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АНОТАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАСПОРТУ
Система підготовки кадрів інваспорту (Линець М., Бріскін Ю., Пере- 

дерій А.)
Подається аналіз різних підходів щодо підготовки фахівців зі спортивної 

роботи з неповносправними, що використовуються провідними закладами 
освіти фізкультурного профілю в Україні та за кордоном. Ключові слова: під
готовка кадрів, структура підготовленості фахівця, інваспорт.

Анализируются различные подходы подготовки специалистов по спорти
вной работе с инвалидами, которые используются ведущими учебными заведе
ниями физкультурного профиля в Украине и за рубежом. Ключевые слова: по
дготовка кадров, структура подготовленности специалиста, инваспорт.

There is the analysis o f  various approaches to training o f specialist fo r  sport 
with disables those are used by key educational institutions o f physical culture profile 
in Ukraine and abroad presented in given article. Key words: personnel training, 
specialists’ preparedness structure, sport fo r  disables.

Системний підхід до організації і розвитку фізичної культури та спо
рту неповносправних дітей і дорослих в Миколаївській області (Кісельов А., 
Кулаков Ю., Главатий С., Бірюк С., Черно В., Татарова Л ., Жуковська Т.)

Вивчений десятирічний досвід роботи Обласного Центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів „Інваспорт", спеціалізованих іикіл-інтернатів та 
спортивної дитячо-юнацької школи Паралімпійського резерву Миколаївської 
області. Ключові слова: дитячо-юнацька спеціалізована спортивна школа Па
ралімпійського резерву.

Изучен десятилетний опыт работы Областного Центра физической 
культуры и спорта инвалидов «Инваспорт», специализированных школ- 
интернатов и спортивной детско-юношеской школы Паралимпийского резерва 
Николаевской области. Ключевые слова: детско-юношеская специализирован
ная школа Паралимпийского резерва.

The article deals with the ten-year experience o f the work o f  the invalid’s re
gional centre o f physical culture and sport "Invasport”. Also it is described the work 
o f the specialized boarding schools and sport school fo r  children and youth o f  Para
lympics reserves o f Mykolaiv region. Key words: specialized school fo r  children and 
youth o f  Paralympics reserves.

ПАРАЛІМПІЙСБКИЙ СПОРТ
Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту (Бріскін Ю., Пере- 

дерій А.)
Визначено критерії розподілу спортсменів-паралімпійців на стартові 

групи, проаналізовано тенезу паралімпійської класифікації, висвітлено динаміку 
результатів в найбільш популярних видах легкої атлетики залежно від особли
востей формування класифікаційних груп. Ключові слова: Паралімпійські ігри, 
класифікація, спортивний результат.
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Определены критерии распределения спортсменов-паралимпийцев на 
стартовые группы, проанализирован генезис паралимпийской классификации, 
освещена динамика результатов в наиболее популярных видах легкой атлетики 
и зависимости от особенностей формирования классификационных групп. 
Ключевые слова: Паралимпийские игры, классификация, спортивный резуль
тат

The article is devoted to definition o f criteria o f distribution o f  the sportsmen to 
starting groups, the genesis o f  Paralympic classification is analyzed, dynamics 
(changes) o f results in the most popular kinds o f athletics is covered depending on 
features o f formation o f classification groups. Key words: Paralympic games, 
classification, sports result.

Моделі змагальної діяльності спринтерів з наслідками церебрального 
паралічу (Зав ’ялова Б.)

Робота присвячена аналізу міжкваліфікаційних розбіжностей в структурі 
шагальної діяльності спринтерів з наслідками церебрального паралічу. Ключо
ві слова: змагальна діяльність, спринтери з наслідками церебрального паралічу, 
спортивний результат, міжкваліфікаційні розбіжності.

Работа посвящена анализу квалификационных различий в структуре соре
вновательной деятельности спринтеров с последствиями церебрального пара- 
пина. Ключевые слова: соревновательная деятельность, спринтеры с последс
твиями церебрального параличу, спортивный результат, квалификационные 
различия.

The differences competitive activities o f various qualifications o f  sprinters with 
cerebral patsy have been analyzed in the research. Key words: competitive activities, 
sprinters with cerebral palsy, sport result, qualification differences.

Підвищення реалізації спортсмена-плавця з ураженням опорно- 
рухового апарату через запровадження мультидисциплінарного підходу (Ко- 
сцова Н., Косцова М.,Стрільцов А.).

Запровадження мультидисциплінарного підходу дозволяє створити ефе
ктивні умови для реабілітації і соціальної адаптації спортсменів з ураженням 
опорно-рухового апарату, а також сприяє підвищенню реалізації спортсмена в 
спортивній діяльності. Ключові слова: мультидисциплінарна команда (МДК), 
ураження опорно-рухового апарату (ПОРА), контрактура.

Внедрение мультидисциплинарного подхода позволяет создать эффек
тивные условия для реабилитации и социальной адаптации спортсменов с по
ражением опорно-двигательного аппарата. А также способствует повыше
нию реализации спортсмена в спортивной деятельности. Ключевые слова: му- 
•и.тидисциплинарная команда (МДК), поражение опорно-двигательного аппа
рата (ПОДА), контрактура.

Introduction o f multidisciplinary approach allows to create effective conditions 
for rehabilitation and social adaptation o f sportsmen with disabilities, it also leads 
to the improvement o f sportsmen’s realization in professional life. Key words: 
multidisciplinary team (MDK). defects o f supporting-moving apparatus (DSMA), 
contracture.
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Можливість використання пунктурної електрографічної діагности
ки, як засобу контролю функціонального стану спортсменів-інвалідів (Ку- 
лемзіна Т., Комков В.)

Оцінка функціонального стану спортсменів-інвалідів с завданням, для 
рішення якого стандартні методики в багатьох випадках виявляються мало
інформативними. З цією метою пропонується використовувати пунктурну 
електрографічну діагностику Ключові слова: реабілітація, пунктурна елект
рографічна діагностика

Оценка функционального состояния спортсменов-инвалидов является за
дачей, для решения которой стандартные методики во многих случаях оказы
ваются малоинформативными. С этой целью предлагается использовать пун- 
ктурную электрографическую диагностику. Ключевые слова: реабилитация, 
пунктурная электрографическая диагностика

Annotation. The rehabilitation o f a functional state o f the sportsmen - invalids 
is a problem, fo r  which solution the reference procedures in many cases appear give 
small information. With this purpose it is offered to use acupuncture electrographic 
diagnostics. Keywords: rehabilitation, acupuncture electrographic diagnostics.

Функціональні можливості гравців при виконанні техніко-тактичних 
дій у  баскетболі на візка (Пітин М.).

Розкриваються питання індивідуальних функціональних можливостей 
неповносправних спортсменів різного класифікаційного класу при виконанні 
техніко-тактичних дій у  баскетболі на візках. Ключові слова: баскетбол на ві
зках, функціональні можливості спортсменів.

Раскрываются вопросы индивидуальных функциональных возможностей 
спортсменов разных классификационных класов при выполнении технико
тактических действий в баскетболе на колясках. Ключевие слова: баскетбол 
на колясках, функциональные возможности спортсменов.

The questions o f  individual functional possibilities o f disability sportsmen o f 
different classification grade attached to execution o f technique and tactical actions 
in wheelchair basketball have been open up in article. Key words: wheelchair 
basketball, functional possibilities o f  disability sportsmen.

Спортивна підготовка інвалідів з пошкодженнями опорно-рухового 
апарату (Строкатов В., Сапронов М.)

Розглядаються основні теоретико-методичні положення спортивної 
підготовки інвалідів з пошкодженнями опорно-рухового апарату. Ключові сло
ва. спорт інвалідів, спортивна підготовка, пошкодження опорно-рухового апа
рату.

Рассматриваются основные теоретико-методические положения спор
тивной подготовки инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппа
рата. Ключевые слова: спорт инвалидов, спортивная подготовка, поврежде
ния опорно-двигательного аппарата.

In the article the main positions o f sport preparation o f disabled people with 
muscular skeletal system injures have been considered. Key words: disabled sport, 
sport preparation, injures o f  muscular skeletal system.
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Комплекте відновлення неповносправних важкоатлетів з церебраль
ним паралічем в процесі спортивної підготовки (Приступа Т., Ясінський Р.)

The article says that scientific experements shows the effectivennes o f  the 
using o f  the compleks restitution in the process o f the weightlifting sportsmen , with 
cerebral palcy trening procces.

Charakterystyka okresow startowych kadry polskich niepelnosprawnych 
detarowcow startujqcych na najwazniejszych zawodach w latach 2001- 2003 oraz 
omdwienie osiqgniytycli wynikow sportowych (Bolaclt E.)

In Poland the discipline o f weight -  lifting by the disabled presents a high 
standard. The structure o f training process fo r  disabled weight - lifters is based upon 
the training theory fo r  normal sportsmen. The aim o f presented paper was to 
characteristic start periods o f Pole National Team o f the disabled weight - lifters in 
2001 - 2003, and also to discuss sports results achived there. The evidence o f this 
research consisted o f 23 competitors o f Pole National Team o f the disabled weight - 
lifters (woman and man). Competitors who were training more than 10 years more 
often reached peak o f the form on the main competitions, and the progres o f the sport 
results, was clear in the group o f the young competitors, who were training less than 
S years. Slowa kluczowe: sport osob niepelnosprawnych, podnoszenie ciqzarow dla 
osoh niepelnosprawnych (powerlifting)

СПЕЦІАЛЬНІ ОЛІМПІАДИ ТА СПОРТ ОСІБ З ЗА ГРИМКОЮ РОЗУ
МОВОГО РОЗВИТКУ

Ігровий музичний тренінг як метод корекції дітей із затримкою пси
хічного розвитку психогенного походження (Байкіна И., Городецька І.)

Розглянуті форми інтелектуальної недостатності (ЗПР), напрямки, 
принципи і методи корекції Найбільш точно розкритий метод ігрового корек- 
ційного тренінгу. Ключові слова: затримка психічного розвитку, корекція, Про
нин метод, музичний тренінг, психогенне походження.

Рассмотрены формы интеллектуальной недостаточности (ЗПР), на
правления, принципы и методы коррекции. Наиболее точно раскрыт метод иг- 
рового коррекционного тренинга. Ключевые слова: задержка психического раз
вития, коррекция, игровой метод, музыкальный тренинг, психогенное проис- 
\ о. ведение.

The forms o f intellectual insufficiency (ЗПР), direction, principles and 
correction methods are considered. Most exactly is opened a method o f playing lest 
correction. Key words: delay o f psychic development, correction, playing method, 
musical lest.

Розвиток Спеціальних Олімпіад у  Республіці Польща (Бріскін Ю„
< трелковська В.)

Виявлено основні періоди розвитку Спеціальних Олімпіад та виявлено тен- 
оенції формування Спеціальних Олімпіад Польщі. Ключові слова Спеціальні
< > іімпіади, програма Спеціальних Олімпіад, затримка розумового розвитку.

Выявлены основные периоды развития Специальных Олимпиад Польши, а 
также тенденции формирования Специальных Олимпиад Польши.Ключевые
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слова: Специальные Олимпиады, программы С пециальиых Олимпиад, задерж
ка умственного развития

The main periods and tendencies o f  development o f Roland Special Olympics 
have been defined and analyzed. Key words: Special Olympics, Special Olympics 
program, mental retardation.

Рання діагностика зорово-просторової пам ’яті в дітей із затримкою 
психічного розвитку (Крет Я.)

Особливості виконання проби дітьми з недостатньою сформованістю 
лівопівкульових чи правопівкульових структур у  нормі і при ЗИР подібні, проте 
група ЗИР у  цілому демонструє гірші результати виконання, ніж норма. Це до
зволяє виділити параметри виконання проби, які чутливі до латеральних від
мінностей. У дітей із ЗПР сповільнені темпи включення лівопівкульових стру
ктур у  здійсненні зорово-просторової діяльності порівняно з нормою. Ключові 
слова: зорово-просторова пам 'ять, затримка психічного розвитку, вищі психі
чні функції, вербальні і невербальні функції.

Особенности выполнения пробы детьми с недостаточной сформирован- 
ностью левополушарных или правополушарных структур в норме и при ЗПР 
сходны, однако группа ЗПР в целом демонстрирует худшие результаты выпо
лнения, чем норма. Это позволяет выделить параметры выполнения пробы, 
чувствительные к латеральным различиям. У детей с ЗПР замедлены темпы 
включения левополушарных структур в осуществлении зрительно
пространственной деятельности по сравнению с нормой. Ключевые слова: 
зрительно-пространственная память, задержка психического развития, выс
шие психические функции, вербальные и невербальные функции.

The peculiarities o f doing tests by children with defective development o f left 
and right hemispherical structures are Similar while being in the norm and at 
hampering o f  psychical development (HPD); but the HPD (ЗПР) group in the whole 
shows worse results o f  doing tests than normal. All this makes possible to choose the 
parameters o f doing tests which are perceptible to lateral distinctions. The HPD 
children have slow speed o f engaging left hemispherical structures into realization o f  
visual spatial activity o f  HPD children in comparison with the norm Key words: 
visual spatial memory, hampering o f  psychical development, higher psychical 
functions, verbal and un verbal functions.

ДЕФЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ
Загальна характеристика Дефлімпійського спорту (Бріскін Ю.)
Подано узагальнені історичні відомості про спорт осіб з вадами слуху в 

межах Олімпійського руху, виявлено його організаційні та структурні особли
вості. Ключові слова: спорт, вади слуху, Дефлімпійські ігри.

Представлены обобщенные исторические сведения о спорте лиц с недо
статками слуха в рамках Олимпийского движения, выявлены его организаци
онные и структурные особенности. Ключевые слова: спорт, недостатки слу
ха, Дефлимпийские игры.

10



U was gathered general historical information about people with acoustic 
іUsorderes at Olympic movement, revealed its organization and structural 
particuilarity. Key words: sport, acoustic disorderes, Deaflympic Games.

Особливості показників розвитку координаційних можливостей бас
кетболістів з вадами слуху (Єльфімова О.)

Робота стосується питання необхідності покращання координаційних 
можливостей у  юних баскетболістів з порушенням слуху. Застосування нових 
ечементів і методику тренувальному процесі буде сприяти розвиткові сприт
ності і сенсорного сприйняття, що у  свою чергу сприятиме покращанню спор
тивного результату.

Работа касается вопроса необходимости улучшения координационных 
і пособностей у  юных баскетболистов с нарушениями слуха. Использование но
вых элементов и методик в тренировочном процессе будет способствовать 
развитию ловкости и сенсорного восприятия, что в свою очередь улучшит 
спортивный результат.

Including o f new elements and methods into coaching process will influence 
the development o f agility and therefore will improve sports result. The article deals 
with the problem o f necessity to improve coordinating abilities o f young basketball- 
players with acoustic disturbances.

Igrzyska letnie і zimowe dla osob gluchoniemych (Deaflympic) (Bolach E.)
The purpose o f thesis is to present sport disciplines practised by disabled 

people with various hearing disfunctions. I have depicted sports disciplines, both 
summer and winter ones as fa r  as the Olympics fo r  deaf people are concerned. Slowa 
kluczowe: sport osob niepelnosprawnych, dyscypliny і konkureneje na igrzyskach 
h'lnich і zimowych osob gluchoniemych (deaflympic)

Klasyfikacja і definieje uszkodzeh narzqdu sluchu oraz klasyjikacja sportowo 
medyezna w dyscyplinach sportu osob gluchoniemych (Bolach B., Bolach E.)

The purpose o f thesis is to present sport disciplines practised by disabled peo
ple with various hearing disfunctions 1 have depicted sports disciplines, both summer 
and winter ones as fa r  as the Olympics fo r  deaf people are concerned. Slowa 
kluczowe sport osob niepelnosprawnych, klasyjikacje і deftnieje uszkodzeh narzqdu 
\luchu oraz klasyfikacja sportowo-medyczna w sporcie osob gluchoniemych

Igrzyska Olimpijskie dla gluchoniemych (Deaflympic)(Bolach E.,Bolach B.).
The purpose o f thesis is to present sport disciplines practised by disabled 

people with various hearing disfunctions. I have depicted sports disciplines, both 
summer and winter ones as fa r  as the Olympics fo r  deaf people are concerned. Slowa 
kluczowe: sport osob niepelnosprawnych, igrzyska olimpijskie dla gluchoniemych 
tilea/lympic)

ОЗДОРОВЧА РОБОТА З НЕПОВНОСПРАВНИМИ
Корекція соматичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку із ва

дами зору шляхом застосування елементів бального танцю на уроках фізи
чної культури (Данків А.)

Обговорюються питання оптимізації процесу фізичного розвитку, вра- 
мніуючн позитивний вплив елементів бального танцю на підвищення резервів
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функціонування серцево-судинної системи і фізичну працездатність у дітей із 
вадами зору. Ключові слова: фізична працездатність, серцево-судинна систе
ма, бальні танці

Обсуждаются вопросы оптимизации физического развития, учитывая 
положительное влияние элементов бальных танцев на повышение резервов фу
нкционирования сердечно-сосудистой системы и физическую работоспособ
ность у  детей с нарушением зрения. Ключевые слова: физическая работоспо
собность, сердечно-сосудистая система, бальные танцы.

In article considers are the questions o f  optimization o f process o f  physical 
development taking into account positive influence o f elements o f  ball dances on 
rising o f reserves o f  functioning o f  cardiovascular system and physical work capacity 
in o f children with infringement o f sight are discussed. Key words: cardiovascular 
systems, physical work capacity, ball dances.

Динаміка розвитку пізнавальних процесів у  неповносправних школярів
15-16 років із церебральним паралічем (Демчук С.)

Подано динаміку розвитку пізнавальних процесів неповносправних школя- 
РІв 15-16 років із церебральним паралічем в процесі педагогічного експеримен
ту. Ключові слова: пізнавальні процеси, неповносправні школярі, церебральний 
параліч.

Рассматривается динамика развития познавательных процессов школь
ников 15-16 лет с церебральным параличом в процессе педагогического экспе
римента. Ключевые слова: познавательные процессы, церебральный паралич.

In the article the dynamics o f development o f  cognitive processes o f  schoolboys 
15-16 years with a cerebral paralysis is considered in the process o f pedagogical 
experiment. Keywords: cognitive processes, cerebral paralysis.

Діагностика зору у  дорослих сліпих і його корекція руховою активніс
тю (Кемкіна В.)

Дорослі сліпі, які працюють на підприємствах різноманітної промисло
вості в м. Запоріжжі, потребують медикаментозного, плеоптичного і хірургі
чного лікування, а також рухової активності. Ключові слова: атрофія зорово
го нерва, захворювання кришталика, рухова активність, гострота зору, ходь
ба, біг, довжина кроків.

Взрослые слепые, которые работают на предприятиях различной про
мышленности в г. Запорожье, нуждаются в медикаментозном, плеоптическом 
и хирургическом лечении, а также в двигательной активности. Ключевые сло
ва. атрофия зрительного нерва, заболевания хрусталика, двигательная актив
ность, острота зрения, ходьба, бег, длина шагов.

Grown up blind men, working at different industrial enterprises in 
Zaporozhye, need drugs, pleoptical and surgical treatment and also implement 
activity. Keywords: Atrophy o f the optic nerve, crystalline lens disease, implement 
activity, sharpness o f sight, walking, running, length o f steps.

Вплив екзаменаційного стресу на функціонування кардіо- 
респіраторної системи ліцеїстів (Файчак Р.)

Робота направлена на дослідження стрес-реакції і її післядії. Викорис
товувались короткочасні фактори стресу, які проявляються під час екзамена-

12



цінної сесії ліцеїстів. Ключові слова: стрес, екзаменаційна сесія, підлітки, здо
ров я.

Робота помогла нам изучить стресс-реакцию и постстресовое состоя
ние Использовались кратковременные факторы стресса, которые проявля
ються во время екзаменационной сессии лицеистов. Ключевые слова: стресс, 
екзаменационная сессия, подростки, здоровье.

The out' experiment directat on stress-reaction and afterstress condition. Use 
brief faktore stress, towards examination session in lizeum. Key words: stress, 
examination session, health, teenager.

Реабілітаційні заходи при тренуваннях осіб з відхиленнями у  стані 
ідоров 'я (Цибіз Г., Локайчук О.)

Наводиться система м'язових тренувальних навантажень та реабіліта
ційних заходів як у  осіб, які за станом здоров 'я при проведенні тренувальних за
нять з фізичного виховання віднесені до спеціальної медичної групи, так і осіб 
рі того віку. Ключові слова: реабілітація, здоров 'я, тренування.

Приводится система мышечных тренировочных нагрузок при проведе
нии занятий по физическому воспитанию как студентов, которые по состоя
нию своего здоровья отнесены в специальную медицинскую группу, так и пред
ставителей различных возрастніх групп. Ключевые слова: реабилитация, здо
ровье, тренировка.

The system o f the burn-in loads happens to In article when undertaking 
occupation on physical education student, which on condition o f  its health are 
referred in special medical group and need fo r  special approach. Key words: 
physical education, burn-in loads.
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С ИГТЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ІНВАСПОРТУ (ЛИНЕЦЬ М„ ЬРІСКІН ІО.,
ПЕРЕДЕРІЙ А.)

Актуальність. Ефективність будь-якої діяльності значною мірою зале
жить не стільки від ідей та стратегії скільки від кваліфікації безпосередніх ви
конавців намічених планів. В переважній більшості видів діяльності саме 
„людський чинник” буде зумовлювати результат. Особливо якщо йдеться про 
різновиди педагогічної праці, прикладом якої є підготовка спортсменів. Сучас
ний спорт явище багатогранне та багатофункціональне. Високий рівень резуль
татів та жорстока конкуренція вимагають від усіх учасників процесу підготов
ки, а особливо від тренера, який одночасно є його і організатором, і виконав
цем, знань найменших дрібниць, врахування усіх чинників результативності. А 
це не тільки засоби і методи тренування. Це і знання закономірностей віднов
лення, і володіння різними психотехніками, і знання інвентарю та обладнання, 
особливостей харчування, профілактики травматизму і ще багато інших, зна
чущих для досягнення спортивного результату речей. Система підготовки спе
ціалістів в Олімпійському спорті в нашій країні має тривалу історію, потужні 
традиції та визнана в усьому світі. Грунтуючись на фундаментальних засадах, 
вона постійно змінюється, адаптуючись до сучасних реалій. Провідні навчальні 
заклади спортивної галузі намагаються враховувати усі зміни, що в ній відбу
ваються, забезпечувати підготовку фахівців, які б були конкурентоспроможни
ми на ринку праці.

Враховуючи бурхливий розвиток нового напрямку спорту -  спорту непо- 
вносправних - в 90-х роках, участь українських спортсменів самостійною ко
мандою на Паралімпійських іграх в Атланті (1996) у Львівському державному 
інституті фізичної культури з 1996 року, а згодом і в інших навчальних закла
дах, впроваджено викладання дисципліни „Теоретичні основи інваспорту” (об
сягом 54 години). Вдосконалення дисципліни було підставою для введення до
даткової спеціалізації „Паралімпійський спорт” для студентів спеціальності 
„Олімпійський та професійний спорт” та курсу „Адаптивний спорт” для магіст
рантів [3].

Як різновид соціального явища „спорт”, підкоряючись закономірностям 
його розвитку, спорт інвалідів має свою специфіку. А отже, і потребує спеціа
льної системи підготовки фахівців, яка б враховувала усі особливості цього 
явища. Тому, метою нашого дослідження було узагальнення стратегій підгото
вки кадрів для інваспорту на підставі аналізу різних підходів, що використо
вуються в навчальних закладах України та інших країн.

Завдання дослідження:
1. Охарактеризувати особливості підготовки спеціалістів зі спортивної роботи 

з неповносправними в національних та закордонних закладах освіти.
2. Визначити пріоритетні напрямки підготовки кадрів інваспорту.

Результати дослідження: Великий досвід підготовки спеціалістів зі 
спортивної роботи з неповносправними різних нозологічних груп накопичено у 
Запорізькому державному університеті. На факультеті фізичного виховання на
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(„пі спеціальності 7.01.02.03. -  „Олімпійський та професійний спорт” відкрито 
спеціалізацію „тренер з інвалідного спорту”. Впровадження в цьому навчаль
ному закладі нового державного освітнього стандарту вищої професійної освіїи 
„Фізична культура для осіб із відхиленням в стані здоров я обумовлена потре
бами держави, турботою про найбільш незахищену категорію людей -  інвалі- 
дів|І,2].

