 (26 %), результат улучшился на 26 %. С выраженной 
степенью дезадаптации было 2 (8 %) учащихся стало 1 (4 %) учащийся, 
результат улучшился на 4 %. С отсутствием социально-психологической 
дезадаптации было 9 (40 %) учащихся стало 16 (70 %) учащихся, результат 
улучшился на 31 % учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются требования к построению 
физического воспитания в дошкольных учреждениях в контексте 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, представлены 
результаты анализа образовательной среды МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад №22» г. Читы и анкетирования родителей воспитанников, 
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ON THE ISSUE OF PREVENTION OF POSTURE DISORDERS IN 
PRESCHOOLERS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 

Abstract. The article discusses the requirements for the construction of 
physical education in preschool institutions in the context of prevention of 
disorders of the musculoskeletal system, presents the results of the analysis of the 
educational environment MBDOU "Child Development Center - kindergarten 
№22", the city of Chita and the survey of parents of pupils, aimed at identifying 
risk factors for violations posture in older preschoolers. 

Key words: preschool children, physical education, posture, physical 
exercises, fitness and health activities, morbidity, musculoskeletal system, motor 
mode. 

Введение. В последнее время во всем мире огромный интерес 
вызывают процессы, связанные с оптимизацией двигательной активности 
детей дошкольного возраста. В соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка проблема двигательной активности носит  междисциплинарный 
характер, существуя наряду с такими не менее важными факторами 
оптимальной жизнедеятельности человека как здравоохранение, питание, 
образование, социальные науки, экономика, а также защита детей и их 
социальное благосостояние. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
отмечает, что «...проблема сохранения жизни и здоровья детей является 
важнейшей стратегической задачей сохранения здоровья населения в целом; 
инвестиции в здоровье детей на ранних этапах развития предполагают 
получение большой отдачи на следующих этапах их жизни и полезны для 
всего населения...» [Л.А. Иванова, О.А. Казакова]. 

Опорно-двигательный аппарат (ОДА), и прежде всего, его 
функциональная составляющая - осанка, выступает основой (стержнем) 
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организма человека, благодаря которому возможно оптимальное его 
функционирование - движение.  

В то же время согласно современным исследованиям 
[В.В. Дрогомерецкий, А.А. Третьяков] у более чем 80% населения России 
возникают проблемы ОДА. 70% дошкольников имеют функциональные 
нарушения ОДА, которые в последующем, в школьном онтогенезе, 
закрепляются, вызывая появление более серьезных нарушений и 
заболеваний, приводят к дисгармонии в структуре двигательных функций, 
что не может не отразиться на выполнении социальных функций в 
юношеском и зрелом возрасте.  

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования (2013) 
образовательная область "Физическое развитие" включает приобретение 
дошкольниками опыта в различных видах деятельности: двигательной 
(обучающей основным видам движений: ходьбе, бегу, мягким прыжкам, 
поворотам в обе стороны); двигательной (развивающей), способствующей 
развитию физических качеств и, прежде всего, гибкости и координационных 
способностей; двигательной (воспитывающей), направленной на 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами, становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами. При этом отдельно в структуре деятельности дошкольников 
выделяется двигательная деятельность, способствующая правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма ребенка.  

В связи с этим, важным аспектом физического воспитания детей 
дошкольного возраста является целенаправленное гармоничное 
формирование опорно-двигательного аппарата и правильной осанки ребенка, 
профилактика ее нарушений в условиях дошкольных учреждений. 

Анализ научно-методической литературы показал, что вопросу 
изучения возрастных особенностей формирования правильной осанки детей 
дошкольного возраста посвящены работы многих исследователей. По 
мнению В.Ю Кротова, О.А Григорьевой (2016), А.Б. Покатилова, А.П. 
Новака, А.В. Хворостовой (2017) возраст 4-7 лет является наиболее важным 
периодом для формирования правильной осанки ребенка. Осанка 
вырабатывается в процессе роста и развития ребенка. Она во многом зависит 
от положения позвоночного столба и развития мышц, удерживающих его в 
правильном положении. Следовательно, основными задачами дошкольного 
учреждения и семьи являются: формирование и закрепление навыка 
правильной осанки, профилактика и коррекция возможных нарушений 
осанки, повышение сопротивляемости организма к возрастающим 
физическим нагрузкам и общей физической работоспособности до 
возрастной нормы, гармонизация физического развития ребенка через 
развитие формирование двигательных навыков и развитие физических 
качеств.  
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Существенную сторону методических рекомендаций по использованию 
средств физического воспитания с направленностью на профилактику 
нарушений осанки у детей в дошкольных учреждениях раскрывают работы 
А.Б. Покатилова, А.П. Новака, А.В. Хворостовой и Л.А Леоновой, которые 
повествуют о том, что применение упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки и нормальной стопы у дошкольников 
посредством укрепления мышц спины, живота и ног, выработки правильной 
походки является одним из основных и обязательных направлений 
деятельности инструктора по физическому воспитанию. На занятиях 
рекомендуется использовать  упражнения, выпрямляющие позвоночник, 
расширяющие грудную клетку, для выравнивания плечевого пояса, а также 
упражнения на укрепление мышц и связочного аппарата голени и стопы. При 
этом авторы отмечают важность применения игрового материала и 
различных предметов (мячи, скакалки, обручи и т. п.), позволяющих детям 
быстрее и легче осваивать данные упражнения. 

В то же время, остается открытым вопрос о технологии применения 
средств физического воспитания с направленностью на профилактику 
нарушений осанки у дошкольников различных возрастных групп в условиях 
дошкольных образовательных учреждений.  

Цель исследования заключается в том, чтобы теоретически и 
экспериментально обосновать необходимость разработки технологии 
использования физических упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки у детей с учетом их возрастных особенностей в условиях 
дошкольных образовательных учреждений. 

Методы и органиация исследования. Педагогический констатирующий 
эксперимент по обоснованию необходимости разработки технологии 
использования физических упражнений с направленностью на формирование 
правильной осанки детей дошкольного возраста проводился на базе МБДОУ 
«Центр развития ребенка – Детский сад №22» г. Читы. В эксперименте 
приняли участие воспитанники старшего дошкольного возраста (5-7 лет). В 
ходе эксперимента осуществлялся анализ научно-методической литературы 
по вопросу выяснения причин нарушений осанки в детском возрасте, 
определения оптимальных и в то же время, реальных и доступных, 
соответствующих требованиям ФГОС ДО, средств и методов профилактики 
нарушений осанки в дошкольных образовательных учреждениях. 
Производился педагогический анализ программ по здоровьесбережению 
детей, реализуемых в дошкольном учреждении, определялось количество 
заболеваний за год и структура заболеваемости детей, анализировалась 
динамика заболеваемости за период 2014-2018 гг. на основе анализа 
медицинских карт, журналов посещаемости и паспортов здоровья групп.  