Автори навчальних програм (професор Байкіна Н.Г. зі співавторами) ви
ходять з розуміння, що адаптивна фізична культура є інтегральною спеціальніс
т ь  що включає такі галузі знань, як фізична культура, медицина, корекщйна 
педагогіка. У змісті основної освітньої програми з адаптивної фізичної культу
ри студентам факультету фізичного виховання пропонуються знання з медици
ни та корекційної педагогіки.

Програма з корекційної педагогіки розрахована на 54 години (18 годин 
лекції та 36 годин практичні заняття). Програмою передбачено розгляд таких 
іем: „Окремі галузі дефектології: сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофре- 
нопедагогіка, логопедія.”, „Діти з аномаліями фізичного розвитку. Питання ко- 
рекційного виховання та навчання.”, „Психологічні методи дослідження анома
льної дитини.”, „Діти з порушенням зору.”, „Діти з порушенням слуху.”, „Діти з 
порушенням мовлення.”, „Діти з порушенням опорно-рухової системи, та ін.
( іуден там також пропонується загальна дисципліна „Інвалідний спорт обся- 
юм 54 години та вузькоспеціалізовані „Теорія і методика спортивного трену- 
ішппя з різних видів спорту з глухими спортсменами.”, „Теорія і методика 
спортивного тренування при ДЦП та порушеннях опорно-рухового апарату. , 
„Теорія і методика спортивного тренування за різними видами спорту зі сліпи
ми за слабозорими спортсменами.”, „Теорія і методика спортивного тренування 
спортсменів з розумовою відсталіепо.” Змістовний аналіз навчальних проірам 
11,2 1 дозволяє зробити висновок про те, що цей блок дисциплін спрямований на 
озброєння студентів знаннями в галузі масового спорту інвалідів. Крім того, в 
дисципліні „Параолімпійський спорт” розглядаються питання історії та органі- 
ілції І Іарапімпійських ігор, особливостей класифікації спортсменів- 
ішрллімпійців.

Велика робота з підготовки фахівців цієї галузі проводиться в останні де- 
сяи, років в Росії, де тільки в Санкт-Петербурзі навчання за спеціальністю 
„Адаптивна фізична культура” веде два навчальних заклади — Державна акаде
мія фізичної культури ім.П.Ф.Лесгафта та Інститут спеціальної педагогіки і 
психології Міжнародного університету сім’ї та дитини ім.Рауля Валенберга. 
Динамічний розвиток цієї нової галузі науково-педагогічних знань обумовле
ний низкою чинників. В першу чергу, це тривожна тенденція збільшення кіль
кості осіб з проблемами у стані здоров’я, по-друге, розвиток гуманізації освіти 
1.1 інтеграція інвалідів в суспільство, що, в свою чергу, викликає потребу у фа
хівцях АФК [5,6,7,9]. Навчальний план підготовки спеціаліста за спеціальністю 
, Фі нічна культура для осіб з відхиленнями в стані здоров я (Адаптивна фізична 
куль і ура)” розрахований на 5 років. Кваліфікація випускника спеціаліст з 
алан пінної фізичної культури. Поряд із блоками загальних гуманітарних дис
циплін, дисциплін математичного циклу, спортивними дисциплінами вивча

15



ються спеціальні предмети: „Теорія і організація АФК”, „Соціальний захист ін
валідів”, „Комплексна реабілітація хворих та інвалідів”, „Лікарський контроль в 
АФК , „Психологія хвороби та інвалідності”, „Спеціальна педагогіка та психо
логія” та ін. Блок дисциплін спеціалізації, загальним обсягом 500 годин, вклю
чає: „Фізичну реабілітацію”, „Адаптивне фізичне виховання”, „Адаптивну ру
хову рекреацію”, ЛФК, „Спортивну підготовку інвалідів (адаптивний спорт)”, 
„Адаптивну фізичну культуру для осіб з порушенням інтелекту”. Слід відміти
ти, що підготовка фахівців за спеціальністю „Адаптивна фізична культура” 
здійснюється на базі бакалаврського ступеню — „бакалавр фізичної культури”

В Академії фізичного виховання м. Познань (Польща) навчання здійсню
ється на факультетах фізичного виховання, туризму та рекреації та фізіотерапії. 
На перших двох факультетах дисципліни, що пов’язані із проблемами інваспо- 
рту не викладаються. На факультеті фізіотерапії, крім загальних гуманітарних, 
базових медичних та природознавчих дисциплін, включено блок дисциплін 
„Фізичне виховання” : „Теорія і методика фізичного виховання”, „Теорія рухо
вої активності”, „Теорія спортивного тренування”, „Гімнастика”, „Плавання”, 
„Спортивні ігри (гандбол, баскетбол, волейбол, футбол), „Легка атлетика”, 
„Ігри та спорт в фізіотерапії”, „Музичні та рухливі ігри в реабілітації"”. Серед 
дисциплін за вибором студентам пропонується дисципліна „Різні види спорту”, 
обсягом ЗО годин, що підсилює спортивну сторону підготовки фахівця. Прак
тична частина навчання проводиться в межах літніх та зимових таборів для осіб 
з різними вадами. Студентами опановуються такі види спорту, як плавання, іг
ри, гірськолижний та лижний спорт, зимові спортивні ігри та забави [10].

В навчальному процесі Львівського державного інституту фізичної куль
тури на факультеті спорту (спеціальність „Олімпійський та професійний 
спорт ) викладаються наступні дисципліни, що включають проблематику інва- 
спорту:
• „Теоретичні основи інваспорту” - загальний курс, обсягом 54 години.
• „Паралімпійський спорт” - спеціалізація, обсягом 162 години, в т.ч. практика 
78 години.
• „Адаптивний спорт” - дисципліна магістратури, обсягом 54 години.

Тематика цих дисциплін охоплює усі напрямки інваспорту: паралімпійсь
кий, дефлімпійський спорт та Спеціальний Олімпіади. Залежно від етапу на
вчання (загальний курс, спеціалізація чи магістратура), студентам подається 
матеріал різної глибини та складності про історію та організаційні аспекти ін
васпорту, програми змагань та особливості видів спорту, класифікації спорт- 
сменів-інвалідів, методику спортивної підготовки різних нозологічних груп 
тощо. Важливою складовою підготовки фахівців у ЛДІФК є практика, що здій
снюється на об’єктах центру „Інваспорт”, в осередках Спеціальної Олімпіади, в 
реабілітаційних центрах. Студенти ознайомлюються з методикою підготовки 
спортсменів-інвалідів в різних видах спорту: легкій атлетиці, настільному те
нісі, фехтуванні, голболі, баскетболі у візках, плаванні, стрільбі з лука, павер- 
ліфтінгу, футболі та ін. Програмою практики передбачено оволодіння методи-
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кою транспортування інвалідів у візках та навчання пересуванню у візку. Крім 
і ого, студенти беруть участь в організації та проведенні спортивних змагань 
іціч інвалідів [3,4].

ІЗ Національному університеті фізичного виховання і спорту України в 
межах дисципліни „Спорт інвалідів” викладаються теми: „Спорт інвалідів, його 
соціальне значення та умови функціонування”, „Організаційна структура та 
управління спорту інвалідів”, „Паралімпійські ігри: виникнення, організація та 
проведення”, „Спешиал Олімпікс: виникнення, філософія, програма”, „Актуа- 
і ьі і і проблеми спорту інвалідів”. Загальний обсяг дисципліни 54 години, дис
ципліна загального, ознайомчого характеру.

Необхідно підкреслити, що в споріднених галузях діяльності -  фізична 
реабілітація, адаптивне фізичне виховання -  є на сьогодні суттєві наробки, ве- 
ііііки й  позитивний досвід, але поданий аналіз навчальних програм стосується 
саме підготовки фахівців інваспорту.

Висновки:
І І уманізація сучасного суспільства, розвиток освіти та інтеграція інвалідів в 
суспільство, потужний розвиток різних напрямків спорту інвалідів викликає на
пільну потребу у фахівцях, які б були озброєні усіма знаннями, необхідними 
для успішної діяльності в галузі інваспорту на різних рівнях його функціону-
ианпя.

І фективна підготовка кадрів інваспорту має здійснюватися на базі спеціаль
ності „Олімпійський і професійний спорт”.
і Па теперішньому етапі відсутня спільна думка щодо стратегії підготовки 
фахівців інваспорту, зусилля різних навчальних закладів галузі відокремлені.
І Іодальша діяльність в цьому напрямку має бути скерована на інтеграцію зу
силь, узгодження навчальних програм, використання позитивного досвіду, що 
їлобуто окремими закладами освіти чи фахівцями по різних напрямках роботи.
І II переважній більшості проаналізованих навчальних програм не відображе
но і іонною мірою усі напрямки спорту інвалідів: більшої уваги надається про- 
олемпм парапімпійського та спеціального олімпійського спорту і менш висвіт
леними є проблеми дефлімпійського спорту.
% Мри розробці нових чи вдосконаленні існуючих навчальних програм з дис
циплін проблематики інваспорту слід враховувати його полідисциплінарний 
характер та необхідність наявності тренерської практики, виходячи зі специфі
ки практичної діяльності.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА СПОРТУ НЕПОВНОСПРАВНИХ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ (КІСЕЛЬОВ А., КУЛАКОВ Ю., ГЛАВАТИЙ С., БІРЮК С., ЧЕРНО В., 

ТАТАРОВА Л., ЖУКОВСЬКА Т.)
Національна доктрина фізичної культури і спорту в стратегії розвитку фі

зичного виховання та спорту для всіх є пріоритетним завданням сфери фізичної 
культури і спорту, яка передбачає виховання національних традицій прихиль
ності до оздоровчої рухової активності, як важливого компоненту здорового 
способу життя та соціалізації особистості, відпочинку та розваг [І]. Ставиться 
задача перетворення особистості з пасивного спостерігача та очікувача кращих 
умов на активного учасника спортивного руху, розробки стратегії вдосконален
ня спортивної медицини, соціальної, психологічної та фізичної реабілітації по
чинаючи з ранніх стадій захворювання або травм у неповносправних дітей і до
рослих.

Створення центрів ранньої медико-соціальної реабілітації та спеціалізо
ваних шкіл дають можливість пов’язати фізичну культуру з трудовим і розумо
вим вихованням для корекції та компенсації фізичних і психічних вад у дітей. 
Центри і спеціалізовані школи нині стали основною ланкою адаптації дітей- 
інвапідів до життя, адекватно реагують на події навколишнього середовища.

Формування спортивного руху інвалідів в Україні веде початок з 1989 р., 
коли почали створюватися фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби інвалі
дів, школи-інтернати для неповносправних, центри ранньої медико-соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів. Завдяки зусиллям громадських організацій інвалідів 
та державної підтримки в 1993 р. в Україні з ’явилася унікальна державна стру
ктура фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”.

Мета дослідження — вивчити досвід роботи обласного центру ранньої

18



мс/шко-соціальної реабілітації дітей-інваяідів з нозології!. спеціалізованих 
шкіц, дитячо-юнацької спеціалізованої школи Паралімпійеького резерву та об- 
Ііт-Ііоі о Центру з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” Вивчені 
. ііііисгичні звіти центрів, спеціалізованих шкіл, СДЮШПР, літературні та пуб- 
імінкіичні джерела. Розробка отриманих матеріалів здійснена за віком, статтю,
соціальними групами і видам спорту.

І (еитр ранньої медико-соціальної реабілітації для неповносиравних дітей 
піл ми мою „Надія” створений у 1994 р. на базі дитячого садку з ініціативи об- 

„0у державної адміністрації та матеріальної підтримки інституту Елвіна в 
( НІЛ. Це був перший досвід надання малюкам допомоги у медичній та соціа
льній реабілітації на ранній стадії інвалідності. Щороку Центр відвідує в серед
ньому 160 дітей віком від 2 місяців до 7 років. Усі діти-інваліди розподілені по 
і (іупам, які складаються з 8 чоловік. Кожна група складається з 8 чоловік про
філю хвороби. Діти до 2 років віднесені до групи „матері та дитини” . В центрі 
ілійснюється медико-єоціальна реабілітація дітей з фізичними та інтелектуаль
ними проблемами, логопедична допомога при мовних вадах, вдосконалення 
мпшрики опорно-рухового апарату, складання індивідуальних і сімейних пла
ти  реибілітації. Причому надання всіх видів послуг безкоштовне.

Медична реабілітація неповносправних дітей проводиться у спеціальних 
китнх, частина занять здійснюється в „сухому” басейні з використанням тера- 
ік’.иі ич'пих м’ячів, ходунів, валків, де неходячі діти укладаються в спеціальні 
і і підори. Всі ходячі діти відвідують плавальний басейн „Водолій”.

Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів використовувалися тес- 
I м оцінки рівнів розвитку дитини у різних сферах: соціально-емоційній, мовній, 
і прийняття та тонкої моторики. Стандартизовані тести за ініціативою інституту 
І лиша отримали назву „Програмний розвиток”, в яких графічно відображалася 
лишіміка розвитку дитини у порівнянні з тестами хворих дітей, які не відвіду- 
ннь центр ранньої медико-соціальної реабілітації. З 1°64 по 2004 рр. в центрі 
піку шиюсь 717 дітей-інвалідів, з яких одужали 168, що складає 23,4% від зага
льної кількості, у 188 дітей відмічалось значне покращання (19%), у 163 відмі- 
чплось незначне покращання (22,8%), у 248 дітей покращання стану захворю-
мпмми не відбулося (35,0%).

Соціальна реабілітація здійснювалась спеціалістами, метою яких було ви
никати у хворої дитини і батьків прискорення адаптаційних процесів до соціа
льно побутового життя безпосередньо вдома, в школі, в суспільстві.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1992 р. за №31 
Про комплексну програму вирішення проблеми інвалідності" в області окрім 

І*їси гру ранньої реабілітації дітей-інваяідів створено 12 спеціалізованих шкіл- 
іиіериитін для 1968 дітей-інвалідів з нозологій: для глухих та слабочуючих ді- 
ісй, і порушенням зору, з розумовими вадами [6].

Для розвитку спорту серед неповносправних при обласному центрі „Інва- 
, морі 1 створена спеціалізована дитячо-юнацька школа Паралімпійеького резе- 
рпу Нона має відповідний штат, в т.ч. 15 тренерів. Серед тренерів 8 чоловічої і 
І > млі ло ї  статі, 11 осіб мають вищу спеціальну освіту, 4 -  середню спеціальну
....... ( еред НИХ 4 Заслужених тренери України, 3 майстри спорту. Школа має
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спортивні зали площею 170 і\г при спеціалізованій школі-інтернаті глухих і 
слабочуючих, при спортивному комплексі спортивного товариства „Гарт” та 
спортивні зали при допоміжних школах-інтєрнатах для дітей-інвалідів, центра
льний місцевий стадіон обласного управління освіти га орендується плавальний 
басейн „Водолій”.

Для навчання в дитячо-юнацьких спортивних школах неповносправних 
дітей тренерами-спеціалістами обласного Центру „Інваспорт” систематично ве
деться відбір дітей шкільного віку, які мають певний рівень фізичного розвитку 
психічного стану і схильність до фізичної культури і спорту. Відібрані діти з 
центру ранньої медико-соціапьної реабілітації та спеціалізованих шкіл- 
інтернатів залучаються в дитячо-юнацькі спортивні школи. Усі залучені прохо
дять медичний огляд в обласному лікарсько-фізкультурному диспансері, після 
висновку якого зараховуються в ДЮСШ. Усі зараховані розбиваються на учбо
ві групи з настільного тенісу, легкої атлетики, боротьби вільної та греко- 
римської, плавання. В групі початкової підготовки 81 учень. Перехід в учбово- 
тренувальну, спортивного удосконалення та вищої спортивної майстерності 
здійснюється тренерами і лікарем обласного фізкультурного диспансеру за рей
тингом фізичного і фізіологічного стану розвитку протягом 1 - 2 - 3  років на
вчання та позитивного відношення до спорту в сім’ї. За рейтингом окремі діти 
переводяться в Миколаївську обласну спортивну дитячо-юнацьку школу ГТара- 
лімпійського резерву (МСДЮШПР), яка в своїй структурі має 4 відділення: на
стільний теніс, плавання, греко-римська та вільна боротьба, легка атлетика та 
фехтування. В спортивній школі тренуються 168 спортсменів-інвалідів, які роз
поділені на учбові групи. У 8 групах початкової підготовки тренується 81 
спортсмен, у 9 групах учбового тренування -  76 спортсменів, в 2 групах спор
тивного удосконалення -  7 спортсменів і у групі вищої спортивної майстернос
ті 4 спортсмена. Серед 168 спортсменів 60 спортсменів жіночої статі і 108 чо
ловічої. [7]

У віковому складі спортсменів: 60% діти від 7 до 14 років, 20% віком до 
15-19 років, 20% віком від 20 до 28 років. Серед спортсменів: 3 особи віком 23- 
28 років життя мають звання Заслужений майстер спорту та Майстер спорту 
міжнародного класу. Серед майстрів спорту три спортсмени віком від 17 до 21 
року життя, а серед кандидатів у майстри спорту 5 осіб віком 14, 15, 21, 23 ро
ків. Щороку МСДЮШПР готує по 2 майстри спорту, 2 кандидати у майстри 
спорту і 2 першорозрядника. Станом на 1 грудня 2004 р. кандидатами до складу 
резерву збірної команди України увійшли 14 спортсменів МСДЮШПР, серед 
яких 4 плавці, 7 з настільного тенісу, один з легкої атлетики і 3 з боротьби, які 
приймуть участь у чемпіонатах Європи, світу і Паралімпійських іграх.

За час існування Центру спортсмени-інваліди області мали значні успіхи. 
Так у 1993 р. на змаганнях Спеціальної Олімпіади в Америці Сокуренко С., За- 
горський В., Коваль Л., Вовченко Д. стали переможцями Олімпіади. У 1998 р. 
Баканов О., Павлов О. стали чемпіонами Європи з настільного тенісу. Титул 
чемпіона світу з футболу завоював спортсмен з ураженням ДЦП Яросевич С У 
2000 р. призерами Паралімпійських ігор стали Деркач В. і Васютинський О.

У Всеукраїнській Спартакіаді „Повір у себе” 29 юних спортсменів-
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пишні пін и 2003 р. завоювали 43 призових місця, отримали 26 золотих, 13 сріб- 
іпіч . 0 бронзових медалей. На змаганнях Кубку України з фехтування серед ві- 
....ними перші гри призових місця на рапірах посіли А. Комар, М. Рудницький
I ( ІІІснкенич. 11а Кубку Світу в Іспанії Сергій Шенкевич посів третє місце в 
імшінших на рапірах. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у Франції призер
II fi і >ц ймпійських ігор С. Норенко завоював срібну медаль на дистанції 400 м.
І р> н місце посів В. Корепанов на чемпіонаті Європи з греко-римської бороть- 
і*иі серед спортсменів з вадами слуху. Учасником двох зимових Парапімпійсь- 
міч пор В Пагано і Солт-Лейк-Сіті був О. Васютинський з лижних гонок. Норе- 
шні ( Заслужений майстер спорту на Паралімпійських іграх 2003 р. здобув 
ііропіову і срібну медаль з легкої атлетики. Він є багаторазовим чемпіоном 
v країни, нагороджений орденом „За заслуги” III ступеня. Комар А. -  майстер 
т о р г у  міжнародного класу, срібний призер XI Паралімпійських ігор 2000 р.,
■ ріпний призер чемпіонату світу 2002 р., переможець Кубку Світу, срібний і 
проніоініМ призер чемпіонату Європи та багаторазовий чемпіон України з фех-
I VIIIIHIHI.

11 її підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
І Спеціалізовані Центри, школи, клуби дають можливість дітям- 

Ііншіїідам здійснити соціально-побутову адаптацію до життя, формування у них 
ями і ей і розвитку тих здібностей, які допоможуть їм адекватно реагувати на 
іюдії пшіколишнього середовища.

’ Гривані заняття в Центрах для дітей-інвалідів допомагають дітям ви- 
раїїімім самостійність у діях, поліпшують поведінку і сприяють зацікавленості 
їм іііііяіь фізичною культурою і спортом, причому, чим раніше дитина буде за
тчи  мни до мсдико-соціаіьної реабілітації, фізичної культури і спорту, тим 
шііпішіс попа проходить адаптацію.

1 Впроваджені фінальні змагання Всеукраїнської Спартакіади „Повір у 
. і'Гіе" дають можливість використати усі можливості й ресурси, які має інвалід, 
іншії і стимулом подальшого розвитку фізичної культури та спорту серед інва-
II н і н
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РОЗДІЛ 2. ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ 
КЛАСИФІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ (БРІСКІН Ю.,

ПЕРЕДЕРІЙ А.)
Актуальність. У спорті неповносправних досягнення результату визна

чається на лише талантом та самовідданістю спортсмена, не лише ефективніс
тю методики підготовки та мудрістю тренера, а, можливо у більшій мірі, рівнем 
збереження рухових можливостей. Ця проблема є актуальною для спортсменів 
усіх нозологій [1,6], але найбільш болючою вона є у спорті осіб з пошкоджен
нями опорно-рухового апарату та вадами зору, які беруть участь у Парапімпій- 
ських Іграх [2]. Проблема диференціації спортсменів-інвалідів на стартові гру
пи та класи була піднята ще в 50-х роках Людвігом Гуттманном в Сток- 
Мандевілі [8] в зв’язку з необхідністю вирівнювання шансів учасників змагань 
в залежності від рівня ураження спинного мозку [2,4].

В паралімпійському спорті результат як продукт змагальної діяльності, 
що має самостійну цінність для спортсмена, тренера, глядачів, спортивної орга
нізації, країни тощо, значною мірою залежить не стільки від рівня натреновано
сті, скільки від збережених рухових можливостей. Тому постійно змінюються 
класифікаційні підходи для більш об’єктивного визначення рухових можливос
тей спортсмена. Розподіл спортсменів на різні групи та класи здійснюється згі
дно загальної медичної класифікації, ціль якої - забезпечення необхідності про
ведення змагань серед інвалідів з однаковими захворюваннями і приблизно од
наковими функціональними можливостями [2,7].

Рівень олімпійських результатів в спорті є критерієм можливостей люд
ського організму, моделлю, еталоном для усіх спортсменів. Рівень результатів в 
олімпійському спорті є доступним як для фахівців так і для широкого кола ша
нувальників спорту. Проте в паралімпійському спорті відсутні можливості спі- 
вставлення результатів, які демонструються неповносправними спортсменами. 
Для адекватної оцінки, гласності та співставлення паралімпійських результатів, 
використання їх як модельних характеристик, що свідчать про рівень розвитку і 
спорту неповносправних і функціональні можливості спортсменів з різними 
вадами, необхідно докладно проаналізувати їх динаміку та провести аналогію з 
досягненнями в олімпійському спорті. Це, в свою чергу, неможливо за відсут
ності розгорнутих уявлень про класифікаційні підходи, що використовуються в 
паралімпійському спорті.

Мета дослідження: визначити вплив класифікаційних підходів на ре
зультативність змагальної діяльності в паралімпійському спорті.
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Іініллішн дослідження: 1. Визначити критерії класифікації спортсменів 
і 'іііі і її і кін І Іаралімпійських ігор. 2. Виявити динаміку спортивних результатів в 
і, і ми аїлетиці на І—XI ГІаралімпійських іграх. З.Обгрунтувати вплив кпасифі-
....и II і її їх критеріїв на досягнення спортивного результату в ГІаралімпійських
| | | І І І Ч .

■‘пульп іти  дослідження. В ГІаралімпійських іграх беруть участь спорт- 
I мемн і пошкодженнями опорно-рухового апарату (ПОРА) та спортсмени з ва- 
иімп юру. В межах кожної підгрупи проводиться класифікація для участі в 
їм пі п ін ія х . Слід зауважити, що проблема формування класифікаційних груп не 
, « крик герпою для спортсменів з вадами зору.

( кладпість процесу класифікації спортсменів з ПОРА (пошкодження 
.річно і спинного мозку, наслідки церебрального паралічу, ампутації та інші 
иіііііноджсніїя опорно-рухового апарату) зумовлюється великою кількістю варі- 
іііі і in іохворювань та їх перебігу. Крім того, будь-який вид спорту ставить свої 
■німої н до функціональних та рухових можливостей спортсмена-інвапіда, а 
, цоріїшіііій результат залежить не лише від його підготовленості, але і від сту- 
мгіііи іііереження моторних функцій. Класифікація в спорті інвалідів має і над- 
ііііічіііінпй моральний сенс. Розподіл на групи та класи повинен забезпечити рі
ши можливості в досягненні спортивного результату та впорядкувати суперни-
II11*»»

У попередніх дослідженнях [3] нами було виявлено, що протягом усіх 
І Ііірініімпійських ігор в легкій атлетиці розігрувалося від 26 комплектів нагород 
и,і І І Іаралімпійських іграх, до 447 на VII і 234 на XI Паралімпійських іграх,
....  пошло 23%, 47% і 43% нагород відповідно. Саме тому наше дослідження
їм і" проведене на прикладі легкої атлетики.

Важливим результатом аналізу класифікаційних підходів є визначення 
іііпііміки кількості класифікаційних груп (рис.1).

Іак, на перших Паралімпійських іграх легкоатлети змагалися у трьох 
і рунах Кількість груп постійно зростає, за виключенням Ігор 1992 року, коли 
іц по іроблено спробу об’єднати спортсменів з різними ураженнями в один клас 
иіііівівідно до збережених функціональних можливостей. Подальше збільшення 
шин нфіклційних груп в легкій атлетиці пов’язано не з уточненням класифікації, 
,і і введенням окремих “трекових” та “польових” стартових груп, що в перева- 
I мій більшості дисциплін можуть мати однакову характеристику. Стабілізація
і....... груп на двох останніх Паралімпійських іграх на рівні 44 свід-
......  ...... він погляд, про їх граничну кількість.

I Ісршіїй І Іаралімпійський період з 1960р. по 1972р. охоплює І -  IV Пара- 
іімпііііьні ігри. В Паралімпійських іграх І періоду змагалися лише спортсмени 
і шимм і ііжсніїями хребта і спинного мозку.

II псі кііі атлетиці на І Паралімпійських іграх було розіграно 26 комплек
ції іішород ці представлено лише швидкісно-силові дисципліни, а саме метання 
. вів у І (іуллви та штовхання ядра. Окрім того спортсмени з параплегією змага- 
іів и в 11 ' н і нборстві. Змагання проводилися лише у 3-х класифікаційних групах, 
міммнчеііііч лііерами А-С (від найбільших до найменших уражень).
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Рис.1. Кількість класифікаційних груп у  легкоатлетичних змаганнях 
Паралімпійських ігор

На П Паралімпіських іграх відбулося уточнення класифікації у метальних 
дисциплінах - спортсмени розподілялись на 4 класи (А-D). Разом з тим, у нових 
легкоатлетичних дисциплінах класифікаційні підходи були не відпрацьовані. 
Так, в гонках на 60м чоловіки поділялися на 2 класи -  нижній і верхній, а жінки 
були представлені в одному класі — нижньому, змагання в слаломі відбувалися 
у “відкритому” класі. Процес уточнення класифікації тривав, і з 1972 року для 
всіх учасників Паралімпійських ігор почала застосовуватись класифікація 
1SMGF (International Stock Mandeville Games Federation), згідно з якою спорт
смени поділяються на класи і групи залежно від локалізації пошкодження хреб
та і ступеню збережених рухових можливостей, що визначаються за допомогою 
мануально-м’язевого тестування.

Принципові зміни у складі учасників відбулися на V Паралімпійських іг
рах. Окрім збільшення кількості дисциплін, значно розширилась кількість но- 
зологій та нозологічних підгруп, що спричинило понад дворазове зростання кі
лькості комплектів нагород (з 189 у 1972 році до 444 у 1976 році). Збільшення 
кількості учасників та нозологічних груп (починають брати участь спортсмени 
з наслідками церебрального паралічу та іншими пошкодженнями опорно- 
рухового апарату) у період з 1980 по 1989 роки, загострює проблему класифі
кації. Для створення рівних можливостей досягнення результату в кожній нозо
логічній групі класифікація здійснюється окремо: пошкодження хребта та 
спинного мозку - 7 класів; ампутації - 9 класів; наслідки церебрального паралі
чу - 8 класів; інші пошкодження опорно-рухового апарату - 6 класів; вади зору - 
З класи, що призвело до “інфляції” змагального результату.

Починаючи з IX Паралімпійських ігор робиться спроба об’єднання 
спортсменів різних нозологічних груп у одну стартову групу за рівнем збере
жених можливостей, тому їх кількість знизилась порівняно з VIII Іграми (з 729 
до 491).
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і Мжс, сучасна класифікація складається з 2-х етапів: І - загальна медич-
.......... нгііфіміпні за нозологією (сліпота, церебральний параліч, ампутації,
інчііммцксіпіч хребта і спинного мозку). Спортсменів класифікують відповідно 
і" к і її м грі і н, представлених Міжнародними організаціями спорту для інвалідів;
II функціональна класифікація -  розподіл на функціональні класи у кожно- 
м\ німі спорту визначається класифікаційною системою, що базується на фун- 
і- ції >ип.и.них спроможностях атлетів до виконання основних завдань у спортив- 
111II пильності.

Динаміка результативності змагальної діяльності оцінювалася на прикла-
III ІІІІІКЇІЛЬІІІ популярних, видовищних і структурно відмінних видів легкої 
ні иг піки, а саме, спринт (100м) та штовхання ядра. Аналіз динаміки результатів 
і 1111-111111 на колясках в групі спортсменів з травмами хребта та спинного мозку 
■ іі іііім г ііііііім и  ураженнями виявляє лінійну позитивну динаміку покращання 
І м’ IV ні-1 п і і и і 22.1с у 1968 році до 14.4с у 2000 році. В групі з найбільшими ура- 
іііі 1111 я м 11 спостерігається дві ділянки лінійного покращання результатів (1968 -  
І ЧІП) рр перша ділянка: з 24.2 с до 18.07 с, 1984-2000 рр. -  друга ділянка: з 
‘N•11, до 17.82 с), що пов’язано, насамперед, з залученням у 1984 році спорт- 

. мгіііи і дуже важкими ураженнями (рис. 2).

о с г - І х О О - г Г о о г ч Ю О
ч о Г ' - і ' - ' О с о с о о а ' і О ’і ОО - О О х О О х О х О х О О

роки

І‘ис.2. Динаміка результатів у  спринті 100 м па колясках 
І Іорівняльний аналіз результативності змагальної діяльності в цих групах 

піп,л пні, що в період 1976 -  1980 рр. результати спортсменів в групах з най- 
. ......... їм ні найбільшим ураженнями практично не відрізняються, що спричи
ни м- роїпінрснпя класифікаційних груп на VII Парапімпійських іграх (рис.2).

І під відзначити, що в період 1996 -  2000 рр. (IX -  XI Паралімпійські іг
ри) і іюсісрігаеться стабілізація результатів, як в стартових групах з наймень- 
.....ми ураженнями, гак і з найбільшими ураженнями. Ці тенденції до стабіліза
ції рсіульпігу є аналогічними з олімпійським спортом і можуть свідчити, на
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наш погляд, про досягнення в паралімпіському спорті біляграничних для мож
ливостей спортсменів результатів.

Одним з найпопулярніших видів легкоатлетичних змагань, що є в про
грамі Паралімпійських ігор з 1960 року -  є штовхання ядра. Результативність 
змагальної діяльності в штовханні ядра в період 1960 по 1968 незначно зміню
ється як в групах з найменшими, так і в групах з найбільшими ураженнями 
(рис. 3).

Рис.З. Динаміка результатів у  штовханні ядра на колясках
Впровадження нової класифікаційної системи, а саме класифікації 

І8МЦР з 1972 року, дозволяє уточнити визначення функціональних можливос
тей спортсменів, що виявляється в суттєвій різниці результатів, які демонстру
ються спортсменами різних класифікаційних груп. Ця різниця зберігається 
практично до останніх Паралімпійських ігор (рис. 3).

В групі з найменшими ураженнями спостерігається (за виключенням 1992 
року) позитивна динаміка результату, в той час як в групі з найбільшими ура
женнями результат дещо зростав до 1968 року, потім суттєво (практично вдвічі) 
знизився у 1972 році в зв’язку із впровадженням нової класифікаційної системи 
І8МЦР та поступово досягнув вихідного рівня у 2000 році (1968 р. -  7.32 м та 
2000 р. -  7.59 м).

При порівнянні результатів двох класифікаційних груп спортсменів з тра
вмами хребта та спинного мозку у штовханні ядра спостерігається тенденція до 
зближення рівнів результатів обох груп до впровадження класифікації І8!УГСР 
(1972 рік), після чого відзначається зворотна тенденція -  відмінність в резуль
татах зростає протягом усього періоду з 1972 по 2000 роки (за виключенням 
1992 року).
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Ги. І (а нам і на результатів у  спринті (100 м, спортсмени з ампутаціями) 
Дічні) інша картина динаміки результатів спостерігається в дисципліні 

. щінні 100 м серед спортсменів з ампутаціями. В групі з найбільшими уражен
ії на.....рос і ежугться в загальному незначна тенденція до покращання результа
т і  І*і іуін.і нцінність в групі з найбільшими ураженнями має значну позитивну 
іініііміну (1076 р. 19.7 с, 2000 р. — 12.61 с ) .

І Іорінняльний аналіз результативності змагальної діяльності в цих групах 
ні пні пін (рис. 4 ) суттєву різницю результатів в групах з найменшими та найбі-
.....ний ураженнями, з поступовим її зменшенням до 2000 р., що на наш погляд
ніш' ■ ціно як з удосконаленням системи підготовки спортсменів, так і з удоско- 
1111III пням спортивних протезів [5].

ІЧн і (тіаміни результатів у  штовханні ядра (спортсмени з ампутаціями)
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Динаміка результатів у штовханні ядра спортсменами з ампутаціями в 
групі з найменшими ураженнями має хвилеподібний характер в період з 1976 
по 1984 роки.

В наступні роки результат стабільно зростає з 12.36 м до 14.5 м. В групі 
спортсменів з найбільшими ураженнями результати зростають хвилеподібно 
протягом усього періоду (рис.5).

При цьому, слід відзначити більш значущий приріст результатів (більше 
ніж вдвічі - з 6.32 м до 13.17 м) порівняно зі спортсменами групи з найменшими 
ураженнями (з 13.67 м до 14.5 м ) .

Порівняння результатів у штовханні ядра спортсменами з ампутаціями 
(рис.5), що належать до різних класифікаційних груп дає підстави стверджува
ти, що різниця в них має чітку тенденцію до зменшення, що на наш погляд ви
магає уточнення класифікаційних критеріїв.

Висновки
1. В результаті аналізу критеріїв класифікації спортсменів — учасників 

Паралімпійських ігор протягом 1960-2000 рр. можна виділити наступні періоди 
вдосконалення процесу класифікації: І період — 1960-1968 рр. — відсутність чіт
ких критеріів розподілу спортсменів з пошкодженням хребта та спинного мозку 
на групи для участі в змаганнях; II період — 1972-1976 рр. - впровадження кла
сифікаційної системи І8МСР; III період — 1976-1988 рр. — проведення класифі
кації в межах кожної нозологічної підгрупи (ПХСМ, наслідки ЦП, ампутації, 
інші пошкодження опорно-рухового апарату); IV період -  1992-2000 -  впрова
дження двохетапної класифікації (загальної та функціональної).

2. Аналіз динаміки результатів змагань в спринті та штовханні ядра по
казує, що зменшення відмінностей між результатами в групах з найменшими та 
найбільшими ураженнями спричиняє зміни в класифікаційних підходах.

3. Аналіз динаміки результатів змагань в спринті та штовханні ядра ви
являє чітко виражені нозологічні особливості. Так, в спортсменів з травмами 
хребта та спинного мозку в групах з найбільшими ураженнями спостерігається 
незначне збільшення результатів як у спринті, так і в штовханні ядра. А в групі 
з найменшими ураженнями відзначаг ться більш значуще зростання резуль
татів. Натомість, в спортсменів з ампутаціями в групах з найбільшими ура
женнями результати зростають вдвічі, а в групі з найменшими ураженнями 
результат хвилеподібно коливається на рівні середнього.

4. Відсутність суттєвого зростання результатів в окремих класифікацій
них групах протягом усього періоду їх участі в Паралімпійських іграх (штов
хання ядра, спортсмени з ПХСМ в групі найбільших уражень; спринт та штов
хання ядра, спортсмени з ампутаціями в групі найменших уражень), чи в певні 
історичні періоди (інші класифікаційні групи в період 1992-2000 рр.) свідчить 
про досягнення іх біляграничного рівня для спортсменів відповідних нозологій.

5. Незважаючи на встановлену стабілізацію класифікаційних підходів в 
період 1996 — 2000 рр., вважається необхідним вдосконалення процесу розподі
лу спортсменів-паралімпійців на відповідні стартові групи для об’єктивізації 
визначення переможців, зрівняння можливостей спортсменів в досягненні ре
зультату.
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t i l l ’ll II ІМЛІ Л Il.lІОІ ДІЯЛЬНОСТІ СПРИНТЕРІВ З НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБ
РАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ (ЗАВ’ЯЛОВА Б.)

\„  , у»і..... ієн.. Па сьогоднішній день паралімпійський спорте невід’ємною
і .. і ці її ні і міжнародною олімпійського руху [1]. Особливого поширення і попу-
..... . \ і ї ї ред ііеиовіїосиравних спортсменів набув такий вид спорту як легка
.............. Високий рівень та ущільнення результатів парапімпійців у міжнарод
нії . імііі ііііних і легкої атлетики вимагає відповідного науково-методичного за-

.........um пошуку засобів і методів управління тренувальним процесом, що
, пни.............о паралімпійського спорту.

Пінимо, що ефективне управління тренувальним процесом пов’язано з ви- 
. рш і пішим ріших моделей, серед яких важливе місце належить моделям зма-
,.. „ „пі ....... (ЗД). Адже саме вони і є тим системоутворюючим фактором,
іній інішичаї сіруктуру та зміст процесу підготовки на певному етапі вдоско- 
■ ні іічніи І І .А І

\ іе нигапня сірую ури підготовленості та особливостей змагальної дія- 
п ііііі її ш поішосиравних спортсменів недостатньо висвітлені в науково-
.......... і * 111111 шгераіурі. Накопичення наукової інформації щодо моделей змага-

...................мої її спортсменів з наслідками церебрального паралічу може сприя-
............ til І.ПНІ процесу спортивної підготовки та участі у змаганнях.

іМі'іа. Вивчиш міжкваліфікаційні розбіжності в структурі змагальної дія-
................ .. з наслідками церебрального паралічу (ЦП).

Мі н і  їм ні орі янізяиія дослідження: аналіз та узагальнення, педагогічне 
inn II рі ііігннн, комп'ютерний відеоаналіз, методи математичної статистики.
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Для дослідження залучено 10 спортсменів з наслідками ЦП центру “Інвас 
порт спортивної школи “Галичина”. Головним критерієм у формуванні грумі 
був рівень наявних рухових розладів.

Результати дослідження. При формуванні моделей ЗД ми виділили най 
більш суттєві для даного виду характеристики змагальної діяльності [2,3,4,5],. 
саме: 100 м -  спортивний результат; Veep. - середня швидкість подолання дис 
танції 100 м; Vmax -  максимальна швидкість на дистанції 100 м; tVmax -  ча 
досягнення максимальної швидкості; V30m -- швидкість бігу на перших 30 і 
дистанції, Уф — швидкість бігу на останніх 10 м дистанції; довжина кроку; час 
тота кроків; коефіцієнт бігової активності (табл.1).

Таблиця і
Параметри змагальної діяльності спринтерів з наслідками церебральною 
паралічу

ЮПм,
с

V eep ,
м/с

V m ax ,
м /с

t
V m ax ,

е

V 30 m ,
м /с

У ф ,
м /с

Д о в ж и н а
к р о к у ,

1И

Ч а с т о т а
к р о к ів ,

к р /с

К Б А ,
ум.ол

км
с

13,2 7,6 9 ,6 8,7 6,6 6,6 2 ,0 3,8 0,9

11
 р

оз
ря

д

16 ,2±0, 
4

6 ,2±
0,1

7,6+
0,3

6 ,5+ 0 .8 5,9±0,1 5,8+0,1 1,7±0,1 3,7+0,1 0,8

Ш
 р

оз
ря

д

19,8±0,
6

5,1±
0,1

6,0+
0,2

5 ,5±0,2 5 ,0+0,2 4 ,9± 0 ,4 1,5+0,1 3 ,4±0 ,2 0,8

П
оч

ат
 к

ів
ці

27 ,5+3,
5

3 ,7±
0,5

4 ,4±
0,75

4,7±0,1
3 ,8±
0,45

2 ,9±
0,45 1,05+0,15 3,5

0,5+0,
1

Результати аналізувались за чотирма кваліфікаційними групами: KMC, II 
розряд, III розряд та початківці. В якості еталону були взяті показники змагаль 
ної діяльності кандидата у майстри спорту. На основі отриманих даних були 
побудовані кваліфікаційні моделі ЗД спринтерів з наслідками церебральної! 
паралічу (рис. 1).
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Veep,м/с

—•— KMC 
— * II розряд 
—*— III розряд 
—x— початківці

Гн, І МІ ш-киаліфікаційні моделі спринтерів з наслідками церебрального 
ниріі іічу

\ 11)11111 компонентів ЗД в бігу на 100 м спринтерів з наслідками церебра-
....... . мііринічу різної спортивної кваліфікації свідчить, що найбільші міжква-

іііііііпі |Ю ібіжності існують у максимальній швидкості, якої досягають 
.нн|мімгни при подоланні зазначеної дистанції: вони коливались від 21% у 
ми|ні мі нІн II розряду до 54% у новачків. Це зайвий раз підтверджує, що спор-

. к рг і у  ............. . бігу на 100 м у найбільшій мірі залежить від максимальних
........... ніш можливостей спринтера. Великі розбіжності зафіксовані також у

. р. ніш ііін іід к о с  і і подолання дистанції 100 м та у швидкості бігу на останніх 
пі м ......іншії Вони коливались від 17-18% у спортсменів II розряду до 51-52%
, III іііііЧИ їй

І ііііімгііші розбіжності зафіксовані у частоті кроків. Між новачками і
..... . мі ними іреіього розряду, та між спортсменами другого розряду і КМС
.......і «и, і, 1 1 практично відсутні, а різниця між новачками і КМС становить
..........  N" и Це да< підстави припустити, що подальше вдосконалення спортив-
....  ki,НІ, і грнос і і обстежених нами спринтерів буде мало залежати від підви
ті НІНІ ЧІП І НІ и кроків.

і іншім із основних компонентів ЗД в бігу на 100 м є стартовий розгін [4].
1 1 ,.,,, ,.,|н міннії! II. визначають за швидкістю подолання перших 30 м дистанції. 
іі|.іиі< ні. і ііідчіі 1 1 , результати нашого дослідження, за величиною міжкваліфі-
.............. роїїііжностей цей показник ЗД знаходиться на передостанньому місці.
И.........ні мі,і.іііііііііфікпційпі розбіжності, особливо між спортсменами третього і
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другого спортивних розрядів та KMC, зафіксовані і за показниками КБА (14 
9% відповідно).

Досить неочікуваними виявилися показники часу досягнення найвищо 
швидкості на дистанції: скоріше за всіх (через 4,7 с) досягли своєї максимально 
швидкості бігу по дистанції новачки, на 0,8 с більше за них витратили на ці 
спринтери III розряду, ще на 1,0 с пізніше досягли своєї максимальної швидко 
сті спринтери II розряду. КМС лише через 8,7 с після старту досягнув своєї ма 
ксимальної швидкості, що на 4,0 с пізніше ніж спринтери-новачки. Знайти при 
йнятне пояснення цього парадоксу досить складно. Це може залежати як ві) 
особливостей адаптації досліджуваного контингенту до спринтерського бігу 
так і від випадкового збігу обставин обумовлених малою вибіркою

Довжина кроків найбільш суттєво відрізняється у бігунів III розряд) 
стосовно спринтерів-новачків (23%). Між спортсменами III і II розрядів воїн 
зменшується до 8%, а у подальшому знову зростає до 16% (II розряд -  КМС) 
Це дає підстави стверджувати, що поряд з максимальною швидкістю, серед 
ньою швидкістю подолання дистанції 100 м та швидкісною витривалістю (шви 
дкість на фініші) цей показник ЗД має вирішальне значення у формуванні майс- 
терності спринтерів з наслідками церебрального паралічу.

Висновки:
1. Значні міжквапіфікаційні розбіжності структури ЗД спринтерів з нас 

лідками церебрального паралічу свідчать про вагомий вплив на спортивний ре 
зультат наступних її компонентів: максимальної швидкості, середньої швидко’ 
сті бігу на 100 м та швидкості бігу на останніх 10м дистанції.

2. Менш виражені міжкваліфікаційні розбіжності серед спринтерів 
наслідками церебрального паралічу зафіксовані в показниках швидкості подо 
лання перших 30 м дистанції, довжині кроків та КБА.

3. Несуттєві міжкваліфікаційні рзбіжності встановлені у показниках ча- 
стоти кроків.

4. Парадоксальними виявились міжкваліфікаційні розбіжності спринте 
рів з наслідками ЦП у показниках часу досягнення найвищої швидкості на дис
танції.

5. З ясовані міжкваліфікаційні розбіжності вимагають подальшого до 
слідження та уточнення.
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HI M 

І'*» I

H IIIIIIIII | ШИ 14 Л.ІПАЦІЇ СПОРТСМЕНА-ПЛАВЦЯ З УРАЖЕННЯМ ОПОР- 
I I x Mllllll II ЧПЛРАТУ ч е р е з  з а п р о в а д ж е н н я  м у л ь т и д и с ц и п л і н а - 

І'ІІІ II 11 ПІДХОДУ (КОСЦОВА Н„ КОСЦОВА М., СТРІЛЬЦОВ А.)
; і и|,п|нн юііу ніші і спер традиційні форми реабілітації дітей з ПОРА мо- 

, ,  і і ,. и, N її.к попалені за рахунок застосування нових технологій. Тепер про- 
, м . ,,„1,1,ц і ,т і ї  людей з ГІОРА полягає в складності поєднання всіх аспектів

...............  п рекреаційної, соціальної, фізичної, емоційної, освітньої і пси-
..........  І фек і ияність реабілітації визначається своєчасністю та взаємозв'я-

............І............ і рі і,іих ланок. Застосовується класифікація видів ПОРА: центра-
............... in мігшій рухових функцій, церебральна епілепсія чи спинномозкова
І„, ,.,і м, ніш омі, попеле (spina bifida), захворювання м'язової системи, хронічні

........... . і функціональні порушення органів, захворювання і пороки роз-
,.І, іьіцін м'нюіюї системи, захворювання нервової системи, травматичні

МИ ’ ' НІН НІНІ І І Л
П і т ...... ці і ііінценаведеної класифікації зрозуміло, що група дітей при-

.................... .її віку надзвичайно різноманітна за руховими можливостями і по-
. .  н т і  л ін ії, і незначними моторними порушеннями і добре розвинутими

, . І ............ми уявленнями і координацією; без функціональних порушень, але з
, .ми я. пікою боязкістю чи низьким рівнем координації; з різними функціо-
, .........„ І . порушеннями; з руховими можливостями на рівні повзання равлика.

Іііір.іім'їіи рухова патологія може бути однієї з причин недорозвинення
......... .................  і нині, носії й інтелекту у людей з ПОРА. В ході розвитку (по Л. С.
ї ї .......... І Ііервиииий дефект, викликаний біологічними факторами, впливає

„орнії. Ніш в розвитку психічних функцій в процесі розвитку аномальної 
іп і ціні їж  II ми. психічні чи фізичні відхилення, що призводять до порушення
, .....................о холу розвитку [2 ]) у залежності від характеру порушення одні де-
: кін но .нм . цілком переборюватися в процесі розвитку дитини, інші піддя- 
і піп 11 І.Нін корекції чи компенсації.