Результаты и их обсуждение. Полученные данные позволили сделать 
вывод о том, что содержание образовательного процесса в выбранном для 
исследования дошкольном учреждении (далее - Учреждении) определяется 
Типовой общеобразовательной программой дошкольного образования "От 
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рождения до школы" и разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 
им самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО (2013) и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования, в том числе 
вариативных, парциальных программам. 

Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется годовым планом, с разбивкой содержания образовательной 
программы по направлениям развития воспитанников (физическому, 
познавательно-речевому, социально-коммуникативному, художественно-
эстетическому), индивидуальными календарными планами и расписанием 
образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Учреждением самостоятельно в соответствии с различными программами и 
технологиями. 

Проведенный анализ образовательной среды МБДОУ «Центр развития 
ребенка – Детский сад №22» позволил сделать вывод о том, что сохранение и 
укрепление здоровья детей является приоритетным направлением работы 
Учреждения. Предупреждение различных заболеваний определяется 
объективно высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, 
отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние здоровья, 
формированием рецидивирующей и хронической патологии.  

Результаты анализа состояния здоровья воспитанников Учреждения за 
период с 2014 по 2018 гг. свидетельствуют о преобладающем количестве 
детей, имеющих вторую группу здоровья (84%). При этом общая тенденция в 
распределении групп здоровья на протяжении анализируемого периода 
сохраняется (таблица 1). 

Таблица 1 
Состояние здоровья воспитанников МБДОУ «ЦРР-д/с №22» 

  2014 –2015 
уч.год 

2015 –2016 
уч.год 

2016 – 2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

      
I группа  39 51 47 52 

      
II группа  290 285 243 272 

      
III группа  14 12 5 15 

      
IV группа  0 0 0 3 

 
Общая заболеваемость по состоянию на 2017-2018 гг. по сравнению с 

2014-2015 гг., имеет некоторую тенденцию к увеличению. Количество часто 
болеющих детей достигает в среднем 18 %, что связано с сезонным 
характером роста заболеваемости (таблица 2). 
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Таблица 2 
Анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ № 22 г. Читы 

Уровень 
заболеваемости 

Год 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая заболеваемость 1250 1286 1286 1383 
Пропуски по болезни 9560 9602 9602 11062 

Процент часто 
болеющих детей 16% 18% 18% 19% 

 
В структуре заболеваемости преобладают функциональные нарушения 

опорно-двигательного аппарата (16 %) и дыхательной системы (15 %). При 
этом за исследуемый период с 2014 г. по 2018 г. наблюдается значительный 
рост заболеваний опорно-двигательного аппарата (φ=3,012 при р≤0,01; 
таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика заболеваемости воспитанников МБДОУ № 22 г. Читы 

Характер заболевания 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Всего детей: 336 343 295 327 

1. Здоровые дети 292 300 142  
2. Нарушение опорно- 

двигательного аппарата 32 34 37 57 

3. ЛОР заболевания 29 32 29 65 
4. Нервная система 14 12 33 16 

5. Мочеполовая система 9 7 12 2 
6. Сердечно-сосудистые 

заболевания 1 2 3 5 

7. Хирургические 0 0 0 2 
 

Причина повышения доли детей с различными заболеваниями, по 
мнению современных исследователей, заключается в гиподинамии, 
уменьшении удельного веса движений в общем режиме дня дошкольника. 
Отсюда, как следствие - нарушение функций организма,  снижение силы и 
работоспособности скелетной мускулатуры (опорно-двигательного аппарата, 
кровообращения, дыхания, пищеварения), снижение защитных сил. 
Оптимизация двигательного режима становится, таким образом, одним из 
элементов неспецифической профилактики заболеваний.  

Статистический анализ проведенного анкетирования родителей 
воспитанников трех старших групп № 9, 10, 11, проводимого с целью 
выявления информированности по вопросу формирования правильной 
осанки у детей (систематичности проведения утренней зарядки; наблюдения 
за положением тела во время занятий; учета основных факторов, влияющих 
на выбор обуви; указания специальных упражнений, способствующих 
укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию правильной 
осанки; организации спального места; знания факторов риска правильной 
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осанки) позволил сделать вывод о том, что 60 % родителей не проводят 
ежедневную утреннюю гимнастику в силу отсутствия желания и времени; 82 
% родителей  следят за положением тела ребенка во время занятий 
статистическими видами деятельности (просмотр ТВ, чтение, рисование и 
т.п.; при выборе обуви 70 % родителей учитывают наличие супинатора, 
наличие плотного задника и размер; 61 % родителей считают, что 
гимнастика, ходьба по песку, гравию, занятия с использованием эспандера 
способствует укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 
правильной осанки; низкая двигательная активность, низкий мышечный 
тонус, по мнению 82% родителей, являются главными причинами нарушения 
опорно-двигательного аппарата, в частности, осанки. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что 
гиподинамия, недостаточное развитие мускулатуры ребенка, неправильная 
поза при стоянии и сидении способствуют формированию неправильной 
осанки и приводят ежегодно к нарушениям функционирования опорно-
двигательного аппарата в среднем у 16 % воспитанников. Вместе с тем 
родители воспитанников достаточно информированы о факторах риска и 
готовы к целенаправленному педагогическому воздействию на осанку в 
контексте ее формирования. В связи с этим, важным аспектом формирования 
правильной осанки у детей дошкольного возраста в процессе физического 
воспитания должна стать именно технология использования физических 
упражнений в процессе систематических физкультурно-оздоровительных 
занятий с направленностью на формирование осанки, активными субъектами 
которой выступят дети и их родители, и педагоги при направляющей роли 
инструктора физического воспитания.  
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ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Анотація. У статті розкрито зміст поняття «захисних механізмів», 

охарактеризовано психологічні особливості активізації захисних механізмів 
психічного здоров’я, описані форми психічного захисту, проаналізовано 
вплив захисних механізмів на психічне здоров’я людини. Зроблено висновок, 
що впевнений розвиток внутрішніх механізмів психологічного захисту надає 
особистості  можливість покращити своє психічне здоров’я та визначає її 
достойне місце у суспільстві. 

Ключові слова: захисні механізми, психічне здоров’я, психологічний 
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MENTAL HEALTH OF THE ADVENTURED GENERATION IN 

MODERN CONDITIONS 
Annotation. The article discloses the meaning of the concept of "defense 

mechanisms", characterized by psychological characteristics of activation of 
protective mechanisms of mental health, describes the forms of psychological 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та визначення 
основного поняття. Сьогодні життя сучасної людини переповнене 
складними ситуаціями, пов’язаними з вирішенням життєвих труднощів, 
психологічних проблем, врегулюванням можливих криз – від особистісних 
до економічних. Тому стає актуальною проблема психічного здоров’я 
особистості та виявлення захисних механізмів, які його обумовлюють. 