І Ірині Піні володін ь, що коли для здорових людей рухова активність -
.................. ноірсбл. реалізована повсякденно, то для інвалідів фізичні вправи
.................... еоГічідні і ому що вони є найефективнішим засобом і методом одно-
. н її" фі ціліші, психічної, соціальної адаптації. Фізичне в людині з особливими
..................... і ні ні рік роль механізмів, за допомогою яких здійснюються його со-
1.1.« II НІ |||\ ІІІ.ЦІІ І І І

III , ...........НІ ефективний засіб рухової активності для людей з ПОРА -  це
і н .і і ііііши Пою специфіка включає:

І І 11 ір. і, І в ІІІЧІІІІЙ зиск із перешкодою вдиху і полегшенням видиху, збіль-
...........ми рухливості діафрагми, збільшенням кровонаповнення легень, су-
і ІИІІН н 11 нрн русі ніби масажуються;

' їм. 1111 ю 1111 и маси тіла на 9 /Ю дозволяє тренувати при ПОРА звички ходи 
і. х моїіо х ро ліан іаження;

і 1 і, ..........ми ни води в опорі рухам підсилює м'язи;
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4. Іемпературна дія води має вплив, що гартує при температурі 24-26 гр 
дусів у відкритому басейні). Чим тепліша вода, тим більше розслаблюн 
чий, обезболюючий ефект;

5. Хімічна дія води після хлорування в басейні може мати негативні пасді, 
ки при бронхіальній астмі;

6. Психотерапевтична дія при відволіканні від болючих зон на тілі. Добр 
діє купання при неврозах, астеніях і ушкодженнях нервової системи.
З погляду психології характеристики плавання містять у собі важлиі 

психічні властивості, що визначаються психічними станами, які виникають 
ході тренувань і змагань [5]. Одним з визначальних елементів плавання є «пс 
чуття води», як внутрішня основа діяльності, що виконує системоутворюн •'< 
функцію, інтегруючи психічні стани організму спортсмена. Сформовані« 
спортивно важливих властивостей спортсмена -  найважливіша умова високе 
результативності і надійності діяльності спортсмена. Створення адекватної мс 
тивації у спортсменів, тобто організація відповідних умов, призводить до саме 
детермінації прояву психічної властивості, що зв'язано з формуванням свідоме 
потреби в його прояві в діяльності і спілкуванні. Це може виражатися в нови 
ціннісних орієнтаціях спортсмена, в усвідомленні цілей спорту як сенсів жити 
а потім самоствердження не тільки в спорті, але і в житгі.

Мультидисциплінарна модель досить широко використовується з людь 
ми, ідо мають психічні розлади і продовжує використовуватися усе більшій 
числом професіоналів. МДК характеризується як сукупність незалежних екс 
пертів з різних дисциплінарних областей, що керуються окремим планом рої 
витку і вирішення певних задач. Наявність різноманітних фахівців дозволяє ро 
бити максимально точну експертну оцінку ситуації клієнта (спортсмена з ГІО 
РА), запропонувати великий вибір послуг і успішно переборювати виникаю1! 
міжпрофесіональні бар'єри. МДК планує свою роботу згідно наступних етич 
них принципів: принцип членства, принцип інтеграції, принцип колективної 
відповідальності [6].

Проблеми клієнта не можуть розпорошуватися між багатьма фахівцями 
Координатор у моделі МДК є ведучий випадку або соціальний працівник. МДК 
не є організаційною статичною структурою. Це спосіб роботи фахівців з вирі 
шення проблем клієнта. Для ефективної роботи команди необхідна комбінації 
специфічних і загальних навичок. Загальні навички використовуються всімі 
членами команди. Це -  здатність використовувати особисті і професійні вза<- 
мини, особисту інтуїцію і здатність мотивувати людей, уміння консультувати, 
тобто спеціальні реабілітаційні уміння. Специфічні навички стосуються вико- 
нання професійних ролей.

Таким чином, заняття плаванням для спортсменів з ПОРА є не тільки 
сприятливим і стимулюючим середовищем до рухової активності, але і сприяі 
формуванню нових якостей особистості.

Мета дослідження: підвищення реалізації спортсменів з ПОРА, які за
ймаються плаванням шляхом запровадження мультидисциплінарного підходу.

Результати та їх обговорення 3 21.04.04 по 01.10.04 Севастопольською 
Федерацією спортсменів-інвалідів з ПОРА разом із Севміськцентром «Інвас-
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I4 H ну» |»шй юііаннй проект «Реабілітація спортсменів-інвалідів з ПОРА 
м.іч ..м і.иіроиіїлжеіііія мультидисциплінарної команди», завдяки підтримки 

п н у н  < і її ц і їх Спільнот у рамках програми „Мережа громадянської дії в
, І„ппі 11 < AN) іл фінансової підтримки Агентства СШ А з міжнародного роз-

.ніі , il s a II>) Усі  методичні розробки можна знайти на нашому інформацій- 
., .......... і www.scvinvasport.iatp.org.ua.

• і німки ч проекту була сформована МДК, у якій кожен фахівець викону-
I , .........функцію. Соціальний працівник: формування індивідуального плану
, її,н і ....... координація роботи усіх фахівців, «сполучна ланка» між фахівця
ми II, н.о.іоі психодіагностика властивостей особистості, мотивування клієн-
....... . , ї ї , пінної діяльності, проведення розвиваючих програм, релаксаційних

І,, ції І'пібілі іолог: первинна діагностика рухової активності, проведення
....................... фізичної підготовки. Тренер з плавання: проведення трену-
„іні. і н і и їх« « « 11 и в іалежності від рівня підготовленості.

•• ти  нідженіїі брало участь 24 особи з різними ураженнями ОРА, віку, 
............... і ». і, й ініелекгу (табл.1).

Tndnuuu / II
Скіаі» і чіп нині» Оос.йдженнм

' 1 Ці ПО уЧІІСІІІІКІІІ Стать Всього:

Чол. Жін.

к іоионііі і і  і руна 5 10 ро- 9 6 15

І< їм

1 1 ,1(111111 і руни 4 5 9
III III років
II, І.ОІ о 13 П 24

II нроїцчі неихо-соматичної діагностики були виявлені наступні групи
11. ,| ■ і , мі ні» ( І пі ід. 2) . пітгт

V рс іупі.іи11 чого визначилася домінуюча група захворювань -  ДЦІІ
і ,ц" „і і 1.1 пі і рик і урн (більш 80%).

|. ііінріїкіура цс стан стійкої малорухомості і обмеження нормального 
,і. «і р> . . її су і лобі. Негативний вплив контрактур на біомеханіку відомий.
І,.......... ні,,і їх досип, проста, хоч у структурі захворюваності ця патологія не
........... .......... пірої ідно з різних причин: неуважні профогляди, незнання обсягу

,, ,,..............  і уі добової рухливості, відсутність навичок розрізнення виду конт-
|;1,„ І і, 111111 х іахворювань. Поглиблене вивчення тугорухомості в групі інва- 

ІІ | , „  . іі.,ріі МІ ні» у порівнянні молодшої групи (порушення ходи -  80%, її в.д-
........... у *, „мпіідках 33,3%) і старшої групи (порушення ходи -  22,2%, її від-
, ми, м у (і "„) представлено втабл. 3.
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Таблиці
Ураж ення рпнрно-руховаео иту* ти

Інша ураженність ОРА Число Число Всього
випадків випадків
у мень- у стар-

— ти х ших
1. Деформації хребта 

(кіфоз, сколіоз, лордоз)
6(40 %) 2(22,2%) 8 33,3%

2 Порушення постави 4(26,6%) 2(22,2%) 6 25%
3 Деформації стоп (плоско- 

стопіє, пусті стопи)
5(33,3%) 8(88,8%) ІЗ 54,2 %

4 Деформації осі кінцівок (ва- 
льгус, варус, рекурвація)

1(6,6%) 3(33,3%) 4 16,7%
5 Деформація грудної клітки 1(6,6%) 1(11%) 2 8,3% 

8 3%
6 Нестабільність суглобів 0 2(22,2%) 27 Контрактури 12(80%) 8(88,8%) 20 83,3%

4,2%
4,2%
8.3%
33,3%

8 Природжений вивих стегна 1(6,6%) 0 1
І9 Аномалія стоп 1(6,6%) 0

10
11

Ожиріння
Інтелектуальна недостат-

0
4(26,6%)

2(22,2%)
4(44,4%)

2
8ність

12 Міодістрофія Зрба 1(6,6%) 0 1 4,2% 
8 3%

13 Феніл кетонурія 1(6,6%) 1(11%) 214 Синдром Дауна 2(13,3%) 2(22,2%) 4 16 7%15 Розлад травлення (ДЖВШ, 12(80%) 2(22,2%) 14 58 3%закріпи) 9 (60%) 3(33,3%) 12 50%Порушення ходи 
ДЦП

3 (20%) 0 3 12,5%

Парези\паралічі інші

Контрактура -  це стан стійкої малорухомості і обмеження нормальне 
обсягу руху в суглобі. Негативний вплив контрактур на біомеханіку відоми 
Діагностика їх досить проста, хоч у структурі захворюваності ця патологія і 
представлена в.ропдно з різних причин: неуважні профогляди, незнання обся 
нормальної суглобної рухливості, відсутність навичок розрізнення виду кон 
рактури і інших захворювань. Поглиблене вивчання тугорухомості в групі інв 
лідів-спортсменів у порівнянні молодшої групи (порушення ходи -  80% її ві 
сутність у 5 випадках -  33,3%) і старшої групи (порушення ходи -  22 2% її ві 
сутність у 0 %) представлено в табл. 3.
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Таблиця З
' In ч чи, и і1« рухливістю спортсменів і ступенем їх соціальної адаптації

Число випадків
ЛІНІ В молод- В стар Всього: Всього серед всіх учасників

іній групі І11ІЙ групі (мол.+старш.=всього)
чоловік чоловік

Ml і.ні і) 9 3 12
ЧИН б -66% 0 6
і К І І І 3 -34% 3 -100% 6

II ■ 1 пніїїрс і 5 0 5
1 І ' М І І І І і р Г  1 1 0 1
І І И | і і і М і і | Н *  1 3 3 6

І І  І M i l l  1 І І К О І О 9 3 12
і її turn ію 2 0 2
І і 11111 у 111С11
н и м  ш п и г 5 1 Ö

I I  I I I 1 H i l l  М 1 1 2 12+2= 14(58,3%)
111 1 М 11I I 111 м 3 0 3

Н І  І Н Н Ч Н И М 0 1 1
I l f  1

1 І І И | > \ І І І Г І І 3 1 4
НИМ МИШІ

І Н І І | і у І К С І Ї 3 2 5
н и м  I H M  і і і ' к 4+4 = 8 (29,6 %)

'У

І ІІМІМ 'МІМОМ, виявлено зв'язок між рухливістю спортсмена і ступенем йо- 
' "Мін н.мої нлііінації. З таблиці видно, що спортсмени старшої групи мають 

і її їм |іV ч піни кінцівки, тобто менш виражені і розповсюджені контрактури,
і-  ..... . і кінці І (іклво, що діагноз контрактур виявився більш поширеним, ніж

її........  ЛІНІ, мри юму, що усунення контрактур більш доступне для ефектив-
і її |н ні її ні і null, між реабілітація ДЦП, особливо в комплексному підході. Тому 

ц|іи німому підході можна говорити про спортивну перспективу найтяжчих ді- 
іИІ

Мім мішки:
І і nit о н н. и водному середовищу відбувається трансформація особистості

■ пі ні їм у їв и і nt іима відносин. Створюється своєрідне мотиваційне середови-
ііі- ......... і іимулом до самодетермінації, яка ініціює активність, реалізацію
о і|іи Mt'iin і 11( )І'Л у всіх сферах його життєдіяльності.

ІІмп'їгішч особистості спортсмена з ПОРА в рамках мультидисципліна- 
...... і......... оду дозволило не тільки більш ефективно побудувати тренувальний
■ і ні............ їм і її м мі п ги його результативність.
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» ^ ^ ,НВ1СТЬ ^КОРИСТАННЯ ПУНКТУРНОЇ ЕЛЕКТРОГРАФІЧНОЇ ДІЛІ 
НОСТИКИ, ЯК ЗАСОБУ КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТ 

СМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ (КУЛЕМЗША Т., КАМКОВ В.)
Медико-бюлогічна і соціальна реабілітація інвалідів, використання їх по

тенціалу залишаються багато в чому невирішеними проблемами. У параолім- 
пінському русі беруть участь спортсмени-інваліди з вадами опорно-рухового, 
апарату, з порушеннями слуху і зору. Паралімпійська програма вимагає від 
спортсмена регулярного тренування, участі у міжнародних змаганнях, певного 
рівня спортивної майстерності. Паралімпійські ігри являють собою олімпійські 
ігри, але тільки для інвалідів і вимагають використання всіх резервних можли- 
Г о ТЄ1 ? ™ ,ЗМУ В ПЄР'0Д ЯК змагань- так 1 тренувань (Кобзев Ю.А., Храмово.Н., 2002).

На тлі досягнень має місце пробіл у розробці методик лікарського контро
лю за інвалідами, що займаються фізкультурою і спортом. Тим часом практика 
інвалідного спорту в усьому світі ставить постійно зростаючі вимоги до витри
валості і швидкісно-силових якостей спортсменів-інвалідів. Тим самим піл 
впливом інтенсивних спортивних навантажень у численної групи населення 
формуються механізми довгострокової адаптації і компенсації уродженої чи 
придбаної патології.

Очевидно, що при повній чи частковій втраті однієї чи двох кінцівок змі
нюються умови функціонування органів і систем організму. Відповідно до су
часної теорії адаптації, при незворотній втраті частини судинного русла відбу
вається ‘мобілізація функціональної системи, що домінує в адаптації до даного 
конкретного фактора ., ", Здійснюється перехід від "термінового" до "довго
строкового" етапу адаптації. Формується так названий "системний структурний 
слід', що "забезпечує збільшення фізіологічних можливостей домінуючої сис
теми...; конкретна архітектура цього "сліду" забезпечує економічність функціо
нування системи, відповідальної за адаптацію" (Меерсон Ф.З., Пшенникова 
■И.1 ., 1998)

До факторів, що формують зміни в адаптаційних процесах можна віднести: 
втрату впливу частини "м'язового насоса",
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........, ,мше розташування загального центру маси і положення ила н

.............. ..пості до фізичних навантажень у результаті виключен-
. „  шиною фупкціопуманпя частини опорно-рухового апарату і змушеної 
іініііміі ні) попередніх етапах адаптації.
................ їмо дні кім її ик фактору, що сприяє розладу життєдіяльності органі-
, ........... .. ........ і шодинамічної хвороби. Наведені в літературі дослідження

...................................о іімодиііамія є причиною як зниження функціональних мож-
..........н і .  і.орочеїшя термінів професійної придатності, так і скорочення три-
.... „  ., ......... ... Н.О., 1 9 9 8 ). Саме вона може, зрештою, викликати зни-
...............„ р,о, і моє 11 відповідальних за адаптацію органів і систем і провокува-

.і»  им, індії їхнього "зношування".
11. ,.|<ІІ МІ інлноінлно до величини дефекту знижується обсяг судинного ру-

, , .  і,и , і , міну повинна адаптуватися і скорочувальна функція міокарда
, ......... ........... . нш ІНШОЇ  функції серця в умовах зменшення маси і поверхні ті-

......М імік „II Він.них енергетичних потреб організму. Ступінь зниження то-
...................і им фі пічних навантажень має "прямо пропорційну залежність з ве-
........ м іч..'.. ііційного дефекту". Зокрема, при тестуванні методом ручної
, . іри і р„ .рахунком граничної потужності навантаження й обсягу ви-
.........  11,,,,,, ІII пі покашики виявляються вірогідно нижчими в групі інвалідів
,,.. ........ І,,« , нч ОН, чим при більш низьких рівнях ампутації. Крім цього від-
, і... и , и гііііміі високе споживання кисню серцевим м'язом на висоті наван- 
, .  мім І вмну іншій" у порівнянні з контрольною групою здорових (Виногра- 
.. І, II |. „,„1,14. | | |  . 1 9 8 8 ). Тобто, більш виражений дефект сприяє знижен- 

,|іІ...........І Іірицг ІДИ шості.
і | , . іпііііів фі нічііс тренування істотно підвищує фізичну працездатність,

....................... ... міокарда в кисні, збільшує функціональні резерви серцево-
.........................г им і" (Виноградов В.И ., Катощук Г.И ., Рыльников П .А ., 1 9 8 6 ).

............... і і  ні рсчід від картини синдрому навантаження еластичним опором до
,,.,« ,.11, , ці, „р„му 11 моди мамії міокарда вказує на перехід до довгострокового 
.„і.,, д.і 'і і і іііііІПіюї саморсі-уляціїсерцево-судинної системи.

. ............. і підпору стандартного фізичного навантаження для тестування
..................... . ню відомі . лізерагури (Дубровский В.И ., 1 9 9 8 ) методи тестуван-

, , л........... 111111 м 111 пінпіми або незастосовні з таких причин:
............. рівень ампутації не дозволяє окремим спортсменам виконати де-

, і .................. піні  ич ш або дає явні переваги одній з груп;
....................о жоден з тестів не є специфічним для того чи іншого виду 1

1 ■ ............... її ситуації суттєве доповнення до результатів проб з фізичним на-
.............. можу 11, внести методи інтегративної оцінки стану організму лю-

.......  ........... ..... Відноситься, зокрема, пунктурна електрографічна діагностика,
, ........щ и ............ .. комп’ютерних технологій. ї ї  цінність полягає в тому,
, . ., ................  і,|„і „ое І Іінн складається висновок про стан всього організму, а та-
„ . , ................. „ і о фу і ікціоі ішіьних систем. У найбільш загальному вигляді стан

..........И НІ , и. і г м  оцінки і ься за наступними градаціями: норма, стани надлиш-
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ку (напруження, запалення, гостре запалення), стани недоліку (ослаблення н 
снаження, дегенерація).

Створення критеріїв оцінки рівня працездатності за допомогою електр 
графічної діагностики цілком можливе шляхом побудови математик 
статистичних моделей. Є досвід створення таких систем для інших ситуаці 
наприклад, для побудови медико-екологічного профілю мешканця великого іі 
дустріального центру. Але складність полягає в тому, що, незважаючи на те її 
Інструкцію з використання методу Р.Фолля в Україні було затверджено (ГІиі 
чук В.В, 2002), до методів, за результатами яких робляться клініко-фізіологічі 
висновки, названий діагностичний підхід не зараховано.

Беручи до уваги досвід використання електрографічної пунктурної діагні 
стики, є доцільним використання цього методу для інтегральної оцінки функц 
онального стану спортсменів-інвалідів. Адже даний підхід дозволяє оцінш 
функціональний стан організму в цілому незалежно від ступеня дефекту. Мето 
Р.Фолля та його модифікації також дозволяють здійснювати активний вплив к 
функціональні можливості, наприклад, електропунктурою. Метод дозволяє л 
кож готувати інформаційні препарати (обробка інформаційно-місткої рідини 
перевагою яких є відсутність побічних, несприятливих для ушкодженого орп 
нізму, ефектів.
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>•. 111.111( HI V II.Ill МОЖЛИВОСТІ ГРАВЦІВ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНІКО- 
I Чіч ІІІМІІ1ІХ ДІҐІ У БАСКЕТБОЛІ НА ВІЗКАХ (ПІТИН М.)

u  М1| ,, „І, м,. І.аскеїбол на візках один з найпопулярніших та видовищ-
....... .,нч II інших видів споргу серед неповносправних спортсменів з

,    ...........11111 > руховою апарату, включений в програму Паралімшйських
,  ........................ In І IHM) року (м. Рим, Італія). На сьогодні баскетбол на візках
.іімнвім її,, м \ (іі'іі.ні ніж 40 країнах Європи [1,3,5].

І, ч 11... (і,|і\ ноінй розвиток та становлення баскетболу на візках відбу-
........................... . ,|,ціп <Ю-х років XX століття. На теренах нашої держави налічу-
,, ,  ............... . 10 команд, що приймають участь у змаганнях національного та
.......................................я V 2 0 0 3  році Україна вперше приймала участь у Чемпіонаті

.........і Нон ('). що проходив у Афінах (Греція), де наші спортсмени посі-

III  і і .......... м і і  о т  І Ч  ,
................„ її,її роївиюк баскетболу на візках в Україні потребує розробки

....... ............. підходів до процесу підготовки та участі спортсменів у
щ . , І  і, II Н ІН  І І И І І І . И О С І І .

.................пік лііеразурно -  інформаційного пошуку щодо проблематики
................... . „ „  „і жах іаснідчив розробку наукових напрямів щодо тактичної
, ..................... мгнпі (С .Полях, Б.Хедрік, Д.Барнес, Л.Шевер), функцюналь-
...............  .............НІ ПІ її впливу на результативність у змагальній діяльності
, .. ...... . \ і.-,,, мол. А.Микичук, К.Годзінскі), мотиваційних факторів занять

г *  , ,  ............. на мі іках (С.Болах, К.Здеб, Є.Приступа) та інші.
1,1 ...............  „ .. ніджснь [3 ,4 ,5 ] вказують на перевагу гравців відповідно до

.................. і. аііі пфікіщійпого балу. Однак, не розкривають функціональних
„ І ............ ви кої ini ihm гсхніко-тактичних дій в процесі змагальної діяльності.

М ім і Нн її і ач її і и функціональні можливості спортсменів різних класів
.......... .................о и ч ніі.і, пікнічних дій у баскетболі на візках.

tun іііішн.
І і■<■ а іншу і н класифікацію гравців у баскетболі на візках.
1 Ції ініі'іи ні функціональні можливості спортсменів різних класів при 

мні'Оііаіної і ■ х піко пік пічних дій у баскетболі на візках.
...... . і („нн „а візках кожен спортсмен, відповідно особистим функціо-

........... . м, і .і. ’Цінне і чм (незалежно від медичної групи), отримує від 1,0 до 4,5

................. , ,  піним крпісріїм формування команди є положення про лімітування
,. ............ . їх іі' міи гравців на майданчику, яка не може перевищувати 14 ба-

11 І І оцовмоіо метою класифікації в баскетболі на візках є уможливлення
.  ...........і 11юрісмснів з різними ураженнями рухових можливостей. Кри-

І.ніпі.іі СІ ним І. функціональні можливості гравців. Визначення класу 
................................ 11.ся за медичною та функціональною системами оціню-
ніппіи

НІ чм І її їв в її у функціональних можливостях неповносправних спортсме-
........ . І,........нині іехпіко-тактичних (кидок, передача, підбір м'яча, ведення

я ...... 111 м 111 її-пі і и) полягають в наступному:
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Клас 1 - Кидок: Іулуб в значній мірі втрачає рівновагу, коли рука при кі 
конанні кидка витягнута, під час проведення м'яча над головою. Переважно, п 
сля кидка необхідний упор для рук, щоб втримати рівновагу. При кидку двоі. 
руками тулуб доторкається та опирається на спинку візка. Гравець даного кла< 
втрачає рівновагу при найменшому ігровому контакті.

Передача м’яча: Сильна передача однією рукою потребує хвату вільні 
руки для утримання рівноваги. Передача від грудей двома руками може буті 
виконана тільки з упором на спинку візка чи при припіднятих коліна (індивіду 
альна конструкція візка)

Підбір м’яча: В умовах змагальної діяльності гравець досягає м’яч однієї! 
рукою, при цьому друга рука притримує візок та м’язовими зусиллями утримуі 
рівновагу. Якщо у гравця дві руки підняті над головою він буде доторкатись ді 
спинки візка та при мінімальному ігровому контакті втрачає рівновагу.

Переміщення: При вертикальному положенні гравець відхиляється її. 
спинку візка, при цьому кожен поштовх візка супроводжується рухом голови 
Деякі гравці згинають тулуб, опираючись на припідняті коліна, забезпечуючі 
опорну позу при переміщенні візка.

Ведення м’яча: Переважно виконується збоку від візка та супроводжує™ 
ся невеликим прискоренням та нестійкою рівновагою тулуба. Деякі гравці зда 
тні виконувати ведення м’яча перед підніжкою візка, опираючись тулубом ш 
припідняті коліна та зберігаючи утримання рівновагу.

Клас 2 - Кидок: Втрата рівноваги мала або середня під час підняття руки 
проведення м’яча, в зв’язку з чим нижня частина тулуба не повністю торкаєтьсі 
сітинки візка. Гравець здатний повертати тулуб в напрямі кошика під час вико 
нання кидка двома руками.

Передача м’яча: Втрата рівноваги мала або середня під час передачі одні 
єю або двома руками. При цьому вільна рука притримує візок. Значна стійкіші 
рівноваги при ловінні передачі в вертикальному положенні.

Підбір м’яча: Переважно гравець виконує однією рукою, втрачаючи при 
цьому рівновагу. Можливий підбір м’яча двома руками над головою, але він і 
більшості випадків для гравців даного класу супроводжується малою та серед, 
ньою, в випадках ігрових зіткнень, втратою рівноваги.

Переміщення: Гравець може виконувати переміщення без упору на спин 
ку візка. Невелика втрата стійкості рівноваги спостерігається на рівні талії при 
руху верхньої частини тулуба вперед. Даний рух супроводжує кожен поштові 
візка, при цьому нижня частина тулуба залишається непорушною.

Ведення м’яча: Г равець веде м’яч поряд з передніми колесами, особливе 
на початку, коли даний рух супроводжується втратою рівноваги. Деякі гравці 
здатні вести м’яч перед передніми колесами, особливо коли тулуб підтримуєте 
ся припіднятими колінами.

Клас 3 - Кидок: Значна стійкість рівноваги тулуба при вертикальній поса. 
дці, особливо при проведенні м’яча для кидка. Тулуб рухається в напрямі ко. 
шика без втрати рівноваги.

Передача м’яча: Передача однією чи двома руками може виконуватиа 
без упору на руку чи спинку візка для утримання рівноваги. Під час передані
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, пі *........ і......пні.11 и чусилля, витягувати тулуб, що передує згинанню. І ра-
...........І , .............и викопувати повороти тулуба з амплітудою близькою до мак-

. , ...................  ні нііі і її >і м’яча двома руками без упору на спинку візка.
Ill |..||І М її чи І рішень може здійснювати підбір м’яча двома руками над
........і и мііііуючп гулуб вперед та намагаючись дотягтись до м яча. Об-

і, .ы їм , ши І. и. ріііноиаіп т іла при підборі м’яча з боку. Даний технічний еле- 
 . и і уірпманпям візка вільною рукою.

II. 11 ■ м 111 и-1111 >і І ранець здатний енергійно переміщувати візок без втрати
..........и  і..................нам виконання поштовху. Верхня та нижня частини тулуба
,,  ............. . і 11111 ■. 1111 під час виконання поштовхових рухів. Поштовх виконується

н|'Н МИ ІІ НИІ II І НІ МІМ
...............к м'яча І ранець може вести м’яч однією рукою перед колесами,

...........І.......................... ІКС III- ривок сильними поштовхами другої руки. Тулуб схиля-
іі і ч він і и м в пинримі ведення м’яча.

І 1.1. І Кішок: і рішень здатний енергійно перемішувати тулуб в напрямі
.......... ...........  м'яча, після кидка. Рівень функціональних можливостей дозволяє

,, ............... і........ і квасу нахилятися або повертатися з боковим нахилом'що най-
......................мін і трону (від захисника). При цьому руки залишаються у поло-
і і пні ииі її» їм и ком і акті і м’ячем.

II. і.. 1.1*111 м'яча. І ранець здатний згинати, витягувати та повертати тулуб 
, и. і. 11111111 н м 11 к під час виконання передачі однією або двома руками. Може 
інші,ниш пітні, під час виконання передачі м’яча двома руками в тому ж бо- 
і .ЦІ..ИЦ І" рупії у

111 .(і 1111 м'яча Може виконувати нахил вперед в одну з сторін для підбору 
м н'іи тими |іуними над головою.

11, рі МІІІІГІПІН Покочує переміщення і зупинки візка з вибуховим приско- 
ні ні кі пі мим имадыю можливим рухом тулуба вперед. Зазвичай поштовховий 

,і. ці.........і 11.є я при позі ноги разом.
............ я м’яча: Виконання ведення на достатній відстані перед передніми

, , .т и  і.......... виконуючи одночасно поштовх коліс вільною рукою. Може ви-
..... ...............пухові прискорення та міняти напрям руху без втрати рівноваги під
і ні in .и піні м'яча.

І ні. і -. Кидок: Гравець даного класу може енергійно переміщувати ту-
,*•1*. , їм іц ......... включаючи боковий нахил з поворотами у дві сторони під
он ній іііінння кидка, при чому дві руки перебувають в контакті з м’ячем.

11. р.-іііічи м'яча: При виконанні передач спостерігаються переміщення у
ні і« .....римах ібсріїаючи достатню стійку рівновагу тулуба. Спроможний ви-
............и ......... і чи и у одну з сторін при виконанні передач однією або двома рука-
и и 111м > 1 (ніконпму напрямі.

Мі інір м'яча Можливість виконання нахилу вперед чи в будь-яку сторо
ні і ні нніпорч м’ яча двома руками над головою.

М і и. і >і цинія переміщень, та ведення м’яча у гравців класу 4 ,5  відповідає 
.|п і її. 11N11 ііні і.і 111 м можливостям гравців класу 4 ,0 .
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Висновки:
1. До участі в змагальній діяльності баскетболу на візках допускаються 

спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату, які класифікуються відпо- 
відно до специфіки баскетболу.

2. Рівень функціональних можливостей спортсменів при виконання тех- 
ніко-тактичних дій у баскетболі на візках зростає у відповідності до збільшенні 
класифікаційного класу неповносгіравних баскетболістів.

3. Функціональні можливості неповносправних спортсменів, у відповід 
ності до класу, потребують врахування їх в тренувальному процесі та змагаль
ній діяльності баскетболу на візках.
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СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА ІНВАЛІДІВ З ПОШКОДЖЕННЯМИ ОПОРНО- 
РУХОВОГО АПАРАТУ (СТРОКАТОВ В., САПРОНОВ М.) 

Актуальність. Визначення теоретико-методичних основ спортивної під
готовки неповносправних з порушенням опорно-рухового апарату зумовлено 
тим, що спорт інвалідів -  змагальна форма спортивної діяльності неповноспра
вних, котра забезпечує прояв індивідуальної обдарованості, задоволення інте
лектуальних та естетичних потреб у сфері міжособистих відношень, на підставі 
котрих досягається високий спортивний результат, що дозволяє спорту бути 
ефективним засобом інтенсивної соціальної і фізичної реабілітації.

Спортивна підготовка інвалідів — це багатофакторний процес, який охоп
лює тренування спортсменів-інвалідів, специфічну підготовку до змагань і 
участь в них залежно від пошкодження людини й обраного виду спорту, спеці
альну організацію тренувального процесу і змагань, особливості медичного і 
матеріально-технічного забезпечення тренувань і змагань.

В спортивній підготовці інвалідів реалізуються набуті види підготовки:
• загальна фізична підготовка;
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in iilii'ii iiii 11\ шині міді отопка;
її nul мін НІНІ 1111 ІНКИ'.
■ < 111 и in і ні 11 ii.i uni ( психічнії) підготовка, 

і Hi' і ii'iii'i піні пшики; 
її <i|n' і ii'iiiii німі о і инки;
................11 її і ci |iiin i.i ні ) підготовка.

'I ....... і*  піннім моментом в організації спортивної підготовки інвалідів €
,н,111.1 h ш і ■ . 1111111 иііної придатності, при якій вони мали б можливість реалі- 

II и к і ни і V нні пін ціп 111 н :
нині*........... І нікім І) інтересу до систематичних занять в адекватному виді

і1 g і і і ...... ні .........и високого спортивного результату;
М •  ні.......  ніісою вдосконалити фонд життєвоважливих вмінь і навичок,

І і' и ............ мін нгінорний механізм;
...........  .......піні пі рівень функціональних можливостей організму, сформу-

■ і її и...... ні і 111 ні ні. Мою резистентності;
їй І. .»III ши II \ лос і л її і і.о повній мірі інтелектуальні, етичні та естетичні по-

, ..................і ......... і коїрих відбудовується стійке залучення інвалідів до занять
.,і|ііни и, но ро во ю  способу життя;

.......................норі ницу підготовку як найважливіший фактор вдосконалення
, .............. її,III и рпогі і і досягнення високих спортивних результатів.

II па..... ........ ..  іічіі'і.іі.ніііі процес і змагальна діяльність повинні бути ор-
..... ........І ми ік НОНІ споргнвно-медичної класифікації спортсменів-інвалідів

І 'І
...... її. і ці и ііінн іі. спортом свідчить про те, що спортивна підготовка інва-

" он пі ці і. іГ"і и і" мін і ні імагплміим закономірностям навчання, розвитку і вихо
нім« « мімі її пі ч опи 11, відображення педагогічні (дидактичні) принципи фізи-
„мін ми....... ший І множ в систему спортивної підготовки інвалідів входять:
, .риніт ||И Ііннінни спорі нині змагання, відновлення. Це робить необхідним 
, ,Н ................ІІІІН ірис і пінні специфічних принципів спортивної підготовки [4 , 5 ,

11111 я «і 11 и 111111 и. но к п п і п х досягнень;
, h *,ііііі'іі и о і їм мінні пінія і індивідуалізація;
■ їй пир, рви........ ргнуииііі.мого процесу;
І ........ І........... ми лої і у иное ri І тенденції до максимальних, але адекватних на-

1111 Н >111
■ ................ .................. і вирів цінність навантажень,

• ііім і'їн іі и. нрчпсі у і і ід ю гонки;
. , .............. . мі і їв я іку с і рук іури змагальної діяльності і структури підготов-
>1 M i l l  11

I II піннії і мірі'піно методичні положення, що відображають закономірно-
,1 , ми,.............. І ЛІ І, І інікн були створені фахівцями СНД [ 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ]. Разом з

.„м . і||«І НІ ..........І.........ні спеціальні принципи спортивної підготовки стосовно
.................... .......... .......... суттєвих специфічних ознак, котрі обумовлені

45



особливостями якісного стану рухової сфери і психофізіологічних можливосте! 
інвалідів. Необхідно уточнити, що в спорті інвалідів провідною метою, котрі 
досягається на основі педагогічних принципів спортивної підготовки, є фізичні 
і соціальна реабілітація, що дозволяє інвалідам зруйнувати феномен відчуж 
дення, комплекс неповноцінності:

І . Досвід сучасної практики спортивної підготовки інвалідів дозволяї 
сформувати низку принципових цільових етапів, котрими необхідно керувати 
при реалізації багаторічної спортивної підготовки інвалідів. Цільова спрямова 
ність системи педагогічних факторів спортивної підготовки інвалідів на розви 
ток можливостей, що складають основу високого спортивного результату, до 
зволяє забезпечити високий рівень адекватності до фізичних навантажень, мв' 
тодів, форм та умов спортивної підготовки на основі об’єктивного обліку ні 
тільки вікових, статевих, рухових особливостей на момент початку систематн 
чних занять спортом, але і реалізувати одну із провідних вимог, яка повинні 
відповідати його підготовленості на різних етапах багаторічної спортивної дія 
льності -  постійне зростання спортивної майстерності. Дана постанова обумов 
лює необхідність вдосконалення у інвалідів арсеналу жипєвоважливих рух» 
вих вмінь і навичок, формування компенсаторних механізмів, на основі котри) 
стає можливим становлення і вдосконалення техніки змагальної вправи, утво- 
рення міцного фундаменту змагальної і спеціальної підготовки, що на перино 
етапах систематичних занять спортом формує у інвалідів свідоме відношенні 
до напружених фізичних навантажень, без яких не може бути можливим доез» 
нення адекватного тренувального ефекту. При організації спортивної підготов
ки необхідно враховувати не тільки індивідуальні, вікові і статеві особливості 
інвалідів, але і ті запити, що формуються у сфері спорту інвалідів.

Орієнтація на настанову цільової спрямованості, на розвиток максималь 
ного, але адекватного рівня результативних можливостей організму інвалідів, 
дозволяє оперативно вносити необхідні корективи у зміст навчально- 
тренувального процесу, у нормативні і програмні вимоги, що подаються спорт- 
сменам-інвалідам. При такому підході до спортивної підготовки інвалідів стаї 
можливим забезпечити щільну спадкоємність тренувальних та змагальних на
вантажень, засобів та методів навчально-тренувального впливу за умов підви
щення спортивного результату.

2. Ефект утилізації фізичних якостей в залежності від вікових, статевих 
особливостей інвалідів і стану їх рухової сфери.

Викладена настанова безпосередньо пов'язана з практичними основами 
індивідуалізації навчально-тренувального процесу інвалідів з адекватних їх 
можливостям видів спорту. І тут основна увага повинна бути спрямована на ви
значення того, як інвалід реалізує свої рухові можливості на рівні утилізації 
комплексу рухових здібностей, що складають функціональний потенціал техні
ки змагальної вправи.

Формування техніки змагальної вправи у інвалідів здійснюється на осно
ві наповнення її оптимальним рівнем розвитку фізичних якостей і через станов
лення і вдосконалення рухової функціональної системи в практичних умовах 
змагальної діяльності.
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......... . нршим-ми побудови навчально-тренувального процесу - най-
....... пі. ііимірш'ішііін індивідуальних можливостей інвалідів-спортсменів у

і .................... і и 1111.1 и характерних для тієї або іншої класифікаційної групи. На-
............. І . н і ........пий процес повинен бути побудований таким чином, щоб

................... ц , ипрісмена на гі рубежі спортивної майстерності, котрі адекват-
.............  і . 11........і < 11111 м і психофізіологічним можливостям на всіх етапах бага-

...................... .. ЦІННІЇ підготовки.
I и .......МИНИН II. розвитку основних фізичних якостей до структури рухо-

I і|і| nwni.li! . її.пін нісісмп інвалідів.
И....... шиї іншої настанови визначається оптимальне співвідношення рі-

. М|И і .............  , nun, (>ш трості, витривалості, гнучкості, координаційних здібно-
„II і, , 111.1. М|іі рухової функціональної системи. Відповідність розвитку осно- 

. . і і і і  if iiii'iiiii«  mimic і ей визначається індивідуальними, віковими, статевими,
, М,|.||||ІІМ і 1111111111 м 11 особливостями інвалідів, рівнем їхньої функціональної та 

мі мімі 111 її 11111 ні ніч юс з і в обраному виді спорту, досвідом систематичних за- 
• 11 , мирімм і І порі іншою кваліфікацією. Оптимальне співвідношення рівня

,-м і , н........... . икосісй забезпечує можливість застосування широкого діа-
............ ......м і ціннії м'явшої працездатності, служить базою, на основі якої

і .............. . и рухова функціональна система, що забезпечує спортивний ре-
.1 ........... I ill II K i l l  nrillL' I II  ДО НЬОГО.

і , к. ір і нині II індіоговці інвалідів слід уникати ранньої вузької спеціалі- 
, 1111 |,| фмрі І Цінної о її досягнення. Тільки при умові достатнього високого рів-

М,| І....... III., ||||)І енсіеми основних фізичних якостей, що забезпечує підви-
....................... ..... них можливостей організму на всіх рівнях його організації

.... .............. . міннії формування рухової функціональної системи, що буде
............... |і. і Піннім ні /и о гонці до змагальної діяльності.

II , мі рі мих с і пі міх спортивної підготовки інвалідів (етап початкової під-
, І МИ) II І ......НІ попередньої і спеціальної базової підготовки) суттєво змінюєть-

, ,,)І, <1 І , іншіїініоіііення іасобів, котрі в основному і визначають зміст навча-
......  ,р. „мін....юні процесу з конкретного виду спорту. Так, на етапі початко-

.........І........... і пі п пишки повинні домінувати засоби, що забезпечують розви-
„ і« і, ні ні х ф| 111 • 11111 х якостей і формування фонду життєво важливих рухових

а.пін. і її .їм і......  пі компенсаторних механізмів, на основі котрих відбувається
......... і................ - к 11111111 г 1111 я техніки змагальної вправи [2].

І.... і , , , .........о роиіочали систематичні заняття, рекомендованим їм видом
,і,,р і, ан прнниііо, миіогі. низький рівень рухової та функціональної підготов-

................о,і піїумішіїсно неадекватним станом рухової сфери. В зв’язку з цим
.ірнрі. і ін іі*іі. іннкн и фі нічних навантажень різного характеру для вирішення 

іігініф і'ііні' i n /ііііїї. на кожному етапі багаторічної спортивної підготовки 
, них.........  и пні і умово і адекватно рівню функціональної підготовленості ін-
.. і її Ми

....... и ,н фмімііопмльних можливостей важливих систем організму (сер
ни,, . и, 11, їм і них.пи мої. иервоно-м’язової) інвалідів на етапі початкової спор-
нінімі  і............ пні поемі мі іься локальним впливом фізичних навантажень на
І 11, МІ , II. І, МИ 111II п і ІІ І м у
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На етапі початкової підготовки повинні домінувати фізичні навантажен
ня, котрі виконуються з інтенсивністю 60-70% від максимальної. При побудові 
навчально-тренувального процесу на різних етапах багаторічної спортивної 
підготовки необхідно визначити засоби, їх обсяг і інтенсивність виконання на 
основі об’єктивного обліку вихідного рівня рухових і функціональних можли
востей інвалідів і тих перспективних нормативів, що повинні досягнути при їх 
переході від одного рівня спортивного вдосконалення до більш високого.

На етапах попередньої базової і спеціалізованої базової підготовки необ
хідно застосовувати такі засоби, котрі б забезпечили розвиток рухової функціо
нальної системи, яка є основою провідних показників техніки змагальних вправ 
та спеціальної рухової підготовки інвалідів до змагальної діяльності. В зв’язку з 
цим, на даних етапах характерно домінування фізичних навантажень (в залеж
ності від змісту змагальної вправи) з інтенсивністю до 80-100% від максималь
ної.

Одним з ефективних методичних підходів визначення провідних засобів 
спортивної підготовки є тестування, як джерело об’єктивної інформації про те
мпи розвитку основних фізичних якостей, що забезпечують техніку змагальної 
вправи.

Висновки
1. Спортивна підготовка інвалідів з пошкодженнями опорно-рухового 

апарату -  надзвичайно складний педагогічний процес, котрий в силу його особ
ливостей (шкідливий стан рухової сфери і супутні йому функціональні пору
шення) вимагає комплексного підходу до визначення спортивної придатності 
як найважливішої умови перспективи багаторічної підготовки інвалідів.

2. Спортивна підготовка повинна здійснюватись на основі комплексної 
програми, що складається з використанням педагогічних, медико-біологічних, 
імунологічних, психологічних і соціологічних методів досліджень.
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КОМПЛЕКСНЕ ВІДНОВЛЕННЯ НЕПОВПОСПРАВНИХ ВАЖКОАТЛЕТІВ З ЦЕ
НТРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ В ПРОЦЕСІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПРИ- 

СТУПА Т„ ЯСІНСЬКИЙ Р.)
Система спортивної підготовки в процесуальному аспекті складається з 

іренування, змагань та відновлення [1,2]. Домінуючу роль на встановлення змі- 
иу, структури, характеру фізичних навантажень у підготовці важкоатлетів з 
церебральним паралічем відіграють, з одного боку -  особливості змагальної ді- 
ильності, а з другого -  рівень психофізичних можливостей спортсменів. Згідно 
із правилами змагань з важкої атлетики для неповносправних, у змаганнях на 
міжнародному рівні у десяти вагових категоріях на рівні беруть участь предста- 
иники чотирьох медичних груп інвалідів -  ампутанти, параплегіки, спортсмени 
і різними захворюваннями органів руху та інваліди з церебральним паралічем. 
Однак, аналіз результатів виступів провідних атлетів світу свідчить, що пред
ставники медичної групи з церебральним паралічем практично не мають шансів 
на рівні змагатися з представниками інших медичних груп. Зазначене зумовлю- 
гться особливостями цього захворювання, яке характеризується значними по
рушеннями функцій опорно-рухового апарату, головними з яких є: патологія 
м’язового тонусу, значно обмежені можливості статичної і динамічної рі’внова- 
іи у різноманітних положеннях, знижені можливості виконання різноманітних 
рухів, необхідних у повсякденному житті [3]. У зв’язку з таким положенням у 
деяких країнах світу (зокрема у Польщі) змагання з важкої атлетики для інва
лідів проводяться у двох стартових групах -  в одній змагаються між собою 
представники трьох медичних груп (ампутанти, параплегіки та спортсмени з 5- 
ої медичної групи з різними захворюваннями апарату руху), а в другій -  пред
ставники 6-ої медичної групи з церебральним паралічем.

У зв’язку з істотним зростанням інтенсивності та обсягів навантаження у 
тренуванні неповносправних важкоатлетів [2], суттєвої ваги набуває проблема 
адекватного застосування засобів та методів відновлення. Відомо, що раціона
льне застосування реституційних процедур складає один із резервів підвищення 
функціональних можливостей організму неповносправного спортсмена, а також 
створює передумови для адекватного керування процесами відновлення, що 
сприяє досягненню оптимального адаптаційного ефекту [4]. У спорті вищих до
сягнень неповносправних однією із найважливіших засад є комплексне викори
стання засобів та методів відновлення [4]. Зазначене положення у поєднанні із 
врахуванням закономірностей протікання процесів відновлення, а саме -  нері
вномірне протікання процесів реституції, її фазовість та гетерохронізм, залеж
ність амплітуди адаптаційних змін від багатьох тренувальних та позагренува- 
льних чинників і т.д., сприятимуть оптимізації системи підготовки неповносп
равних важкоатлетів.

Метою роботи є встановлення впливу комплексного використання мето
дів відновлення на параметри сили у неповносправних важкоатлетів з церебра
льним паралічем.

В дослідженні взяли участь 8 неповносправних важкоатлетів з церебраль
ним паралічем -  представників спортивного клубу “Старт Імпел” з Вроцлава. 
Загальна характеристика групи досліджуваних : один спортсмен медичного
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класу СР-4, три -  СР-5, один -  СР-6, один -  СР-7 і два спортсмени з медичного 
класу СР-8.

Дослідження впливу ефективності використання комплексного віднов
лення на параметри сили у неповносправних спортсменів здійснювалося у два 
етапи. На першому етапі протягом одного мезоциклу здійснювався традиційний 
тренувальний процес з домінацією силового тренування п’ять разів на тиждень 
за винятком суботи та неділі. На цьому етапі методи комплексного відновлення 
не застосовувались. Протягом другого місячного етапу було використано сис
тему відновлювальних заходів комплексного характеру, суть якої полягала у 
наступному:

1) безпосередньо після кожного тренувального заняття виконувався спорти
вний масаж верхніх кінцівок протягом 15 хвилин;

2) один раз на тиждень (в середу) -  відновлювальні процедури в сауні (12 
хвилин сауна при температурі 100-110 градусів С, купання в басейні з те
мпературою води 18-20 градусів С протягом 5 хвилин, пасивний відпочи
нок лежачи протягом 15 хвилин, 12 хвилин сауна, купання в басейні про
тягом 5 хвилин);

3) два рази на тиждень масаж підводний протягом 25 хвилин за спеціальною 
програмою при температурі води 36-37 градусів С;

4) два рази на тиждень душ струменевий протягом 20 хвилин із застосуван
ням змінних температур води (2 хвилини душ з водою при температурі 25 
С, 2 хвилини температура води — 40 С, 2 хвилини — 25 С, відпочинок 6 
хвилин, після чого процедура повторювалася ще два рази).
Перед початком першого етапу дослідження було здійснено контрольне 

тестування силової підготовленості з використанням змагальної вправи -  під
німання штанги максимальної ваги лежачи на важкоатлетичній лаві. Повторні 
тестування було повторено після першого етапу, а також після другого етапу, 
протягом якого застосовувались методи комплексної віднови спортсменів.

Результати тестів були перераховані згідно таблиці О.СаггоІІа (5), яка дає 
змогу отримати параметри відносної сили за формулою : !• т а х  : глава (тіла
спортсмена).