Захисні механізми – це прийоми опрацювання інформації, за 
допомогою яких особистість захищається від внутрішнього та зовнішнього 
напруження. Вони дають змогу внутрішні почуття особистості приєднати до 
реалій зовнішнього світу (проекція), розщепити реальність на певні елементи 
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(ізоляція), допомагають втекти від реальності (регресія) та переконструювати 
реальність (сублімація). Кожний механізм є перешкодою у продуктивному 
розумінні реальності світу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.  Інтерес до психологічних 
механізмів не новий. Але особливо помітно він виявлений у психологічній 
літературі останнього часу. Вивчення того або іншого психологічного 
механізму передбачає пошук відповідей на такі питання як склад й основна 
функція психологічного механізму, закономірності його генезису (умови 
формування, найбільш істотні фактори, що визначають його наступне 
функціонування), причини й характерні ознаки руйнування (старіння). 

Вперше про функції та види психологічного захисту заговорив Зигмунд 
Фрейд у 1894 році. Він вважав, що ця здатність людини є вродженою і 
відкривається в екстремальних умовах, тому служить для зняття 
внутрішнього конфлікту між несвідомим і свідомістю [1, с.458]. Пізніше 
дослідження показали, що механізми психологічного захисту особистості 
вродженими не є, а отримуються в процесі індивідуального розвитку, і 
спрямовані, в першу чергу, для дозволу соціогенних конфліктів. Тобто 
захисні механізми є продуктами навчання особистості, на відміну від 
запропонованих Фрейдом стереотипних схем. Саме тому люди мають не 
повний набір способів психологічного захисту, а тільки ті, яким встигли 
навчитися. 

Багато зусиль було покладено вченими-дослідниками щодо вивчення 
захисних механізмів психічного здоров’я. Актуальність цієї проблеми не 
зменшується з моменту її наукової постановки в античній філософії. В 
контексті розробки основної проблеми античної філософії – співвідношення 
макро- та мікрокосмосу розглядає здоров’я  Платон. Автор проводить 
аналогію між Всесвітом, який мислиться як „єдине живе створіння”, і 
людиною. Всесвіт є взірцем високої організованості, упорядкованості для 
кожної людини, орієнтованої на здоров’я. У відповідності з тлумаченням 
Платона,  краса і здоров’я є виразом внутрішньої гармонії, досягнутого рівня 
духовної досконалості людини. 

Таким чином, антична філософія сформувала базові засади розуміння 
феномену здоров’я людини у взаємозв’язку внутрішньої (душевної) 
рівноваги і узгодженості взаємин людини з зовнішнім середовищем. 
Найбільш глибоке дослідження впливу суспільства на індивідуальний спосіб 
буття здійснив Еріх Фромм [2, с.571]. А Маслоу А. припускає, що 
цивілізованому суспільству може бракувати психологічного здоров’я, у 
випадку, якщо не узгоджується із людською природою   [3, с.430]. 

Серед українських та російських дослідників питання, пов'язані із 
різними аспектами психічного здоров'я, розглядали: О.Алексєєв (настрій і 
здоров'я); М.Боришевський (психологія самоактивності та суб'єктного 
розвитку особистості як саморегульованої соціально-психологічної системи); 
Б.Братусь (аномалії особистості); І.Дубровіна (психологічне здоров'я 
учасників освітнього процесу); Л.Дьоміна, І.Ральникова (психічне здоров'я та 
захисні механізми особистості); Г.Ложкін, М.Мушкевич, О.Наскова, 
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І.Толкунова (психологія здоров'я людини); С.Максименко (генетична 
психологія); Г.Никифоров (психологія здоров'я); В.Панкратов (саморегуляція 
психічного здоров'я); Д.Федотов (збереження психічного здоров'я); 
О.Чебикін (проблема емоційної стійкості) тощо.  

Серед цілого ряду авторських позицій переважають наукові погляди, 
згідно з якими психічне здоров'я розуміється як здатність особистості до 
самореалізації, самоактуалізації, адекватного самоприйняття себе та світу. 
Такі погляди висвітлені у роботах В.Франкла, А.Маслоу (психологічне 
здоров'я як здатність особистості до самореалізації, самоактуалізації); 
А.Адлера, Е. Фромма (міжособистісні стосунки як важливий критерій 
психічного та психологічного здоров'я); С. Московича, К. Ерзміша (здоров'я 
розглядається в руслі теорії соціальних уявлень) тощо. 

Актуальність теми. Як показує аналіз вивчення основних досліджень і 
публікацій, проблема психічного здоров'я людини, психічного його захисту, 
як найважливішого детермінанту збереження здоров'я, потребує й 
подальшого вивчення та удосконалення. Історичні та сучасні уявлення 
захисних функцій стрімко розвиваються і надають проблемі нових 
забарвлень, які залежать від змін у суспільстві. Людина становиться першою, 
хто відчуває на собі покращення чи погіршення умов життя, послаблення чи 
посилення рівня освіченості.  Тому вкрай необхідним стає розвиток і 
вдосконалення психологічних захисних функцій організму. Від вправних дій 
людини залежить її психічне здоров’я,  а значить і психічний мікроклімат 
всього суспільства.  Отже, вивчення і дослідження даної теми, перевтілення її 
історичного початку на сучасний рівень та аналіз психічних процесів 
захисних механізмів задля психологічного оздоровлення суспільства  є 
актуальною та цікавою для дослідження.   

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – 
розкрити поняття «захисних механізмів» та  проаналізовати вплив захисних 
механізмів на психічне здоров’я людини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Коли у людини є відчуття 
сильних, але прямо протилежних прагнень, то вона відчуває внутрішній 
конфлікт. Конфліктуючи з собою активізуються психологічні механізми 
захисту організму, які стабілізують загальний стан та  зберігають уявлення 
про самих себе. Така активізація захисних механізмів особистості дає 
можливість оздоровити не тільки її психічний стан, а й ситуацію взагалі.  

Зміст процесу психологічного захисту описується формулою: 
конфлікт − тривога − захисні реакції. Конфлікт виступає як результат 
невідповідності актуальних потреб особистості нормам навколишнього 
соціального середовища. Наслідком конфлікту є стан тривоги, суб’єктивне 
переживання, яке сигналізує про порушення внутрішньої рівноваги. Із 
нагромадженням життєвого досвіду в людини формується система, що 
виконує роль захисту внутрішнього світу від інформації, що може 
зруйнувати її рівновагу. Ця система включає вхідний  контроль – цензуру й 
кілька форм переробки травмуючої інформації, що дає змогу забрати або 
знизити її вплив. Для своєчасної дезактивації травмуючої інформації захист 
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повинен насамперед виловити “порушника спокою”. Сигнали, які травмують, 
надходять на переробку. За рахунок нейтралізації небезпечних для 
внутрішнього світу сигналів психологічний захист виступає як система 
стабілізації особистості, що виявляється в усуненні або зведенні до мінімуму 
негативних емоцій [4, с. 257]. 