Аналіз результатів дослідження засвідчив, що силове тренування непов
носправних важкоатлетів з церебральним паралічем без застосування комплек
сної віднови призводить до несуттєвого (Р > 0,05) зросту сили. Так, середні по
казники силового тесту, переліченого згідно з таблицею О.СаггоІІа, збільшили
ся з 118,1 до 120,4 одиниць у восьми спортсменів. Застосування системи ком
плексних відновлювальних заходів протягом наступного мезоциклу тренування 
призвело до суттєвого (Р< 0,05) збільшення спеціальної сили. Середні показ
ники силового тесту за таблицею О.СаггоІІа у досліджуваних спортсменів зро
сли відповідно з 120,4 до 127,75 одиниць.

Проведені дослідження експериментально підтвердили ефективність за
стосування розробленої системи комплексної віднови у процесі силового тре
нування неповносправних важкоатлетів з церебральним паралічем.
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ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ В СПОРТІ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ НЕПОВНОСПРАВ
НИХ ОСІБ (БОЛЯХ Е„ МИ АСЕВИЧ Ю., ПРИСТУПА Є., ПРИСТУПА Т., ЯСІН-

СЬКИЙ Р.).
Сучасний спорт інвалідів розвивається у трьох основних напрямках: 

спорт масовий (рекреаційний), спорт вищих досягнень і спорт професійний. 
Кожний з зазначених напрямків має, не дивлячись на спільність засобів, мето
дів і форм, свою специфічну спрямованість, зумовлену ієрархією кінцевих про
дуктів діяльності. Спорт вищих досягнень інвалідів, як відносно нове суспільне, 
культурне і педагогічне явище, розвивається у трьох головних керунках: спорт 
паралімпійський (об’єднує представників п’яти нозологій -  інвалідів зору, ам- 
нутантів, параплегіків, представників медичної групи з різними пошкодження
ми системи руху, а також інвалідів з церебральним паралічем); спорт дефлім- 
пійський (об’єднує інвалідів слуху); спорт людей, які мають вади інтелектуа
льного розвитку (Спеціальні Олімпіади). Головними комплексними змаганнями 
спорту паралімпійського є Паралімпійські ігри, спорту дефлімпійського -  Де- 
флімпійські ігри, а спорту осіб з вадами інтелекту -  Спеціальні Олімпіади.

Паралімпійський спорт у більшості випадків розвивається згідно законо
мірностей спорту олімпійського, при тому маючи свої специфічні особливості 
(необхідність адаптації правил змагань до функціональних можливостей інвалі
дів, наявність специфічних систем діагностики для класифікації, відбору та фо
рмування команд, стартових груп та класів у видах змагань з паралімпійських 
видів спорту і т.д.).

В паралімпійському спорті протягом останніх 30-40 років характерними 
виступають наступні тенденції:

- суттєве підвищення рівня конкуренції (якщо 20-30 років тому на Пара- 
іімпіадах домінували представники США, Німеччини, Польщі, Швеції, Фран
ції, Англії та інших західних країн, то останніми роками їм успішно протидіють 
спортсмени Китаю, Ірану, Єгипту, Нігерії та інших країн “третього світу”);

- суттєве зростання результатів в видах спорту з метричною системою їх 
виміру, а також збільшення інтенсивності змагальної діяльності в іграх та од- 
ноборствах (наприклад результати переможців XI Паралімпійських ігор 2000
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року в Сіднеї з пауерліфтінгу у 1,5-2 рази перевищують показники, досягнуті на 
VI Паралімпійських іграх 1980 року в Арнхемі);

- домінація “вузької”  спеціалізації спортсменів (якщо спортсмени у 70-80 
роках на Паралімпійських іграх стартували у 5- 7 видах змагань у одній або де
кількох дисциплінах спорту, то на останніх Парапімпіадах таке явище стає ду
же рідкісним);

- фемінізація програм Паралімпійських ігор (збільшення видів змагань де 
участь беруть жінки, наприклад, включення до Паралімпіад змагань з пауерліф
тінгу для жінок, збільшення кількості видів змагань з легкої атлетики та пла
вання для жінок);

- інтенсивний пошук позатренувальних та позазмагальних способів, здат
них підвищити ефективність системи підготовки (широке застосування ком
плексних медико-біологічних, психологічних та педагогічних засобів реститу
ції, широке застосування тренувань та змагань у специфічних умовах і т.д.);

- максимальне зростання інтенсивності та обсягів тренувальних та змагг 
льних навантажень (наприклад, протягом одного тренування у неповносправ- 
них важкоатлетів обсяги навантаження становлять 15-25 тон, а річний макро- 
цикл тренування складає 700-1000 годин);

- максимальне наближення умов тренувальних занять до вимог, які вису
ваються параметрами змагальної діяльності (суттєве збільшення співвідношен
ня спеціального навантаження і одночасне зменшення тренувальної роботи за
гального напрямку);

- широке застосування науково-технічних розробок для покращання 
спортивного інвентарю та обладнання (розробка сучасних спортивних візків, 
наприклад, для збірних команд США, реалізується у спеціалізованих лаборато
ріях НАСА) [8].

Зазначені тенденції розвитку паралімпійського спорту в значній мірі зу
мовлюють необхідність вдосконалення системи контролю, яка використовуєть
ся в спорті неповносправних осіб.

Аналіз існуючого стану окреслює декілька найсуттєвіших проблем, хара
ктерних для системи контролю в паралімпійському спорті:

проблема діагнозування (визначення) адаптаційних ефектів, як природних 
результатів пристосування до тренувальних, змагальних та реституційних 
впливів, з метою точного передбачення виходу спортсмена на вершину спорти
вної форми у необхідний час, визначений календарем змагань;
- проблема діагностики (визначення) рівня психофізичних можливостей не- 
повносправного спортсмена з метою справедливого формування стартових груп 
в різних видах спорту і видах змагань;
- проблема антидопінгового контролю.

Метою контролю є опгимізація процесу підготовки та змагальної діяль
ності спортсменів на підставі об’єктивної оцінки різноманітних сторін їх підго
товленості та функціональних можливостей систем організму (2 ). В теорії та 
практиці спорту вищих досягнень використовуються різноманітні види контро
лю, об’єктом яких є зміст навчально-тренувального процесу, змагальної діяль
ності, стан різноманітних складових підготовленості спортсменів (технічної,

52



і|іі зичної, тактичної, психічної), їх працездатність, можливості функціональних 
систем і т.д. [2,9]. Так як і в спорті повносправних, у інвалідному спорті, вико
ристовуються наступні різновиди контролю : а) етапний, плинний, оператив
ний; б) педагогічний, психологічний, медико-біологічний та комплексний конт
роль; в) суб’єктивний та об’єктивний; г) поглиблений, вибірковий та локальний 
контроль [2,7,9].

Багаторічний досвід роботи з неповносправними спортсменами дозволяє 
окреслити закономірності та тенденції формування спортивної форми, характе
ристики розвитку якої отримані за допомогою об’єктивних методів контролю у 
иеповносправних спортсменів. Головною закономірністю розвитку спортивної 
форми виступає її яскраво виражений імовірнісний характер, що особливо про
являється у иеповносправних спортсменів. Засади імовірнісних характеристик 
виходу, перебування та втрати спортивної форми у спортсменів -  інвалідів на
бувають першочергової ваги, оскільки, на відміну від спорту повносправних, 
ідатність до багаторазового протягом макроциклу підготовки виходу на верши
ну спортивної форми у них є суттєво нижчою. Фактично, механізми гетеро- 
чронності, хвилеподібності, компенсаторики та адаптаційні здатності у непов- 
носправних спортсменів реалізуються в дещо відмінному ракурсі. В той же 
час, підставові засади адаптації до тренувального та змагального навантаження 
у иеповносправних спортсменів такі ж самі, як у здорових людей. Свідченням 
сказаному може бути порівняння, наприклад рекордів у пауерліфтінгу, де непо- 
шюсправні важкоатлети майже не поступаються повносправним [3]. А ефекти 
неспецифічної адаптації до спеціалізованих різновидів змагальної діяльності, у 
багатьох випадках спричиняються до того, що неповносправні спортсмени сут
тєво переважають повносправних. Прикладами можуть слугувати показові зма
гання з волейболу сидячи, голболу та інших, адаптованих до психофізичних 
можливостей иеповносправних видів спорту за участю повносправних та непо- 
вносправних атлетів. В зазначених “інтеграційних” змаганнях перемогу здобу
вали , як це не дивно -  неповносправні спортсмени, що свідчить про доволі 
ефективний рівень формування у них специфічних адаптаційних механізмів, які 
забезпечують результативну змагальну діяльність. Підтвердженням сказаному 
можуть бути результати багаточисельних наукових досліджень, наприклад -  
II. Байкіної та Д Силантьева [1], А. Яопікіега [9], та інших. Фактично, результа- 
іи наукових досліджень адаптаційних реакцій на навантаження у неповноспра- 
вних спортсменів дозволяють висунути обгрунтовану, але все ще поки що - гі
потезу про те, що здатність до ефективної адаптації у иеповносправних спорт
сменів є порівняльно меншою, ніж у їх повносправних колег. В той же час ме
ханізми компенсаторики у иеповносправних є незрівнянно більшими, що зумо
влюється зрештою, необхідністю так званого компенсованого пристосування, а 
також постійним, здебільшого, вимушеним вдосконаленням зазначених мож
ливостей.

Як засвідчують результати наукових досліджень [6,8,7] , багатовимірний, 
ноліфункціональний механізм формування спортивної форми у неповносправ- 
них спортсменів, потребує високоточних , об’єктивних методів контролю, які 
повинні відповідати віковим, статевим, кваліфікаційним особливостям, а голо-
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вне -  психофізичним характеристикам конкретної медичної групи неповносп- 
равних спортсменів. Наступною важливою передумовою ефективного контро
лю, виступає необхідність застосування не окремішніх методів, а лише ком
плексної системи контролю, в якій мусять бути органічно поєднані способи діа
гностики хвилеподібних адаптаційних змін (за амплітудою і частотою), а також 
— гетерохронних морфологічних та функціональних пристосувальних реакцій 
організму на тренувальні, змагальні та реституційні навантаження.

Однією з найважливіших проблем інвалідного спорту виступає проблема 
оцінки рівня психофізичних можливостей спортсменів — інвалідів з метою їх 
адекватного розподілу на стартові групи в різних видах спорту та видах зма
гань. З цією метою в спорті неповносправних використовується низка методів 
медико-біологічного, психологічного та педагогічного контролю. Головним 
критерієм ефективності використання зазначених методів діагностики виступає 
їх об’єктивність (вірогідність). Однак, проблема цього різновиду контролю, на 
сьогоднішній день є практично нерозв’язаною, за винятком діагностики спорт
сменів інвалідів слуху , зору та ампутованих. Наприклад, для визначення рівня 
моторних можливостей у спортсменів -  представників 4 медичної групи (пара
плегія), 5 медичної групи (різні захворювання опорно-рухового апарату) та 6 
медичної групи (церебральний параліч) у більшості видів спорту домінуючим 
методом є клінічний метод Ловетта, який ґрунтується на суб’єктивних парамет
рах [4]. Аналогічна картина спостерігається і при діагностиці коефіцієнту інте
лігентності (10) у розумово недорозвинених спортсменів, де також переважно 
використовуються клінічні тести, які грунтуються на суб’єктивних характерис
тиках. Застосування суб’єктивних методів для діагностування психофізичних 
можливостей спортсменів у параолімпійському спорті призводить подеколи до 
значних помилок, які , у свою чергу, спричиняються до гучних скандалів (на
приклад, у всіх ще на пам’яті гучний скандал, який відбувся на XI Параолім- 
пійських іграх 2000 року в Сіднеї за участю збірної команди Іспанії з баскетбо
лу серед спортсменів з розумовими вадами). Таким чином, наукова розробка і 
практичне обгрунтування системи об’єктивних методів діагностики рівнів пси
хофізичних можливостей неповносправних спортсменів є однією З найактуаль
ніших задач спортивної науки, розв’язання якої буде сприяти найперше реалі
зації принципу рівної конкуренції, що, у свою чергу, підвищить деонтологічні 
властивості спорту неповносправних.

1, нарешті, проблема антидопінгового контролю, яка у спорті неповносп
равних набуває все більшого розповсюдження. Як засвідчують висновки бага
тьох досліджень, рівень застосування заборонених допінгових препаратів у 
спорті неповносправних, практично на даний момент не відрізняється від ана
логічного стану у спорті повносправних [5,7]. Головними причинами тут ви
ступають значне зростання соціальної та політичної ваги параолімпійської ме
далі, комерціалізація спорту неповносправних, де чільну роль відіграє телеба
чення і реклама, а також -  перші кроки у становленні за взірцем спорту повно- 
справних професіонального спорту інвалідів. Наприклад, італійська професійна 
баскетбольна ліга неповносправних, або професійна американська ліга тенісу 
на візках набувають все більшої популярності, що спричиняється до зросту їх
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фінансових прибутків, і, як наслідок -  зростання негативних випадків застосу
вання допінгу. За даними професора Торонтського університету Роя Дж. Ше- 
парада, від 90 до 100% висококласних спортсменів-інвалідів з четвертої медич
ної групи - параплегія, використовують заборонену Міжнародним Параолім- 
иійським Комітетом ще у 1994 році автономну дисрефлексію -  специфічну фо
рму підвищення працездатності спортсменів [5]. Згідно поглядів провідних спе
ціалістів, окрім розробки адекватних способів антидопінгового контролю, не 
менш важливу роль у цій галузі повинні відігравати превентивні заходи вихов
ного та освітнього характеру [2,5,7].
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ПИЛИВ СИЛОВИХ ТРЕНУВАНЬ НА ГЕМОДИНАМІКУ НЕПОВНОСПРАВНИХ 
(К ІБ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ПРИСТУПА Є., ПРИСТУПА Т., ЯСІН-

СЬКИЙ Р.)
Характерною особливістю хворих на ДЦП (дитячий церебральний пара

ліч) є психомоторні порушення, сутність яких проявляється, у першу чергу, у 
вираженій патології м’язового тонусу (прояви суттєвих диспропорцій у динамі
ці напруження та розслаблення м’язів синергістів, антагоністів та агоністів), а 
також у значно зниженій здатності підтримувати динамічну та статичну рівно- 
ваіу. Зазначені особливості протікання цього захворювання суттєво обмежують 
можливості виконання довільних рухів, необхідних для самообслуговування та 
активної життєдіяльності [4]. Всі ці симптоми зумовлюють значні обмеження у 
сфері реалізації неповносправними з ДЦП оздоровчих форм рухової активності 
циклічного характеру (ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді і т.д.). Власне із 
цих причин в середовищі неповносправних з ДЦП останнім часом, окрім тре-
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нувань аеробної спрямованості, набули розповсюдження силові тренування, 
спрямовані у першу чергу на оптимізацію м’язового тонусу [4]. Як зазначаєть
ся у низці публікацій, оптимальне силове тренування може позитивно впливати 
на нормалізацію м’язового тонусу інвалідів з ДЦІІ [4,6]. В той же час нам не 
вдалося у доступних джерелах віднайти інформації про вплив силових наван
тажень на головні гемодинамічні параметри неповносправних осіб з ДЦП, що 
суттєво обмежує можливості використання силового тренування у сфері реабі
літації інвалідів. Зазначена теза набуває ще більшої ваги з погляду на факт, що 
інваліди з ДЦП конкурують на Параолімпійських Іграх з представниками ін
ших медичних груп у такій винятково „силовій” дисципліні спорту, як пауерлі- 
фтінг (піднімання штанги лежачи на важкоатлетичній лаві). Аналіз наукової лі
тератури з проблеми адаптаційних реакцій системи кровообігу здорових людей 
на силові навантаження свідчить про доволі широке коло дискусійних аспектів, 
які, на жаль є невирішеними. Так, у роботі Уілмора та Костілла зазначається, 
що діастолічний тиск крові під час максимальних силових навантажень може 
зрости до 240-250 мм рт.ст.[3]. Подібні параметри систолічного тиску під час 
максимальних силових навантажень заобсервовано у дослідженнях Озоліня [2] 
та ін. У праці Мас Dougalla et all [5] стверджується, що систолічний тиск крові 
в часі максимальних силових навантажень може зрости до 480 мм рт.ст., а Во- 
робйов зазначає, що параметри систолічного тиску крові у важкоатлетів під час 
силової роботи можуть зростати до 150-180 мм. рт. ст. [1]. Практично у біль
шості наукових робіт, в яких розглядаються проблеми адаптації системи крово
обігу до силового навантаження не піддається дискусії наявність специфічного 
ефекту Вальсальви, характерною ознакою якого виступає суттєве збільшення 
гемодинамічних параметрів (тиску крові, пульсу) в кінцевій фазі силового на
пруження, а також протягом перших 20-40 секунд після граничного фізичного 
напруження [1,2,3,6]. Зазначені розбіжності про характер адаптаційних реакцій 
системи кровообігу на силові навантаження зумовлюються, на наш погляд, ни
зкою причин методичного (спосіб вимірювання тиску крові -  прямий чи посе
редній), експериментального (вимірювання проводились на моделях різних ру
хів, при різних положеннях і позах тіла -  вертикальному, горизонтальному, у 
положенні сидячи І Т.Д.)

Значне розповсюдження та популярність силових тренувань, а також сут
тєвий дефіцит наукової інформації про їх вплив на систему кровообігу непов
носправних зумовили напрямок наших досліджень, метою яких було вивчення 
впливу силових навантажень на деякі гемодинамічні параметри інвалідів з 
ДЦП.

Організація та методи досліджень. Дослідження проводились на групі не
повносправних з ДЦП, яка складалася з 20 осіб, які займаються у секції важкої 
атлетики Вроцлавського спортивного клубу „Старт”.

Адаптаційні реакції системи кровообігу на силові навантаження проводи
лись у двох тестах : тест із підвищенням інтенсивності навантаження та тест із 
підвищенням обсягу навантаження. Досліджувані виконували жим штанги ле
жачи на важкоатлетичній лаві. Реєстрація гемодинамічних параметрів (пульс, 
систолічний та діастолічний тиск) проводилась за три хвилини до жиму штанги
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після прийняття стартового положення (лежачи на лаві), безпосередньо після 
піднімання штанги, а також -  на другій хвилині реституції із використанням 
електронного апарату фірми ІМ ^Е Ь  -  200.

В тесті з підвищенням інтенсивності наватаження кожен досліджуваний 
виконував чотири підходи, під час яких інтенсивність навантаження зростала 
від 50 % до 85 % максимального (рекордного) для кожної особи вантажу (ма
си) штанги.

В тесті із збільшенням обсягу навантаження досліджувані виконували чо- 
шри підходи, витискуючи штангу стандартної маси (приблизно ЗО % від мак
симального рекорду кожного учасника). У першому підході досліджуваний 
піднімав штангу 5 разів, у наступних -  10 , 15 та 20 разів відповідно.

Отримані результати оброблялись із використанням методів математич
ної статистики.

Результати дослідження. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
що силові навантаження із збільшенням обсягів у суттєво більшій мірі вплива
ють на збільшення пульсу, у порівнянні із тестом, у якому збільшувалась,інтен
сивність навантаження. Встановлено також, що після навантажень у тестах із 
ібільшенням обсягів, спостерігається також незначне (Р<0,05) зменшення сис- 
юлічного та діастолічного тиску крові. На противагу зазначеним трендам, у 
пробах із збільшенням інтенсивності, параметри тиску та пульсу збільшуються 
більш суттєво (Р<0,05) у порівнянні із пробами, у яких при сталій інтенсивності 
ібільшувалися параметри обсягу навантаження. Встановлені закономірності 
плантаційних реакцій на високоінтенсивні силові навантаження пояснюються 
механізмами ефекту Вальсальви, достатньо вивченим у експериментах із здоро
вими людьми, які виконували силові вправи високої інтенсивності [1,2,3,6]. Ви
сокої нтенсивне напруження під час силового навантаження спричиняється до 
суттєвого зросту гемодинамічних параметрів відразу по закінченні вправи, уже 
в часі реституції. В дослідженнях із зростанням інтенсивності навантаження 
повне відновлення пульсу і параметрів тиску наступає уже на другій хвилині 
реституції. Слід зазначити, що рівень відновлення залежить у значній мірі від 
інтенсивності навантаження : чим вищий рівень інтенсивності, тим більше часу 
потребують реституційні процеси.

Аналіз гемодинамічних реакцій у тестах із збільшенням інтенсивності на
вантаження дає змогу виділити 5 типів адаптаційних пристосувань : 35% із них 
становлять реакції типу гіпотонічного (суттєве зниження систолічного тиску 
при незначних змінах тиску діастолічного), 25% - реакції гіпертонічні (суттєве 
іростання систолічного тиску при одночасному несуттєвому зменшенні діасто- 
лічного), 5% - реакції нормотонічні (несуттєве зростання систолічного тиску із 
одночасним несуттєвою різноплановою зміною тиску діастолічного), 30% - не
специфічні реакції з трендом пониження систолічного тиску, і 5% - реакції не
специфічні із вираженою тенденцією суттєвого пониження діастолічного тиску 
( гак званий «феномен безкінечного тону»).

В тесті із збільшенням обсягів навантаження при сталій інтенсивності 
(30% від максимуму), типи гемодинамічних реакцій набули наступного вигляду 
: 30% - реакції гіпотонічні, 20% - гіпертонічні реакції, 30% - неспецифічні реак-
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ції із суттєвим зниженням систолічного тиску, 20% - неспецифічні реакції , в 
яких суттєво знижується діастолічний тиск.

Згідно наукових даних адаптаційні реакції на силове навантаження гіпер- 
тензійного, гіпертонічного та дистонічного типів при одночасному збільшенні 
параметрів пульсу можуть свідчити про неготовность особи до силових наван
тажень, а продовження тренувань необхідно обмежити до отримання результа
тів поглиблених медичних досліджень. Необхідно підкреслити, що наведені ре
комендації грунтуються на результатах досліджень циклічних різновидів рухо
вої активності людини. Отримані в наших дослідженнях типи адаптаційних ре
акцій неповносправних осіб з ДЦП на різні варіанти силових навантажень свід
чать про особливості формування вузькоспецифічних пристосувань системи 
кровообігу на силові навантаження.

Висновки:
1. Адаптаційні гемодинамічні реакції інвалідів з ДЦП в процесі сило

вого тренування характеризуються багаточинниковими механізмами регуляції 
кровообігу, що знаходить свої прояви як у динаміці зміни пульсу, так і тиску 
крові. У значній мірі гемодинамічні параметри під час силової роботи залежать 
від індивідуальних психофізичних особливостей неповносправних осіб, рівня їх 
фізичної підготовленості, ступеня захворювання.

2. Домінуючим типом гемодинамічних реакцій на силові навантажен
ня із збільшенням інтенсивності навантаження є реакції гіпотонічні (35%), як і 
під час силової роботи із збільшенням обсягів навантаження (30%).

Встановлено суттєві відмінності у перебігу адаптаційних гемодинамічних 
реакцій неповносправних з ДЦП на тести із збільшенням інтенсивності та обся
гів навантаження. Доведено, що силове тренування із збільшенням обсягів на
вантаження при незначних (переважно стандартних) параметрах інтенсивності 
може бути рекомендоване для досягнення реабілітаційних завдань, реалізація 
яких здійснюється в ході рекреаційно-оздоровчих занять з неповносправними 
особами з ДЦП.
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CHARAKTERYSTYKA OKRESÖW STARTOWYCH KADRY POLSK1CH
NIEPELNOSPRAWNYCH CI^ZAROWCÖW STARTUJ^CYCH NA 

NAJWAZNIEJSZYCH ZAWODACH W LATACH 2001- 2003 ORAZ OMÖWIENIE 
OSI^GNI^TYCH WYMKÖW SPORTOWYCH (BOLACH E., MIGASIEWICZ J.)

Wst?p. Niepetnosprawnym z racji ich dysfunkcji, niejako na co dzien 
towarzyszy troska o ich wtasn^ sprawnosc fizyczn^ i odczuwaj^ jit znacznie 
silniej, niZ ludzie zdrowi. Sport przez zmniejszenie deformacji ciata popraw? 
uposledzonej funkcji oraz potwierdzenie samodzielnosci podczas cwiczen 
wywoluje u inwalidy poczucie bezpieczehstwa i wiary we wlasne sily (1).