Найбільше вивчені форми психологічного захисту одержали спеціальні 
назви: заперечення, витіснення, раціоналізація, проекція, відчуження, 
заміщення, сновидіння, сублімація, катарсис.  

Заперечення проявляється в ігноруванні потенційно тривожної 
інформації, униканні її. Це бар’єр, розміщений прямо на вході системи 
сприйняття. Він не допускає небажану інформацію і вона для людини 
втрачається. Прикладами заперечення можуть бути: страх перед невдачею, 
коли людина прагне уникати ситуацій, які можуть завершитися, на її думку, 
поразкою; уникнення тем, ситуацій, книг, кінофільмів, які можуть 
провокувати небажані емоції. 

Витіснення пов’язане з униканням внутрішнього конфлікту шляхом 
активного виключення зі свідомості інформації про неприйнятні мотиви 
своєї поведінки. Тобто намагання забути те, що має неприємні переживання. 
Саме тому витіснення − найефективніший вид захисту, який особистість 
свідомо направляє на покращення своїх уявлень. 

Раціоналізація – це захист, пов’язаний з усвідомленням і 
використанням тільки тієї частини сприйнятої інформації людиною, завдяки 
якій поведінка стає добре контрольованою та не суперечить об’єктивним 
обставинам. Суть раціоналізації полягає у пошуку місця для ірраціонального 
спонукання або вчинку людини в системі внутрішніх орієнтирів, цінностей, 
без руйнування цієї системи. Головна особливість раціоналізації полягає у 
спробі створити гармонію між бажаним і реальним положенням, запобігаючи 
втраті самоповаги. Так, пасивна людина вказує, що її зайва поступливість є 
наслідком щирої делікатності; агресивна людина говорить, що не може 
дозволити нікому “сісти собі на шию”, а байдужа – що вона незалежна й 
самостійна. У цих випадках рішення приймаються підсвідомо, та після 
реалізації вчинку людина прагне знайти для нього виправдання, щоб 
переконати себе й інших, що вона діяла відповідно до реальної ситуації. 

Проекція – вид психологічного захисту, пов’язаний із несвідомим 
перенесенням неприйнятних власних почуттів, бажань і прагнень на інших. 
Вона передбачає неусвідомлюване відкидання власних думок, установок або 
бажань і приписування їх іншим людям із метою перекладання 
відповідальності. Наприклад: стара діва обурюється розбещеністю молоді, 
зла людина не вірить у доброту інших людей, злодій кожного підозрює. 
Людина з позитивною самооцінкою, як правило, упевнена в собі й не має 
потреби в безперервній демонстрації особливих достоїнств своєї персони. У 
неї немає бажання постійно самостверджуватися. При низькій самооцінці, 
навпаки, людина хронічно не задоволена собою, внаслідок конфлікту між 
бажаним і реальним образами. Цей конфлікт запускає механізм проекції і, 
тим самим, призводить до формування установки негативного сприйняття 
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оточуючих. Тому низька самооцінка підвищує ймовірність виникнення 
проекції.  

Відчуження – це психологічний захист, пов’язаний з ізоляцією, 
відокремленням усередині свідомості особливих зон, пов’язаних із 
травмуючими факторами. Під час виникнення розщеплення, дисоціації 
особистості мислення стає відчуженим. Відчуження провокує розпад 
звичайного функціонування свідомості: його єдність дробиться. Унаслідок 
цього деякі сукупності подій сприймаються окремо, між ними немає зв’язку і 
тому вони разом не аналізуються. Тоді те, що відбувається сьогодні, не може 
бути зіставлене з тим, що було вчора.  Відчуження має і негативні, і 
позитивні грані. У своїй захисній ролі воно виступає як внутрішня анестезія, 
що дає можливість відгородитися від несамовитих фізичних та психічних 
страждань. Неодноразово відзначено, що в момент катувань, у разі відчуття 
сильного болю, в людини виникає інколи почуття деякого відсторонення від 
себе разом із цим болем: “Це відбувається з моїм тілом, а не зі мною”. Розрив 
між свідомістю та діями такий глибокий, що сприймається особистістю як 
два різних способи існування. А якщо відчуження залишається в межах 
норми, то воно розширює можливості людини, створюючи умови для 
осмислення своїх учинків: дає можливість дотримуватися дистанції стосовно 
самої себе, глянути на себе “збоку”. Подібне відсторонення від будь-чого дає 
змогу знайти внутрішню волю і підтримувати гідний спосіб життя.  

 Заміщення – це вид психологічного захисту від нестерпної ситуації, за 
допомогою переносу реакції з “недоступного” об’єкта на інший − 
“доступний” або заміни неприйнятної дії на прийнятну. За рахунок такого 
переносу відбувається розрядка напруги, створеної незадоволеною потребою. 
Заміщення може виникати не тільки шляхом переходу на інший об’єкт або до 
іншої дії, наприклад сварки, але й перенесенням дій в інший план – із 
реального світу у світ втішливих фантазій.  Так сновидіння – вид заміщення, 
де відбувається переорієнтація, перенесення недоступної дії в інший план, з 
реального світу у світ сновидінь. Однак почуття не можуть бути прямо 
зображені. Візуально ми уявляємо тільки дію, що відображає це почуття. 
Важко показати почуття любові, але демонстрація зближення і ласки 
досяжна. Виконання бажань, не задоволених у реальності, у сновидіннях 
двопланове – воно має явну форму й прихований за нею зміст. 

Сублімація – це заміщення інстинктивної мети, захист шляхом 
перекладання сексуальної або агресивної енергії людини, надлишкової з 
погляду особистісних і соціальних норм, в інше прийнятне русло, у 
творчість, що заохочується суспільством. Це найбільш адаптивна форма 
захисту, оскільки вона не тільки знімає почуття тривоги, а й приводить до 
соціально схваленого результату [4, с. 271]. 

Катарсис – психологічний захист, пов’язаний із такою зміною 
цінностей, що приводить до ослаблення впливу фактору, який травмує. Так, 
переживання сильного страху іноді сприяє моральному переродженню, 
пробудженню совісті. У цій ситуації в людини раптом змінюється структура 
установок і з’являється рішучість діяти в новому напрямі. Ключовим 
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моментом для катарсису є критичний ріст емоцій. Катарсис веде до 
просвітління та робить людину, яка виходить із нього, сильнішою [5, с. 507]. 

Захисні реакції і механізми особистості виникають при внутрішній 
напрузі і проявляються у трьох формах: зміни зовнішнього середовища для 
власних потреб; пошук іншого, кращого середовища; внутрішні зміни самої 
людини, які допомагають адаптуватися в середовищі. Таким чином, процес 
життєдіяльності, що забезпечує необхідну якість життя і достатню його 
тривалість, впливає на забезпечення психічного здоров’я людини.  