Jedn^ z dyscyplin, ktöra cieszy si? duzym zainteresowaniem wsröd 
niepetnosprawnych, a w ktörej Polska ma liczne osi^gni?cia jest podnoszenie 
ci?Zarow na tawie ci?zkoatletycznej [4, 5, 24, 25].

Cel pracy. Celem pracy byto przedstawienie charakterystyki okresöw 
startowych kadry polskich niepelnosprawnych ci?zarowcöw startuj^cych na 
najwazniejszych zawodach sportowych w latach 2001 -  2003, jak röwniez 
omöwienie osi^gni?tych tarn wyniköw.

M aterial i metoda badan. Material badah stanowila grupa 23 zawodniköw 
kadry Polski w podnoszeniu ci?Zaröw osöb niepetnosprawnych „powerlifting”. W 
tym byto 5 kobiet i 18 m?Zczyzn. 14 m?Zczyzn nalezato do kadry A, zas 4 do kadry 
B. Wszystkie kobiety nalezaty do kadry A (tab. 1 -aneks).

Wiek badanych niepelnosprawnych sportowcow ksztahowal si? od 19 lat do 
49, przy Sredniej wieku 31,9 lat. W tym wiek m?Zczyzn ksztahowal si? od 21 lat do 
49, przy Sredniej wieku 34,6 lat, natomiast wiek kobiet - od 19 lat do 34, przy 
Sredniej wieku 24 lata.

Analizuj^c zawodniköw pod wzgl?dem rodzaju dysfunkcji narz^du ruchu, 
nalezy stwierdzic, Ze 10 zawodniköw reprezentowalo III grup? sportow^ 
(amputowanych), 7 zawodniköw - IV grup? sportow^ (poraZeri koriczyn), dwöch - V 
grup? sportow^ (röZnych schorzen narzqdu ruchu), czterech -VI grup? sportow^ 
(porazen mözgowych) [ 22, 23, 24, 25].

12 zawodniköw pochodzilo z klubu osöb niepetnosprawnych „Start” 
Wroclaw, 5 - ze „Startu” Koszalin, 2 - ze „Startu” Katowice , 2 - z „Astorii” 
Bydgoszcz, i po 1 zawodniku ze „Startu” Zielona Göra i „Startu” Tamobrzeg.

Zawodnicy trenowali od 4 lat do 28 lat, przy Sredniej 12,5 lat. W tym 
m?zczyzni od 3 lat do 28 lat, przy sredniej 15,1 lat, a kobiety od 3 lat do 4, przy 
Sredniej 3,5 roku. Byto w tym 8 zawodniköw, ktörzy trenowali poniZej 5 lat, 4 -  
trenowali od 5 lat do 10 lat i 11 byto ze staZem treningowym przekraczaj^cym 10 lat. 
4 zawodniköw reprezentowalo II grup? startow% a pozostalych 1 9 -1  grup? startow^.

Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki zawodniköw kadry narodowej 
uzyskane w latach 2001-2003 na najwazniejszych zawodach w poszczegölnych 
latach, z uwzgl?dnieniem analizy dokumentacji ich obci^zen treningowych (rye. 1).

Metod^ badan byta metoda obserwacji, pol^czona z wywiadem z trenerem 
kadry narodowej. Przeprowadzono rownieZ kwestionariusz osobowy z zawodnikami 
z sekeji podnoszenia ci?Zaröw klubu sportowego osöb niepetnosprawnych „Start” we 
Wroctawiu. Zwracano uwag? na Charakter pracy treningowej oraz obserwowano
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metody ksztaltowania i doskonalenia podstawowych cech motorycznych, tj.: sity, 
szybkosci i wytrzymaloSci w okresie startowym.

Wyniki badah i ich omowienie. Najwazniejszymi zawodami kadry 
niepelnosprawnych ci?zarowcow (kobiety i m?zczyzni) w latach 2001-2003 byty: w 
roku 2001 - mistrzostwa Europy w Budapeszcie, w roku 2002 - mistrzostwa Swiata w 
Kuala Lumpur, w roku 2003 - mistrzostwa Europy w Pieszczanach. Wyniki z tych 
zawodow przedstawiono w tabeli 2 (aneks). Zawieraty one rowniez wyniki z 
wybranych, innych zawodow, po to, aby ukazac informacje, jak ksztaltowaly si? one 
poza okresem startowym, a takze, aby pokazac osi^gni?cia zawodnikow kadry B, 
ktorzy nie kwalifikowali si? do najwazniejszych imprez w danym roku.

Okres startowy w rocznym cyklu przygotowan kadry rozpoczynal si? 6 
tygodni przed glownymi zawodami i si?gat do 2 tygodni po nich. Struktura procesu 
treningowego byla tak ulozona, aby szczyt formy sportowej przypadal wlasnie w tym 
okresie. Gtowna praca w tym okresie przypadala na zgrupowaniach organizowanych 
przed kazd^ najwazniejsz^ imprez^ w roku [8, 12, 13, 15, 18].

W programach zgrupowan najwi?ksz^ cz?sc treningu zajmowal indywidualny 
cykl treningowy trwaj^cy -  18 godzin. Doskonaleniu elementow techniki poswi?cono 
9 godzin, cwiczeniom ogolnorozwojowym specjalnym -  6 godzin,
ogolnorozwojowym ksztaltujqcym — 3 godziny. Poza tym, 4 godziny zaj?ly 
sprawdziany, 8 godzin - zaj?cia teoretyczne i 6 godzin - wycieczki i spacery. Razem 
stanowilo to 54 godziny. Na zabiegi odnowy biologicznej takie, jak: fizykoterapia, 
hydroterapia, masaz i sauna poswi?cono - 24 godziny [3, 6, 7, 10, 11, 14].

Zadaniem poszczegolnych zgrupowan sportowych byty [5, 6]:
- podniesienie wskaznikow sity oraz ogolna poprawa wydolnosci fizycznej,
- doskonalenie wszystkich elementbw techniki podrzutu sztangi,
- przygotowanie zawodnikbw do osi^gania maksymalnych obciqzen w treningu,
- utrzymanie zawodnikow w gotowosci startowej.

Trener kadry narodowej, w okresie startowym zmieniat zdecydowanie 
proporcje mi?dzy obj?tosci% a intensywnosci^ treningu, na korzysc tej drugiej. 
Zdecydowan^ przewag? zyskal w tym czasie indywidualny cykl cwiczeri ze sztangi 
[14, 16, 17, 19].

Struktur? przygotowan kadry zawodnikow w podnoszeniu ci?zarow 
„powerlifting” w latach 2001-2003 przedstawiono w tabeli 3 (aneks).

Istnieje wiele czynnikow, ktore musz^ bye brane pod uwag? przez trenera 
podezas treningu sportowego, np. zmiana proporeji obj?tosci i intensywnosci 
treningu, ktore doprowadzaj^do uzyskania szczytu formy sportowej [2, 3, 7, 13, 19].

Prawidtowe ich zmienianie zapewnia osi^gni?cie szczytu formy na poz^dany 
termin, tj. wowczas gdy b?d^ rozgrywane najwazniejsze zawody. Ponadto 
prawidlowe obnizenie obci^zenia przed glownymi zawodami jest rowniez jedn^ z 
podstawowych czynnosci, umozliwiaj^cych osi^gni?cie szczytu formy i moze 
decydowac o superkompensaeji, ktora odnosi si? glownie do efektow pracy i 
restytueji organizmu, tworz^c biologiczn^ podstaw? dla fizyeznego i psychicznego 
przygotowania do gtownych zawodow sportowych w danym roku kalendarzowym 
[12, 19, 44].
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Obnizenie to widac byto podczas 2 tygodniowych zgrupowan sportowych 
przebiegajacych w drugim tygodniu zgrupowania, gdzie treningi odbywaty siç raz 
d/.iennie, w przeciwienstwie do dwukrotnych w pierwszym tygodniu. Innymi 
istotnymi czynnikami wptywaj^cymi na uzyskiwanie szczytu formy byly: 
mdywidualna sprawnosc uktadu nerwowego і odpowiednia odnowa biologiczna [1,9, 
10].

W uzyskiwanych w poszczegölnych latach wynikach sportowych widac, iz 
progresja wyniköw byta szczegolnie wyraznie widoczna u zawodniköw trenuj^cych 
ponizej 5 lat (rye. 2 і 3 oraz tab.4 - aneks). Zawodnicy S.S. oraz K.D. (rye. 3) 
rozpoczynaj^cy swe treningi odpowiednio w latach 2000 і 2001 - z pierwszymi 
sukcesami na mistrzostwach Polski w 2002 roku ositignçli wyniki odpowiednio 92,5 
kg (I miejsce) і 160 kg (III miejsce), w roku 2003 startowali juz w mistrzostwach 
I uropy ze znaeznie wiçkszymi wynikami: S.S. - 125 kg (II miejsce), D.D. - 175 kg 
(V miejsce).

Wyniki zawodniköw trenuj^cych od 5 do 10 lat (rye. 4 - aneks) oraz 
iienuj^cych powyzej 10 lat (rye. 5 і 6 - aneks) utrzymywaly siç na podobnym, 
wysokim poziomie. Plateau formy sportowej byto tu wysokie і z tego poziomu 
osi^gane byty na najwazniejszych zawodach wyzsze szczyty formy sportowej, со 
widac wyraznie na rye. 4 u zawodniköw: R.R і H.L. oraz na rye. 5, u: K.E., G.A., 
I'.M, O.K. Röwny - wysoki poziom, ale bez widocznych'szczytöw formy widac na 
rye. 4, u zawodnika R.R. oraz na rye. 6, u F.R.

Wyniki na najwazniejszych zawodach sportowych w danym roku mögt bye 
zaktöcony przez wiele röznych czynnikow. Mogto siç to stac z powodu zbyt wielkich 
obci^zen treningowych stosowanych w okresie startowym, со nie pozwolito uzyskac 
efektu superkompensaeji lub tez z powodu zbytniego stresu niektörych zawodniköw 
podczas zawodöw [2, 13, 20, 21].

Na przyktad u zawodniköw: K.D. (tab. 2, гус. 3 - 2003 rok), G.A. (tab. 2, rye. 
5 -aneks 2002 rok,), C.G. (tab. 2, rye. 5 - 2003 rok) widac byto zbyt wczesny szczyt 
formy, ktöry mögt bye spowodowany zbyt intensywnym treningiem lub startem w 
/byt prestizowych dla nich zawodach w okresie przedstartowym. Natomiast u 
zawodniköw: R.K. (tab. 2, tyc. 2 - 2003 rok), T.M. (tab. 2, rye. 5 - 2001 rok) widac 
byto wyraznie zbyt pözny szczyt formy. To zjawisko czçsto zdarzato siç po 
najwazniejszych zawodach, kiedy nastçpowaty dni odpoczynku і na treningach 
stosowano mate obciqzenia, со z opoznieniem stymulowato superkompensaejç [7, 8].

U zawodniköw trenuj^cych powyzej 10 lat wyraznie byto widac uzyskiwanie 
najlepszych wyniköw na najwazniejszych zawodach w danym roku. Wynikato to 
prawidtowej metodyki prowadzonego treningu і ogromnego doswiadezenia, jak 
töwniez wyzsza odpomosc psychiczna tych zawodniköw. Czçste uczestnictwo w 
duzej rangi zawodach dato im prawdopodobnie duze opanowanie і kontrolç nad 
wtasnymi emoejami, со byto bardzo waznym elementem w likwidacji paraiizujqcego 
ich stresu. Dobrze byto to widac u zawodniköw z nizszych kategorii wagowych ze 
stazem powyzej 10 lat (ryc. 5): K.E. (tab. 2, w latach 2001-2003), G.A (tab.2, w 
latach 2001 і 2003), T.M. (tab.2, w roku 2002), O.K. (w roku 2001 і 2002) oraz u 
zawodniköw z ponad dziesiçcioletnim stazem z wyzszych kategorii wagowych (ryc. 
6): S.R. (w latach 2001-2002), S.B. (w roku 2003). Rzadziej wyst£(pilo to zjawisko u
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zawodnikôw o nizszym stazu treningowym: R.R. (tab. 2, ryc. 4 - 2002 rok), N.A., 
M.A. (tab. 2, ryc.2 - 2003 rok), S.S. (tab. 2, ryc.3 - 2003 rok).

Podsumowanie. Caly procès treningu by( jednym ci^giem przygotowan 
niepetnosprawnych ciçzarowcôw do zawodôw. Wyniki na glôwnych zawodach byly 
miarti skutecznosci treningu prowadzonego przez ca(y roczny makrocykl. Wptyw na 
wyniki mogla miec rôwniez umiejçtnosc radzenia sobie z pobudzeniem 
emocjonalnym, wyrazaj^cym siç stresem przed publicznosci^, ktôry moze 
wystçpowac w czasie waznych zawodôw [6, 15, 18].

Wyniki zawodnikôw kadry polski w podnoszeniu ciçzarôw w latach 2001 -  
2003 pokazaty, te  szczyt formy na zawody docelowe osiqgali czçsciej zawodnicy z 
duzym staZem treningowym (powyzej 10 lat), co moglo byc wynikiem zarôwno 
prawidlowo prowadzonego treningu, jak i doswiadczenia zawodnikôw [2, 3 7, 13, 19, 
20].

U zawodnikôw z nizszym stazem sportowym uzyskiwanie szczytu formy na 
najwazniejszych zawodach nie bylo tak widoczne. Progresjç wynikôw w latach 2001 
- 2003 widac bylo najwyrazniej u zawodnikôw najmtodszych stazem (ponizej 5 lat). 
Mieli oni na pewno najwiçkszy, nie wykorzystany potencjal biologiczny organizmu, 
ktôry w petni bçdzie mozna rozwin^c dopiero przez systematyczny i dlugotrwaly 
trening. U zawodnikôw bardziej doswiadczonych wyniki ksztaltowaly siç na 
wysokim poziomie - bez wyraznej progresji. Bylo to spowodowane tym, ze ich 
maksymalny poziom mozliwosci zostal juz osi^gniçty, a skutecznosc metod 
treningowych wyrazala siç tu utrzymaniem stalych, wysokich wynikôw w ci^gu 
badanego okresu, czyli stabilnosci^ wynikôw sportowych [2, 3, 7, 13, 19, 20].

Wnioski
1. Zwiçkszanie intensywnosci, ktôre miato miejsce w okresie startowym, a nastçpnie 
obnizenie jej bezposrednio przed zawodami, dawato efekt w postaci 
superkompensacji, co prowadzilo do uzyskania szczytu formy sportowej na czas 
glôwnych zawodôw.
2. Wyniki zawodnikôw kadry polski w podnoszeniu ciçzarôw pokazaly, ze szczyt 
formy na zawody docelowe osi^gali czçsciej zawodnicy trenuj^cy powyzej 10 lat, co 
moglo byc wynikiem prawidlowo prowadzonego treningu i doswiadczenia 
zawodnikôw, a takze umiejçtnosci radzenia sobie z emocjami przy duzym stresie 
wystçpuj^cym podczas zawodôw.
3. Progresja wynikôw sportowych w omawianych latach byla najwyrazniej widoczna 
u zawodnikôw z najnizszym stazem (ponizej 5 lat).
4. U zawodnikôw trenuj^cych powyzej 10, lat wyniki sportowe utrzymywaly siç na 
podobnym wysokim poziomie i nie wykazywaly progresji, co moglo byc 
spowodowane uzyskaniem maksymalnego potencjatu biologicznego.
5. Szczegôlnego znaczenia w okresie startowym nabieraly elementy cwiczen 
rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej, ze wzglçdu na znacznie zwiçkszon^ 
intensywnosô treningu, zastçpuj^c^ przewazaj^ca w poprzednim okresie duz^ 
objçtosc, z czym niejednokrotnie wi^zato siç zwiçkszone ryzyko wyst^pienia 
mikrourazôw.
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Rye. 1. Stany ahumulacji i intensyfikaeji w poszczegdlnych okresach cyklu 
treningawego. Legends: kolor czerwony-szczyt formy, kolor niebieski-forma 

sportowa, kolor zielony-stopien wytrenowania.
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Ryc. 2. R'yniki sportowe uzyskane prurr rawodnlczk! trenujqct ponllej S loi (.4.A., 
N.A., J.A., R.K., SM.). Objasnienia de ryc. 2, 3, 4, S, 6: S .S  -  zawody о „srebrnq 
sztangç”, M.P. -  Mistrzostwa Polski, M.E. -  Mistrzostwa Europy, M.É. -  
Mistrzostwa Swiata.
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Ryc. 3. Wyniki sportowe uzyskane priez zawodnikôw trenuiaçych ponizei 5 
lat (SS, K.D., B.D.).
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wagowych, trenujqcych powyzej 10 lat (W.K., S.R., F.R., S.B., G.R., B.B.).
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Tab. I Dane osobowe zawodnikdw (kobiet i mqiczyzn) kadry narodowej w 
podnoszeniu cipzarow „powerlifting” (kadra A i fi).

U P. lnicjaly Rok
urodzenia

G rupa  
i klasa 
sportowa

G rupa
startowa

Rok
rozpoczfcia
treningu

Przynaleznosc
klubow a

Kadra A  -  infzczyzni

1 R.R. 1983 1V-2 I 1997 Start Koszalin
2 S.S. 1985 IV-2 I 2000 Start Wroclaw
3 K.E. 1958 IV-2 I 1979 Start Wroclaw
4 G.A. 1958 I1I-A2 1 1976 Start Zielona
5 C.G 1973 VI-7 II 1988 Start Wroclaw
6 T.M. 1971 V I 1989 Start Wroclaw
7 O.K. 1964 V 1 1981 Start Wroclaw
8 W.K. 1966 VI-6 II 1986 Start Koszalin
•> S.R. 1973 111-Ai I 1990 Start Katowice
10 F.R. 1955 1V-3 I 1976 Start Koszalin
11 K.D. 1971 II1-A2 I 2001 Start Katowice
12 R.R. 1975 III-Ai I 1998 Start Wroclaw
13 S.B. 1959 iii-a 2 I 1981 Astoria
14 H.L. 1964 III-3 I 1994 Start Wroclaw
Kadra B -  m^zczyzni

15 G.R. 1975 iii-a 2 I 1987 Start Wroclaw
16 B.D. 1979 III-A4 I 1999 Start Wroclaw
17 B.A. 1976 VI 11 1995 Start Wroclaw
IS B.B. 1962 III-A4 I 1983 Start Wroclaw
Kadra A  -  kobiety
19 M.A. 1983 IV-2 I 2001 Astoria
20 N.A. 1978 III-A2 I 2000 Start Wroclaw
21 J.A. 1985 VI-7 II 2001 Start Koszalin
22 R.K. 1980 TV-2 I 2000 Start Koszalin
23 S.M. 1970 IV-2 I 2000 Start Tarnobrzeg
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Tab. 2 Wyniki sportowe zawodnikôw kadry narodowej w podnoszeniu 
ciçtarôw „powerlifting” (kadra А і В/.

L.P. Inicjaty

2001 2002 2003

S.S.
21-
22.09

ME.
27.10-3.11

M..P.
26-
28.04

M.S.
20-
30.08

S.S.
4-
6.11

M..P.
23-
25.05

M.E.
28.07-
4.08

S.S.
10-
12.11

Kadra A - mçzczvzni

1 R.R.- 125
II

127,5
III - - 122,5

II
115
I

130
I

127,5
II

2 S.S. - - 92,5
I -

100
III

115
11

125
II

115
III

3 K.E 135
I

137,5
III

130
II

140
VI

135
I

137,5
II

140
III

135
I

4 G.A. 135
I

150 
I R.E.

147,5
I

145
IV

135
1

140
I

145
I

130
I

5 C.G. 130
II

130
III

132,5
I NS 120

I
142,5
I

125
TV -

6 T.M. 145
I

150
I

155
I

165
VI

155
I

150
I К 132,5

II

7 O.K. 157,5
11

157,5
1

145
I

157,5
IV К 150

I S 145
I

8 W.K. 150
I

147,5
II

155
I - 152,5

II К 145
III

147,5
I

9 S.R. 170
I

180
I

170
I

190
III
R.E.

172,5
I

180
I

145
III К

10 F.R. 200
I

197,5
I

195
I

202.5
III

200
I

197,5
I

195
I

200
I

11 K.D. - -
160
III -

170
I

180
11

175
V

175
II

12 R.R. 192,5
I

190
I

190
I

215
III

190
I

205
1

200
II

200
I

13 S.B. 192,5
11

190
IV

192,5
II - 182,5

I
182,5
I

195
IV -

14 H.L. 212,5
I

215
III

210
I - К К К К
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kadra B - m^zczyzni

15 G.R. - - - - -
165
11 -

172,5
II

100 115 117,5
16 B.D. III ' III IV

130 132,5
17 B.A. III I

165 167,5
'8 B.B. - III III

kadra A - kobiety
60 67,5 67,5

19 M.A. - ' I 11 III

55 57,5 60 60 62,5 65
20 N.A. 11 ' I VI I I IV

75 75 82,5 82,5 82,5
21 J.A ” ' II II II III IV

90 92,5 92,5 95 92,5 100
22 R.K. I IX I I IV II

75 77,5 95,5 95 85
23 S.M. I I I II 1 1
I egenda do tab. 2: K -  kontuzja, S -  boje spalone, R.E. -  rekord Europy, S.S. -  
zawody o „srebrn^ sztang?”, M.P. -  Mistrzostwa Polski, M.E. -  Mistrzostwa Europy,
M.S. -  Mistrzostwa Swiata.

Tab. 3 Struktura przygotowan kadry niepelttosprawnych zawodniköw w 
_________ podnoszeniu cieiarow „powerlifting ” w latach 2001- 2003.________

Kok 2003
15-18.01 badania lekarskie i wydolnoSciowe Wroclaw
26.02-11.03 zgrupowanie kadry narodowej Wisla
•1-6.05 mistrzostwa Polski Katowice
20.05-3.06 zgrupowanie kadry narodowej Goscim
8-10.06 zawody integracyjne Bydgoszcz
1-12.08 zgrupowanie kadry narodowej Wisla
1-3.09 zawody integracyjne Repty Slqskie
10-14.09 badania lekarskie i wydolnosciowe Wroclaw
22-21 10 zawody „srebrna sztanga” Wroclaw
14-26.10 zgrupowanie kadry narodowej Wisla
27.10-3.11 mistrzostwa Europy Budapeszt
Kok 2002
1-3.02 Konsultacje Duszniki Zdrö)
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4-6.03 badania lekarskie i wydolnosciowe Wroclaw
18 31.03 zgrupowanie kadry narodowe: Wisla
12-14.04 turniej druZynowy Duszniki Zdroj
26-28.04 mistrzostwa Polski Bydgoszcz
20.05-2.06 zgrupowanie kadry narodowej Wisla
13-17.06 otwarte mistrzostwa Francji Francja
4-17.08 zgrupowanie kadry narodowej Wisla
20-30.08 mistrzostwa swiata Malezja, Kuala Lumpur
4-6.11 zawody „srebma sztanga” Wroclaw
Rok 2003
12-14.02 badania lekarskie i wydolnosciowe Wroclaw
3-16.03 zgrupowanie kadry narodowej Wisla
9-10.05 druzynowe mistrzostwa Polski Koszalin
23-25.05 indywidualne mistrzostwa Polski Wroclaw
6-8.06 otwarte mistrzostwa Stowacji Slowacia, Banovce
13-28.06 zgrupowanie kadry mlodziezowej Wagrowiec
13-15.06 zawody „luczniczka” Bydgoszcz
15-17.06 otwarte mistrzostwa Ukrainy Ukraina, Dniepropetrovsk
2-4.07 badania lekarskie i wydolnosciowe Wroclaw
14-27.07 zgrupowanie kadrv narodowej Wisla
28.07-4.08 mistrzostwa Europy Slowacja, Pieszczany
12-13.09 turniej integracyjny Tamowskie G6ry
10-12.10 zawody „srebma sztanga” Wroclaw

Tab. 4 Wyniki zawodniköw kadry A, ktörzy trenowali kröcej, nii 5 lat
In icja ly 2001 2002 2003 Rok rozpocz^cia treningu

M.A. _ . - . 122,5 115 iJö 127,5 2001
II 1 1 II

N.A. 55 - 57,5 60 62,5 m 2000
II 1 ü 1 I m

J.A - - 75 75 82,5 m 82,5 2001
II II II S i S IV

R.K. - - 90 m ,s 92,5 95 sm 100 2000
I I I IV II

S.M. 75 - 77,5 - - 95,5 m 85 2000
I 1 I ii I

S.S. • - 92,5 - 100 115 125 115 2000
1 III II 9 III

K.D. _ - 160 • 170 180 175 175 2001
III 1 II m II

B.D. 100 - - - 115 117,5 1999
III III IV
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РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНІ ОЛІМПІАДИ ГА СПОРІ ОСІБ З ЗАТРИМКОЮ 
РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

ІГРОВИЙ МУЗИЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ПСИХОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ (БАЙКІНА Н.,

ГОРОДЕЦЬКА І.)
Актуальність дослідження. Під затримкою психічного розвитку (ЗПР) 

слід розуміти синдром тимчасового відставання в розвитку психіки в цілому чи 
окремих її функцій (моторних, мовних, сенсорних, емоційно-вольових), спові
льненого темпу реалізацій запрограмованих у генотипі властивостей організму, 
які є наслідком тимчасово діючих факторів.