Висновки.  Вміння контролювати захисні процеси та активізувати їх в 
необхідних ситуаціях допомагає реалізуватися особливостям  психічно 
здорової людини: відкритись для внутрішнього і зовнішнього світу;  
формувати почуття товариськості, відкинути лицемірство, обман;  довіряти 
сучасній науці, техніці і технологіям;  прагнути до цілісного здорового 
життя; постійно самовдосконалюватися; надавати перевагу позитивним 
емоціям; контролювати свій організм тощо.  

Психічно здоровою особистістю є так звана зріла особистість. Зрілість 
особистості виражається в дисципліні розуму, емоцій і вчинків. Така 
особистість має здатність приводити в повну рівновагу свої думки, почуття і 
дії, приймати рішення та розвивати захисні процеси організму. 

Практично кожна людина стикається з ситуаціями, коли щось йде не 
так. І якщо сформовані захисні механізми та усвідомлюються всі грані 
впливу їх на психологічний стан, то людина відкрито признається собі в 
своїх недоліках і приймає чужу точку зору, а її психічне здоров'я постійно 
покращується. Реакції, які викликають у людей зовнішні і внутрішні події,  
на перший погляд цілком природні і логічні, але часто несуть психологічну 
небезпеку. Тому для збереження власної психологічної рівноваги необхідно 
свідомо і несвідомо намагатися захиститися за допомогою механізмів 
психіки. 

Отже, процес розвитку особистості і вдосконалення її якостей 
відбувається через ускладнення форм її психічної діяльності внаслідок 
невпинної активної взаємодії з навколишнім світом. Цей процес є тривалим, 
складним. Поява нових психічних утворень відбувається шляхом подолання 
особистістю внутрішніх суперечностей, які постійно виникають. Зазначені 
стратегії захисту виникають у психіці та поведінці людей, коли з’являється 
перед ними нездоланна зовнішня небезпека і внутрішня тривога, або 
проблемна ситуація. Чим ефективніше діють захисні механізми, тим 
потворнішу картину наших потреб, страхів і бажань вони вимальовують.  

Психологічний захист спрацьовує автоматично, знижуючи 
напруженість і поліпшуючи самопочуття, але не допомагає вирішувати  
проблеми, що стоять перед особистістю. Знання особливостей 
психологічного захисту «допомагає оптимально організувати свій досвід, 
усвідомлено створювати нові стратегії та модифікувати старі, тобто робити 
свою поведінку гнучкою і вільною» [6, с.419].  
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Впевнений розвиток внутрішніх механізмів психологічного захисту 
наддасть особистості  можливість покращити своє психічне здоров’я та 
визначить її достойне місце у суспільстві. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования 
зависимости между рационом питания учащихся МБОУ «СОШ №10 С 
углубленным изучением отдельных предметов» гор. Ангарска в период 2016-
2017 уч.г., их физической активностью и здоровьем. Рассматриваются 
причины отклонения массы тела у детей среднего школьного и 
подросткового возраста, в частности влияние подростковых 
дисморфофобических опасений и иных социализирующих факторов 
подросткового микросоциума на характер физической активности, питания и 
поведения учащихся. Проведено исследование рациона учащихся, методом 
24-часового (суточного) воспроизведения питания, сравнение 
физиологически обоснованных энергетических потребностей с фактическим 
пищевым рационом разных возрастных групп. Выявлено наличие отклонений 
в массе тела, на основе индекса Кетле у учеников, питающихся 
нерационально и/или пребывающих в состоянии гиподинамии. 

Ключевые слова: препубертатный период, пубертатный период, индекс 
массы тела, рацион питания, физическая активность 
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ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE QUETELET INDEX OF A 
GROUP OF MIDDLE SCHOOL CHILDREN AND ADOLESCENTS FROM 
THE ACTUAL DAILY DIET, PHYSICAL ACTIVITY AND SOME SOCIAL 

FACTORS 
Abstract: the paper presents the results of a study of the relationship between 

the diet of the pupils of the MBEI "secondary school №10 with profound studying 
of separate subjects" of the town Angarsk in the period of 2016-2017 academic 
year, physical activity and health. Discusses the causes of variation of body weight 
among adolescents, particularly the influence of teenage dysmorphophobia 
concerns and other socializing factors of school microsocium the nature of physical 
activity, nutrition and student behavior. A study of the diet of pupils, method 24-
hour (daily) food reproduction, comparison physiologically reasonable energy 
needs with the actual diet of different age groups. Revealed the presence of 
abnormalities in body weight, based on the Quetelet index for the disciples, 
feeding on the irrational and/or residing in the state of inactivity. 



223 

Key words: pre-pubertal period, pubertal period, body mass index, diet, 
physical activity 

Актуальность исследования 
На данный момент общеизвестно, что рацион большой части населения 

не соответствует принципам рационального питания из-за потребления 
пищевых продуктов, содержащих большое количество жира животного 
происхождения и простых углеводов, недостатка в рационе овощей и 
фруктов, рыбы и морепродуктов, что приводит к росту избыточной массы 
тела и ожирению, повышает риск развития сахарного диабета, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и иных патологий. Достижения научно-
технической революции значительно изменили образ жизни современного 
человека, что имеет некоторые негативные последствия, такие как 
потребление большого количества рафинированных пищевых продуктов и 
пребывание в состоянии гиподинамии за счет развитой транспортной 
инфраструктуры современных городов, автоматизации труда и т.д. Особенно 
актуальным вопросом являются условия, в которых развиваются 
современные дети. Лишний вес является центральным фактором 
возникновения диабета во время беременности. При этом у ребенка, начиная 
с эмбрионального периода формируется неправильная регуляция обмена 
веществ, аппетита и веса, что в дальнейшем сказывается на состоянии 
здоровья. [Йорг Циттлау, 2010].  

Результаты и обсуждение 
В нашем исследовании было охвачено 675 учащихся МБОУ «СОШ 

№10 С углубленным изучением отдельных предметов» гор. Ангарска с 6 по 
11 класс, соответственно 12-18 лет (средний школьный и подростковый 
возраст). При помощи 24-часового (суточного) метода воспроизведения 
питания был оценен рацион учащихся в соответствии с методическими 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека [Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации МР 2.3.1.2432—08] и данным справочника 
химического состава продуктов [Химический состав российских пищевых 
продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и 
академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна]. По полученным данным учащиеся 
были классифицированы на 2 группы: преимущественно питающиеся 
рационально и преимущественно питающиеся нерационально, основными 
критериями классификации были выбраны: превышение фактического 
потребления моно-,  ди- и полисахаридов, жиров, в частности холестерина и 
насыщенных жирных кислот, недостаточное количества 
протеинов(растительных и животных), мононенасыщенных жирных кислот, 
полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, а так же превышение 
фактической калорийности рациона над физиологически обоснованной. 
Оценен индекс Кетле (индекс массы тела). Так же было проведено 
анкетирование, отражающее общую физическую активность, в том числе 
занятия активными видами спорта. 
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Желание быть привлекательным в среде подросткового микросоциума 
мотивирует его участников к совершенствованию своего облика, что в 
частности достигается за счет диеты и физических нагрузок. Согласно 
проведенному исследованию и анкетированию, количество учащихся, 
питающихся рационально, занимающихся спортом и одновременно 
недовольных пропорциями своего тела, увеличивается с возрастом, что ясно 
видно из графика 1 и диаграммы 2. Так же следует отметить, что большее 
внимание к фигуре уделяют девочки, среди учащихся пубертатного возраста 
этот критерий несколько сглажен в отличии от респондентов 
препубертатного возраста. Ввиду недостаточной осведомленности о 
принципах рационального питания и адекватных физических нагрузках 
значительная часть респондентов среднего школьного возраста (≈15%), 
согласно анкетированию, выбирает ложные стратегии для коррекции 
фигуры, например, ежедневные многочасовые тренировки в спортзале, 
низкокалорийные диеты с низкой частотой приемов пищи (≤2), отказ от 
пищи с целью похудения. Во второй половине препубертатного периода 
отмечается так называемая половая гомогенизация или вторая 
идентификация с представителями своего пола. Межполовые контакты в этот 
период носят конкретно-имитативный характер, часто утрированно 
пародируя мужской или женский стереотип в кругу сверстников, чего 
никогда не наблюдается, если мальчик и девочка остаются вдвоем. Таким 
образом, мнение сверстников выступает в качестве важнейшего 
социализирующего фактора, девальвирующего фемининные стереотипы у 
мальчиков и маскулинные – у девочек. Специфическое стечение воздействий 
биологических и социальных факторов в пубертатном периоде рождает ряд 
типичных изменений в психике подростка, которые в первую очередь 
связаны с формированием характера, личностных свойств. Именно в 
пубертатном периоде наблюдается «пик» индивидуально-типологических 
проявлений в диапазоне от мягкой акцентуации характера до выраженных 
психопатических девиаций. Кроме того, известен круг типичных 
переживаний подросткового периода, среди которых особое место занимают 
дисморфофобические опасения, переживания комплекса «гадкого утенка» в 
рамках непатологических возрастных реакций. Конкретное содержание этих 
переживаний включает недовольство пропорциями тела, массой тела, 
недоразвитием мышц, формой носа или молочных желез у девочек, 
представления о малых размерах половых органов у мальчиков. В этом 
периоде подросток является настоящим «рабом нормы» и малейшее 
отклонение от групповых стандартов в манере держаться, прическе, одежде 
резко обостряет его чувство несостоятельности. Одновременно с развитием 
самосознания, обострением рефлексии, ощущением собственной 
индивидуальности возникают чувства одиночества, обостренная потребность 
в сопереживании, дружеском участии, групповом принятии [Сексопатология: 
справочник/Васильченко Г.С. 1990]. 
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Заключение 
Суммируя полученные данные, наглядно представленные в диаграммах 1;2;3; 
таблице 1 и графике 1, можно сделать следующие выводы: 

1) Значимая часть исследуемых имеет представления о сбалансированном 
питании, занимается спортом, ведёт активный образ жизни, 
следовательно, у этой группы нормальный обмен веществ, 
энергетический обмен находится в равновесии. Однако респонденты 
делятся на категории в зависимости от возраста, таким образом, 
младшая возрастная группа (препубертатного возраста) осведомлена о 
проблемах энергетического обмена и методах их решения в меньшей 
степени, или имеют неверные представления об этой проблеме. 

2) Исследование ИМТ учащихся показало, что ученики, рацион питания 
которых не сбалансирован, а физические нагрузки не соответствуют 
получаемой с пищей энергии, имеют нарушения в виде ожирения и 
осложнения, связанные с ним. 

3) Различия физического состояния, характера питания и физических 
нагрузок между исследуемыми среднего школьного и подросткового 
возраста объясняются большей осведомленностью учащихся старших 
классов о принципах рационального питания и адекватных физических 
нагрузках, а также большим интересом в поддержании внешнего 
облика, что связано с дисморфофобическими опасениями данной 
возрастной группы. Одновременно нельзя исключать гормональный 
фактор, поскольку обеспечение перехода препубертатного периода в 
пубертатный заключается в повышении секреции гонадотропинов 
гипофиза с одновременным усилением гонадной секреции. 

Таблица 1 
Корреляция Индекса Кетле, физической активности и характера 

питания учащихся 

Категории корреляции 
коэффициент 
корреляции 

характер 
связи 

рационально питаются/ИМТ (18,0-25,0) – нормальная 
масса тела 0,809728128 

прямая 
сильная 

рационально питаются/ИМТ (25,0-30,0) - избыточная 
масса тела -0,928669663 

обратная 
сильная 

рационально питаются/ИМТ (30,0-35,0) - ожирение I 
степени -0,844865708 

обратная 
сильная 

занимаются спортом/рационально питаются 0,89987555 
прямая 
сильная 

занимаются спортом/ИМТ (18,0-25,0) – нормальная масса 
тела 0,894549724 

прямая 
сильная 

занимаются спортом/ИМТ (25,0-30,0) – избыточная масса 
тела -0,920938935 

обратная 
сильная 

занимаются спортом/ИМТ (30,0-35,0) - ожирение I 
степени -0,852491483 

обратная 
сильная 
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Диаграмма 1. Индекс Кетле учащихся различных половозрастных групп 
 

 
 
 
Диаграмма 2. Характер питания учащихся различных половозрастных групп 
 

 
 
 
Диаграмма 3. Характер физических нагрузок учащихся различных 
половозрастных групп 
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График 1. Сводный график показателей питания, физических нагрузок и 
ИМТ 
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Все знают о пользе занятий физическими упражнениями. Приобщение 

студентов к проблеме сохранения и укрепления своего здоровья – это 
важный процесс обучения и воспитания, который закладывается в юном 
возрасте и остается на всю жизнь. Работоспособность студентов напрямую 
зависит от состояния их здоровья. Систематические занятия положительно 
воздействуют на организм человека в любом возрасте. Все возрастающий 
темп жизни, большая психологическая нагрузка предъявляет высокие 
требования к здоровью человека, его физическому состоянию. 

За годы, проведенные в высшем учебном заведении, у студентов 
отмечается повышение эмоционального и умственного напряжения из-за 
смены места проживания, так как многие студенты живут в общежитии, 
изменяется режим питания и сна, увеличивается учебная нагрузка. 

Одной из главных задач высшего образования является формирование 
у студентов компетенции, связанных с укреплением и сохранением своего 
здоровья, что необходимо им для успешной профессиональной деятельности. 
Бережное отношение к своему здоровью, отказ от вредных привычек, 
ориентир на здоровый образ жизни – все это должно стать главной целью 
физического воспитания в вузе [1]. 

Реалии современного общества ставят перед высшим образованием 
новую задачу – подготовка будущих специалистов, которые отвечают новым 
потребностям общества. Будущие специалисты должны обладать большой 
профессиональной мобильностью, активной жизненной позицией, высоким 
интеллектом. 



229 

Молодой человек, который ведет активный образ жизни, выполняет 
свою работу гораздо эффективнее, чем ведущий малоподвижный образ 
жизни. 

Правильно организованный образовательный процесс, повышение 
уровня физического здоровья и умственной работоспособности студентов 
является одной из главных проблем педагогики. 

В образовательном процессе физического воспитания в вузе 
рассматриваются два компонента: 

– базовый компонент, где занятия проводятся на основе физической 
культуры; 

– вариативный компонент, когда занятия проводятся с учетом 
потребностей и индивидуальных особенностей студентов. 

Занятия физической культурой должны сочетаться с правильным 
режимом труда и отдыха студентов, в соответствии с уровнем его 
физической подготовленности и состоянием здоровья [2]. 

Правильно подобранный режим физической активности положительно 
влияет на психофизическое состояние студента и формирует у него 
устойчивость к напряженной умственной деятельности. Выполнение 
физических упражнений оптимального объема и интенсивности приводит к 
повышению как умственной, так и к физической работоспособности 
студента. 

Нельзя забывать, что значительное увеличение объема и интенсивности 
умственной и физической активности может вызвать быстрое утомление и 
снижение работоспособности организма. 

Ученые давно изучают вопрос о взаимосвязи двигательной активности 
и интеллектуальных способностей человека. Пока не найден оптимальный 
режим двигательной активности, который помог бы достичь максимума 
умственных способностей. Наверное, это невозможно, так как все зависит от 
индивидуальных особенностей организма и его интеллектуальных 
возможностей. 

В последние годы увеличивается число студентов, имеющих различные 
хронические заболевания. По данным медицинского осмотра студентов 
РГППУ более 70% процентов студентов имеют отклонения в состоянии 
здоровья. На это влияет и малоподвижный образ жизни, и низкий уровень 
системы физического воспитания, в которой не рассматривается 
представление о единстве физического и психического развития молодого 
поколения. 

При выполнении действий, не требующих физических усилий, часто 
напрягаются мышцы шеи и плечевого пояса, а также мышцы лица и речевого 
аппарата (например, в процессе общения). В результате снижается 
работоспособность, потому что мозг не в состоянии справляться с 
продолжающимся нервным раздражением, и оно начинает распространяться 
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по всей мышечной системе. Избавиться от лишнего напряжения возможно 
при помощи физических упражнений. При сокращение разных мышечных 
групп с последующими расслаблением или растяжением можно долго 
поддерживать высокую работоспособность головного мозга и нервной 
системы. Такой вид движений свойственен бегу и ходьбе.  

Устойчивость психических процессов, таких как внимание, память, 
воображение, мышление зависят от уровня физической подготовленности 
студента. Оптимально организованная физическая нагрузка до и после 
окончания умственной деятельности благоприятно воздействует на работу 
головного мозга, увеличивая общую работоспособность человека. 

Основной задачей является определение того уровня двигательной 
активности, при котором достигается максимальный уровень 
работоспособности. 

Для увеличения умственной работоспособности и снижения 
эмоционального и физического утомления студентам необходимо: 

– регулярно выполнять учебные задания, умственный труд должен 
быть системным; 

– рационально организовывать режим питания, сна, отдыха; 
– отказаться от вредных привычек; 
– поддерживать свой организм в оптимальной физической форме; 
– выбирать те формы практических занятий по физической культуре, 

которые соответствуют их интересам и физическим возможностям. 
Итак, исходя из индивидуальных особенностей каждого студента, 

необходимо разработать оптимальный режим умственного труда и 
физической нагрузки для устойчивого повышения уровня 
работоспособности. Поддержанию высокой работоспособности головного 
мозга и центральной нервной системы способствуют циклические виды 
физических упражнений, такие как, легкий бег, скандинавская ходьба, 
катание на лыжах и коньках. Следовательно, можно сделать вывод, 
регулярные занятия физическими упражнениями оказывают положительное 
влияние на умственную и физическую работоспособность студентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: Профилактические осмотры и исследования направлены 
на раннее выявление ряда заболеваний, угрожающих здоровью и жизни 
человека. 

Цель данного изучения состояла в оценке осведомленности студентов 
о важности профилактических осмотров и исследований. 

Материал и методы: Был проведен анонимный анкетный опрос 
студентов специальности «Управление здравоохранением» на Факультете 
общественного здоровья Медицинского университета г. Софии. Вопросы в 
анкете дают возможность на пять вариантов ответов. Этапы 
проведенного изучения соответствуют поставленным задачам, а именно: 
теоретическое изучение литературных источников; сбор фактического 
материала на Факультете общественного здоровья и его первичная и 
статистическая обработка; анализ собранных материалов. Для 
иллюстрации полученных результатов был применен графический анализ. 

Результаты и обсуждение: Оценка ответов на вопросы анкеты 
выявляет разные уровни осведомленности студентов об использовании 
профилактических осмотров и исследований в качестве профилактических 
факторов. 

Выводы и заключение: Необходимо повышать осведомленность, как 
студентов, так и широких слоев населения, о важности профилактических 
осмотров, позволяющих проведение ранней диагностики основных социально 
значимых заболеваний, которые, в свою очередь, являются одной из 
основных причин бедности и препятствуют экономическому развитию 
страны. 

Ключевые слова: профилактические осмотры и исследования, 
значимость, осведомленность, студенты специальности «Управление 
здравоохранением», социально значимые заболевания. 

Профилактические осмотры и исследования, которые в настоящее 
время проводятся в Болгарии. 

Профилактические осмотры и исследования направлены на раннее 
выявление ряда заболеваний, которые угрожают здоровью и жизни людей. 

В соответствии с Законом о здравоохранении, государственные органы 
и учреждения планируют, разрабатывают и осуществляют политику, 
направленную на защиту здоровья граждан путем обеспечения здоровой 
жизненной среды, пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
здоровья. В целях защиты здоровья и работоспособности граждан 
медицинские учреждения систематически проводят профилактические 



232 

осмотры и диспансеризацию. Пациенты с повышенным риском для здоровья 
или с заболеваниями подлежат более глубокому медицинскому 
обследованию. 

 В Национальном рамочном соглашении по медицинской деятельности 
изложены условия осуществления профилактических работ врачами общей 
практики и специалистами, а также обозначены объем и виды 
профилактических мероприятий, которые оплачиваются Национальным 
фондом медицинского страхования (НФОМС). [1, 6] 

Застрахованному лицу не может быть отказано в профилактическом 
осмотре. Для раннего выявления заболеваний и минимизации возникающих и 
уже доказанных последствий, граждане самостоятельно должны активно 
желать и инициировать проведение подобных исследований. 

С целью профилактики социально значимых и приоритетных для 
страны заболеваний, при проведении профилактического осмотра 
застрахованного лица, пациент может попасть в группу риска. В связи с этим 
врач общей практики (ВОП) формирует следующие группы риска: сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, злокачественные 
новообразования. 

Профилактические осмотры обязательны для застрахованных лиц. 
Врач общей практики (участковый врач) должен провести 

профилактическое обследование каждого застрахованного лица в возрасте 
старше 18 лет, включенного в список его пациентов. 

Для того, чтобы улучшить осведомленность граждан о масштабах и 
частоте профилактических осмотров, каждый врач общей практики обязан 
поместить на общественных местах в медицинском учреждении информацию 
о типе и частоте профилактических осмотров и исследований, которые 
должны быть сделаны лицам старше 18 лет. 

Согласно изменению, внесенному в Национальный рамочный договор 
2012 года посредством Приложения № 15 «О профилактических 
медицинских осмотрах застрахованных лиц старше 18 лет», некоторые 
исследования, включенные в ежегодные профилактические медицинские 
осмотры пациентов, теперь уже проводятся каждые два года или пять лет, а 
не каждый год, как это было до 2011 года. Согласно этому документу, 
пациенты в возрасте от 18 до старше 65 лет делятся на четыре возрастные 
группы: 18–30 лет, 31–45 лет, 46–65 лет и пациенты старше 65 лет. В 
зависимости от возраста и пола граждан, определяются типы исследований, 
включенных в профилактические осмотры и их периодичность.  

Целью данного изучения является определение осведомленности 
студентов о важности профилактических осмотров и исследований. 

Материал и методы: Был проведен анонимный анкетный опрос 
студентов специальности «Управление здравоохранением» на Факультете 
общественного здоровья Медицинского университета г. Софии. Вопросы 
дают возможность на 5 ответов. В опросе участвовали 30 студентов очной 
формы обучения. 
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Этапы проведенного опроса соответствуют поставленным задачам: 
теоретическое изучение литературных источников; сбор фактического 
материала на Факультете общественного здоровья и его первичная и 
статистическая обработка; анализ собранных материалов. Для иллюстрации 
полученных результатов был применен графический анализ. 

Результаты и обсуждение: 
Оценка ответов на анкету выявляет разные уровни осведомленности 

относительно использования профилактических осмотров в качестве 
профилактических факторов. 

Рисунок 1 отражает ответы на вопрос «Каково значение 
профилактических осмотров?» 

 Рис.1 Значение профилактических 
осмотров 

 Рис.2. Врач, назначающий 
профилактические осмотры и 
исследования 

 
Из возможных пяти ответов, начиная с «очень большое» и заканчивая 

«бессмысленно», видно, что опрошенные осознают важную роль 
профилактических осмотров. Все опрошенные студенты ответили «очень 
большое» и «большое» соответственно 73% и 23%, что является 
положительным фактом. 

В ответах на вопрос, «Какой врач может назначить профилактические 
осмотры и исследования?» мы наблюдаем следующие результаты: 
Наибольшее количество набрал правильный ответ о врачах общей практики - 
28, т.е. 70% отвечающих. Далее по количеству следует ответ, что врачи-
специалисты могут назначать профилактические осмотры. Единицы ответили 
неправильно, а именно, что только врачи в стационарах, лабораториях и в 
Центре неотложной медицинской помощи могут назначать 
профилактические осмотры и исследования. 

Что касается следующего вопроса в нашей анкете «Профилактические 
осмотры являются…?»: наибольшая доля опрошенных ответила, что 
профилактические осмотры являются обязательными, то есть дала 
правильный ответ, а именно - 41%. Далее следуют ответы о том, что 
профилактические осмотры желательны - 31% и добровольны - 28%. 
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 Рис. 3. Ответы на вопрос 
«Профилактические осмотры 
являются…?» 

 Рис. 4. Частота прохождения 
профилактических осмотров 

 
Из рисунка 4 видны ответы на вопрос «Как часто вы проходите 

профилактическое обследование?». Они распределяются следующим 
образом: Больше всего опрошенных, 24 (80%)  ответили «1 раз в год». Далее 
следуют ответившие «1 раз в 3 года» и «я не помню» - по двое из 
отвечающих. 

На вопрос, «Какие осмотры и исследования застрахованным лицам 
старше 18 лет проводит врач общей практики?», ответы распределяются 
следующим образом: 46% студентов отметили ЭКГ (электрокардиограмма), 
29% сказали о расчете индекса массы тела, а 17% об исследовании мочи с 
помощью тест-полосок в кабинете. 

Рис. 5. Профилактические осмотры и 
исследования застрахованных лиц 
старше 18 лет, проводимые врачами 
общей практики (замечание – 4 
человека не ответили) 

Рис. 6. Значение профилактических 
осмотров, заложенное в нормативных 
документах. (замечание – 3 человека не 
ответили)  
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Результаты ответов опрошенных на вопрос «Какое значение 
профилактических осмотров закреплено в нормативных документах?» 
показывают следующее: пиковые значения отмечают ответы «самое важное» 
и «не знаю» - по 30%, далее следуют ответы «большое» и «незначительное» - 
по 18% каждый. 

На рисунке 7 ясно видно, что бóльшая часть опрошенных (17 человек) 
уверены в том, что профилактические исследования проходят лишь 
небольшое количество болгарских граждан. 

Благоприятное впечатление оставляет ответ на последний вопрос, 
представленный в данном материале, а именно: «Как вы оцениваете свою 
роль в общем процессе профилактики?». Как видно из рисунка 8, 57% 
опрошенных оценивают свою роль как «очень значимую» и «значимую». 
27% из них считают, что их роль в процессе профилактики имеет «среднее 
значение», и только 13% считают ее незначительной. 

 

 Рис.7. Число болгарских граждан, 
которые проходят профилактические 
осмотры. 

Рис. 8. Оценка роли медицинских 
специалистов в процессе 
профилактикиц 

 
На основании проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 
- Оценка ответов на анкету показывает различные уровни 

осведомленности среди работников здравоохранения относительно 
использования профилактических осмотров в качестве профилактических 
факторов. 

- Необходимо повысить осведомленность населения о важности 
профилактических осмотров с целью ранней диагностики основных 
социально значимых заболеваний, поскольку эти заболевания являются 
одной из основных причин бедности и препятствуют экономическому 
развитию страны. 

- Благоприятное впечатление оставляет высокий процент студентов, 
которые осознают важность своей роли в общем процессе профилактики. 
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- Существует острая необходимость в улучшении качества санитарного 
просвещения в школах путем разработки и внедрения эффективных 
образовательных программ, направленных на снижение уровня рисков для 
здоровья путем ведения здорового образа жизни. 
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