Змістовні характеристики різних варіантів ЗПР були розглянуті в роботах 
Г.А.Власової, М.С.Певзнер, які виділили дві основні форми: 1) психофізіологі
чний; 2) психічний інфантилізм.

К.С.Лебединська і В.В.Лебединський припустили чотири варіанти ЗПР:
І) конституціональний; 2) соматогенний; 3) психогенний; 4) церебрально- 
органічного генезу[1].

Г.Є.Сухарєва, виходячи із етіологічного принципу, виділила п’ять форм 
порушення інтелектуальної діяльності у дітей із ЗПР:

1) інтелектуальні порушення, які виникли у зв’язку з несприятливими умо
вами середовища і виховання чи патологією поведінки;

2) інтелектуальні порушення при тривалих астенічних станах, обумовлених 
соматичними захворюваннями;

3) порушення при різних формах інфантилізму;
4) вторинна інтелектуальна недостатність, яка виникла на фоні ураження 

слуху, зору, дефекту мови, читання, письма;
5) функціонально-рухові інтелектуальні порушення у дітей у резидуальній 

стадії і віддаленому періоді інфекцій і травм ЦНС [4].
В.В.Ковальов, взявши за основу патогенетичний принцип, усі суміжні 

форми інтелектуальної недостатності умовно розділив на чотири групи:
1) дезонтогенетичні;
2) енцефалопатичні;
3) з інтелектуальною недостатністю, що виникає на фоні порушень аналіза

торів (сенсорної депривації) і органів почуттів;
4) з інтелектуальною недостатністю, пов’язаною з дефектами виховання та 

інформаційною недостатністю з раннього дитинства [І].
Зараз усе більше значення надається диференційному підходу в корек- 

ційній роботі з дітьми, у яких виражена ЗПР різного психофізичного і особисті- 
сного розвитку: споживчо-мотиваційна, емоціонально-вольова, когнітивно- 
пізнавальна, моральна. Основним змістом корекційної роботи повинно стати 
створення зони найближчого розвитку і діяльності дитини із ЗПР.

Необхідно виділити три напрямки корекційної роботи:
1) Педагогічна, направлена на корекцію поведінки, оптимізацію емо

ціонального стану та інтелектуальної діяльності, ліквідацію педагогічної запу
щеності дитини, на його адаптацію в соціальному середовищі.
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2) Психологічна, направлена на відновлення психологічних механізмів 
взаємодії дитини із середовищем, на адаптацію особистості, що гармонійно 
розвивається, на профілактику нервово-психічних розладнань, яка використо
вує різні методи корекції (арттерапія, ігрова терапія, музична терапія, куклоте- 
рапія, психогімнастика).

3) Лікувально-педагогічна, включає набір медичних, психологічних і 
дефектологічних впливів, які направлені на хвору дитину з метою лікування, 
профілактики, навчання і виховання.

Виходячи із загальних принципів психокорекційної роботи -  єдності діаг
ностики і корекції, нормативності розвитку, корекції “зверху-вниз”, системнос
ті розвитку, психічної діяльності та ін. — сучасні корекційні програми повинні 
бути побудовані на основі системного підходу і зобов’язані включати сукуп
ність прийомів, методів і технік.

Мета і завдання На жаль, на сьогодні мало інтегрованих програм, які 
могли б комплексно вирішити ці завдання. Для того, щоб вирішити цю пробле
му, ми розробили програму музичного та ігрового тренінгу.

Корекційний ігровий музичний тренінг -  це комплексна програма, через 
яку здійснюються всі три напрямки корекційної роботи з дітьми.

Програма складається із чотирьох блоків:
1. Діагностичного, який направлений на виявлення порушень у розвитку 

дитини пізнавальних процесів й особистості дитини.
2. Корекційно-педагогічного, метою якого є формування життєвої позиції, 

знань про світ, систему цінностей і ціннісних відношень до світу, здібності жи
ти за соціокультурними цінностями, вступати в соціальні відносини і регулюва
ти зміст свого життя, готовності до творчого самоудосконапення.

3. Корекційно-психологічного, напрямком якого є корекція і розвиток здіб
ностей, комунікативних навичок, інтелектуальної, емоціонально-вольової, мо
тиваційної сфер дитини із ЗПР. Цей блок включає елементи таких методів пси
хологічної корекції: ігротерапія групова, примітивна ігротерапія, ігротерапія з 
різноманітними матеріалами, музична, танцювальна, арттерапія, проективний 
рисунок, складання історій, казкотерапія, психогімнастика, соціально- 
психологічний тренінг, методи корекції пізнавальних процесів.

4. Лікувально-педагогічного, метою якого є розвиток і корекція фізичних 
здібностей і навичок дітей із ЗПР, освоєння ними музично-спортивних рухів, 
дихальної гімнастики.

В основі організації корекційно-ігрового музичного тренінгу лежать такі 
принципи: єдність діагностики і корекції, принцип нормального розвитку, інди
відуалізація розвитку, корекція “зверху-вниз” (Л.С.Виготський), корекції “зни
зу-вверх”, діяльнісний, принцип підвищення вимог, всебічного впливу і ком
плексності.

Програма “Корекційно-ігровий музичний тренінг” передбачає:
1. Оптимальний склад групи (6-8 дітей у віці 7-8 років, 8-9 років).
2. У групу повинні входити діти різних статей.
3. У групі можуть знаходитись діти з різними формами ЗПР.
4. Тривалість занять 60 хвилин.
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5. Програма розрахована на 68 годин па рік.
6. Використовувати програму як самостійно, так і фрагментарно.

Результати досліджень.
Програма була апробована на групах дітей із ЗПР психічного походження 

дитячих будинків і шкіл Євпаторії. Контрольний діагностичний експеримент, 
проведений після завершення програми, дозволив нам прослідкувати можливо
сті подолання затримки психічного розвитку в дітей із ЗПР. Експериментальні 
дані показали такі результати:

- продуктивність і стійкість уваги: у 60 % дітей експериментальних груп -  
від дуже низького до низького, у 24 % - з низького рівня до середнього;

- змінився обсяг уваги: у 40 % дітей експериментальних груп просування 
від низького рівня до середнього, у 50 % - від дуже низького до низького;

- рівень короткочасної зорової, слухової пам’яті: у ЗО % дітей просунувся 
від дуже низького до низького, у 60 % - від низького до середнього;

- у 55 % дітей експериментальної групи покращився рівень розвитку уяви, 
а в 45 % цей рівень залишився попереднім;

- змінився емоційний стан дітей, з’явилось почуття задоволення, покращи
лось самопочуття, активність і настрій. Ці показники перемістились від негати
вного полюса до нормального позитивного стану у 98 % дітей експерименталь
них груп;

- прагнення до самоствердження у спокійній, безконфліктній обстановці 
зафіксовано у 68 % дітей;

- знизився індекс агресивних реакцій і ворожості до вікової норми;
- рівень загальної шкільної тривожності знизився від 50-75 % до 40-65 % 

дітей;
- знизився рівень переживання соціального стресу у 80 % дітей;
- відійшов страх самовираження у 63 % дітей;
- знизився страх ситуації перевірки знань у 26 % дітей;
- у 28 % дітей відійшли проблеми і страхи у відношеннях з учителем, під

вищилась самооцінка у 56 % дітей;
- рівень шкільної мотивації став вище, перемістившись від низького до се

реднього у 55 % дітей;
- усі діти експериментальної групи стали достатньо гарно орієнтуватись у 

просторі, координувати рухи, стали спритними.
Якісний аналіз результатів контрольного експерименту дозволив зробити 

висновок, що корекційний ігровий музичний тренінг, будучи інтегрованою 
комплексною програмою, може стати методом корекції дітей із ЗПР.
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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (БР1СКІІІ
Ю., СТРЕЛКОВСЬКА В.)

Актуальність. У Євросоюзі 10 % мешканців є неповносправними [6]. Це 
50 мільйонів людей. У Польщі на одну тисячу мешканців -  143 особи неповно- 
справні. Саме тому обов’язком кожного з нас є зробити все можливе, щоб люди 
з вадами розумового розвитку у будь-якій країні відчували себе повноцінними 
членами суспільства.

З метою реабілітації та розвитку адаптаційних можливостей спортсменів- 
інвалідів, Спеціальні Олімпіади проводяться для атлетів різного рівня підготов
леності, які розподіляються на групи (дивізіони) учасників з однаковими рухо
вими та функціональними можливостями, а головне — з подібними спортивни
ми результатами [1]. Спорт для цих людей є найкращим засобом фізичної та 
соціальної реабілітації [1,7].

За рівнем розвитку та організації програм Спеціальних Олімпіад Польща 
посідає чільне місце у Європі [8]. Саме у Польщі розташований офіс Спеціаль
них Олімпіад Європи-Євразії, до зони відповідальності якого входять і Спеціа
льні Олімпіади України. Досвід Спеціальних Олімпіад Польщі може бути вико
ристаним у Спеціальних Олімпіадах України, що бурхливо розвиваються, зок
рема на Львівщині.

Мета роботи -  визначити особливості розвитку Спеціальних Олімпіад у 
Польщі.

Завдання: 1. Визначити напрями розвитку Спеціальних Олімпійських ви
дів спорту у Республіці Польща. 2. Визначити тенденції розвитку Спеціальних 
Олімпіад у Республіці Польща.

Для вирішення поставлених завдань ми використали наступні методи: ана
лізу та узагальнення спеціальної літератури, документальних матеріалів, мате
ріалів інформаційної мережі Інтернет; історичний метод.

Результати роботи. Ідея фізичного розвитку дітей і молоді з затримкою 
розумового розвитку у Польщі сягає 60-х рр. і пов’язана із утворенням „шкіл 
життя”, спеціальних дитячих садків, клубів молоді, акція таборів і т.п. Лише у 
1973 році було організовано І Спартакіаду Шкіл Життя, яка була проведена з 
ініціативи Варшавського Кола Допомоги Дітям Спеціальної Опіки і персоналу 
варшавських шкіл життя. У 70-х і 80-х рр. подібні змагання і спартакіади про
водились у великих містах багатьох областей [4,5,7].

Зв’язок з міжнародним спортом для осіб з затримкою розумового розвитку 
був розпочатий у 1983 році. Польська збірна (делегація) була запрошена Юніс 
Кеннеді Шрайвер на Всесвітні Літні Ігри Спеціальні в Батон-Роудж (США). У 
1985 році польські спеціальні спортсмени взяли участь у Всесвітніх Зимових 
Іграх Спеціальних у Парк Сіті (США). Де-юре, початок діяльності руху Спеціа
льних Олімпіад у Польщі припадає на лютий 1985 року, від утворення Загаль- 
нопольського Комітету Спеціальних Олімпіад при урядовому Комітеті Допомо
ги Особам з Затримкою Розумового Розвитку. До його складу увійшли предста
вники різних суспільних груп. Головним завданням роботи цього комітету є 
проведення спортивних тренувань і організація змагань згідно з духом і засада-
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ми світового руху Спеціальних Олімпіад, розповсюдження фізичної культури 
посеред дітей і молоді з затримкою розумового розвитку, а також розвиток все
світньої ідеї руху Спеціальних Олімпіад.

В 1986 році у 22 областях було організовано обласні Спеціальні Олімпіади. 
В них взяло участь 2300 дітей і молоді, а також дорослих спортсменів з 90 осві- 
і ньо-виховних секцій. Цього ж року в Іграх у Брук Селі взяла участь польська 
збірна складалась з 12 спортсменів, а також тренерів та опікунів. Крім спортив
них успіхів цей виїзд був також корисним як практичний досвід для організації 
та проведення змагань для дітей та молоді з затримкою розумового розвитку.

Влітку 1987 року знову були організовані обласні Спеціальні Олімпіади. 
Також цей рік можна вважати початком офіційної співпраці в рамках розпо
всюдження ідеї руху Спеціальних Олімпіад у країнах Східної Європи. Польська 
програма отримала II рівень акредитації Міжнародних Спеціальних Олімпіад 
(SOI).

Важливим моментом у розвиткові руху Спеціальних Олімпіад Польщі було 
проведення І Загальнопольських Літніх Ігор Спеціальних Олімпіад. Узагальнені 
відомості щодо структури програм та кількості учасників Загальнопольських 
Літніх Ігор Спеціальних Олімпіад наведено у табл.1 та рис.І відповідно.

І Загальнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад відбулись 14 березня 1987 р. 
у Варшаві. Почесний патронат над змаганнями взяв на себе тодішній віце- 
прем’єр, проф. Збігнев Тертик. Організаторами були: Головний Уряд ТПД -  
комітет Спеціальних Олімпіад, департамент спеціального навчання Міністерст
ва освіти і виховання, головний комітет фізичної культури і туризму, Академія 
фізичного виховання у Варшаві і редакція тижневика „Спортовець”. Під час це
ремонії відкриття вогонь запалила спортсменка Спеціальних Олімпіад разом із 
найпопулярнішою польською легкоатлеткою -  Іреною Шевінською [3].

Змагання проводилися у двох дисциплінах: легкій атлетиці і плаванні, від
бувались на Варшавській академії фізичного виховання. Стартувало 260 спорт
сменів з 28 областей. Медалі для спортсменів за посередництвом Європейсько
го Бюро Спеціальних Олімпіад надіслала фундаторка руху Юніс Кеннеді- 
Шрайвер.

6-7 травня 1989 р. на об’єктах Варшавської академії фізичного виховання 
були організовані II Загальнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад, під патрона
том тодішнього міністра молоді і спорту -  Олександра Кваснєвського. Олімпій
ський Вогонь запалив Здзіслав Гофман, чемпіон світу в потрійному стрибку.

Цього разу у змаганнях приймали участь 559 спортсменів з 42 областей 
Польщі, а також з дружніх країн Європи: Болгарії, Чехословаччини, Естонії, 
Бельгії і Литви.
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Рис. І. Динаміка кількості учасників літ ніх Ігор 
Спеціальних Олімпіад Польщі

76



Табл. І.
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Програма змагань об’єднувала п’ять дисциплін: легку атлетику, плавання, 
гімнастику, футбол, програму рухової активності, а також хокей на підлозі як 
показовий вид.

Своєю присутністю відзначили Ігри Юніс і Сарджент Шрайвер. Слід згада
ти, що під час свого перебування у Польщі вони були відзначені орденом по
смішки спортсменами Спеціальних Олімпіад за діяльність на користь людей з 
розумовою відсталістю.

Важливим моментом для польського руху Спеціальних Олімпіад було 
отримання у 1989 році І рівня акредитації Міжнародних Спеціальних Олімпіад. 
Не менш значущою подією було створення у 1990 році Спортивного Товарист
ва для осіб з затримкою розумового розвитку -  Спеціальні Олімпіади -  Польща 
[4,5,7].

17-19 травня 1991 р. на об’єктах Академії фізичного виховання у Варшаві 
відбулись III Загапьнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад. Змагання проходили 
під патронатом дружини президента -  Данути Вапенси. На урочистій Церемонії 
Відкриття Ігор слова Спеціальної Олімпійської Клятви проголосив відомий 
польський актор Даніель Ольбрихський. Запалення Спеціального Олімпійсько
го Вогню виконав призер Ігор XXIV Олімпіади (1988,Сеул) Ваєтан Бронєвсь- 
кий. Стартувало 656 спортсменів з Польщі і 6 країн Європи. Спортсмени стар
тували вже у восьми спортивних дисциплінах. До легкої атлетики, плавання, 
гімнастики, футболу приєднались кінний спорт, настільний теніс і хокей на 
підлозі.

14-16 травня 1993 р. відбулись IV Загапьнопольські Ігри Спеціальних 
Олімпіад. Змагання проходили під патронатом президента Леха Вапенси. Бли
зько 900 Спеціальних Спортсменів стартувало на спортивних об’єктах варшав
ської АФВ, а також клубу ЦВКС.

Під час цих Ігор вперше запроваджені атрибути Спеціальних Олімпіад 
Польщі. Відомим митцем Едвардом Любчиною була створена м’яка іграшка 
„їжачок”, що стала символом Спеціальних Олімпіад Польщі, Мартіном Блаже- 
вичом було створено Гімн Спеціальних Олімпіад Польщі. Було запроваджено 
естафету Спеціального Олімпійського Вогню з місця проведення Всесвітніх 
Ігор Спеціальних Олімпіад.

V Загапьнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад відбулись у Варшаві 11-14 
травня 1995 р. У змаганнях з восьми видів спорту взяло участь 814 спортсменів, 
що представляли 45 областей і 9 закордонних збірних з Албанії, Австрії, Болга
рії, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Румунії, Словаччини і Угорщини. Під час Ігор 
проходив семінар для батьків.

На VI Загальнопольських Іграх Спеціальних Олімпіад до Варшави приїха
ло в загальному біля 1000 спортсменів -  41 збірна з Польщі, а також 6 збірних з 
закордону. 4-7 червня 1998 р. на спортивних об’єктах Академії Фізичного Ви
ховання та Військової технічної академії відбувались змагання у 11 видах спор- 
зу. Змагання проходили під патронатом президента РП -  Олександра Кваснєв- 
ського.
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Особливо слід підкреслити факт, що до групи з 530 волонтерів входили 
особи з розумовою відсталістю, які допомагали у церемонії нагородження, а та
кож виконували відповідальну роль асистентів арбітрів змагань.

Це були перші Ігри, що проводились відповідно до 4-річного циклу.
У 2002 р. VII Загапьнопольські Літні Ігри Спеціальних Олімпіад вперше 

відбулись поза Варшавою — у Познані. У змаганнях з 11 видів спорту взяло 
участь 930 спортсменів, що репрезентували 18 Регіональних Відділів і 1 закор
донне представництво.

Висновки:
1. Програма Ігор Спеціальних Олімпіад-Польща формується у відповідно

сті із програмою Міжнародної Організації Спеціальних Олімпіад.
2. У діяльності на користь осіб з затримкою розумового розвитку у Польщі 

можна визначити такі періоди:
• 1973-1983 -  І Організаційний період, початок діяльності;
• 1983-1987 -  II Організаційний період, налагодження зв’язків з міжнарод

ним спортом для осіб з затримкою розумового розвитку;
• 1987-2002- Активний період діяльності Спеціальних Олімпіад Польщі

3. Програма Літніх Ігор Спеціальних Олімпіад Польщі характеризується 
постійним збільшенням як кількості учасників, так і збільшенням кількості ви
дів спорту.

4. Досвід роботи Спеціальних Олімпіад Польщі стосовно використання ін
ституту Почесного Патронату, проведення Ігор Спеціальних Олімпіад на базі 
закладів освіти, залучення волонтерів може бути використаним Всеукраїнською 
громадською організацією інвалідів „Спеціальна Олімпіада України”.

Література:
1. Бріскін Ю.А. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади: навчальний по

сібник. -Л ьвів: „Ахілл”, 2003. -  128 с.
2. Висковатова Т.П. Умственная отсталость и параолимпийский спорт 

//Наука в олимпийском спорте. -  2002. - №2. -  с.30-36.
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА ЗОРОВО-ПРОСТОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ В ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИ 
МКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (КРЕТ Я.)

Актуальність дослідження. Діагностика зорово-просторової пам’яті ді
тей із затримкою психічного розвитку зараз стає все більш актуальною з двох 
причин:
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- діагностика рівня розвитку вищих психічних функцій (ВІ1Ф) дітей із за- 
іримкою психічного розвитку дозволить па ранньому етапі надати корекційну 
допомогу;

- зростає тенденція до індивідуалізації освіти з урахуванням специфіки і 
ріння розвитку психічних функцій дигини.

Нейропсихологічний підхід до діагностики стану ВПФ дозволяє виявити 
неоднорідність дитячої популяції і дати індивідуальну характеристику стану 
психічних функцій дитини.

Нерівномірність розвитку ВПФ у більшій мірі виражена в дітей, які ма
ють ЗПР, особливо функцій програмування і контролю лівопівкульових гнос- 
і ичних функцій (Т.А.Власова, К.С.Лебединська [1], Н.Г.Манеліс [2],
I Ф.Марковська [3]). При цьому закономірності психічного розвитку в нормі та
II ЗПР подібні (Л.С.Виготський [4]).

У дітей із ЗПР спостерігається відставання в розвитку зорово-просторової 
нам’яті, відмічається звуження обсягу і порушення вибірковості пам’яті 
(М.К.Корсакова, Ю.В.Мікадзе, Є.Ю.Балашова [5]).

Метою і завданням даної статті є вивчення невербальних зорово- 
просторових функцій у дітей із ЗПР. Для вирішення поставленого завдання бу
ма запропонована проба нейропсихологічного обстеження у дітей в нормі і при 
IIІР, які демонструють відносну “слабкість” ліво- і правопівкульових функцій.

Застосування нейропсихологічного обстеження в практиці створює необ
хідність стандартизації процедури проведення і оцінки виконання проб.

У дослідженні взяли участь дві групи праворуких дітей у нормі і з ЗПР у 
піці 6 років, 1 міс.; 7 років, 3 міс; 8 років, 2 міс.

Нормативні діти відвідували дитячий садок № 132 і навчались у масовій 
школі № 15 за програмою “підготовчий -  4” класи. Діти із ЗПР відвідували ди- 
іячий садок із затримкою психічного і мовного розвитку № 9, що має спеціа
льні групи для дітей із ЗПР, навчались у школі для дітей із ЗПР за програмою
"1-4”.

Діти із ЗПР мали висновки психоневролога і психо-медико-педагогічної 
комісії. Згідно з цими даними ЗПР в обстежених дітей має церебрально- 
органічну чи множинну етіологію. У неврологічному статусі у 39 дітей із ЗПР 
підмічалась розсіяна органічна мікросимптоматика, порушений психомоторний 
розвиток, загальномозкові порушення.

Методи дослідження. Діти були обстежені за комплексною нейропсихо- 
логічною методикою, адаптованою для дітей 6-8 років і апробованою в почат
ковій школі № 7 м. Дунганнона в Північній Ірландії.

Виконання проб оцінювалось у балах. На основі бальних оцінок були 
підраховані узагальнені показники-індекси, які характеризують стан ліво- і пра- 
иопівкульових функцій. Показники дозволили виділити підгрупи дітей з функ
ціональною “слабкістю” ліво- чи правопівкульових структур у кількості 50 осіб. 
Індекси і розробка способу їх підрахунку були здійснені кандидатом психологі
чних наук, лауреатом премії Президента України молодих учених Крет Я.В.
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Ці проби були напр,авлені на дослідження процесів сприйняття, перероб 
ки і збереження зорово-і|рОСТОрОВОї інформації, а також оцінку рівня розвитку 
правопівкульових холістцчних стратегій і лівогіівкульових аналітичних.

Дитині на 8-10 сек. пред’являють картотеку з чотирма невербалізованими 
геометричними фігурами j просять запам’ятати їх по порядку. Потім зразок за
бирають і дитині пропот,уЮТЬ намалювати запам’ятовані фігури. Після цього 
експериментатор закрив^, малюнок дитини і фігури пред’являються і відтво
рюються ще два рази. Через 25-30 хвилин, які заповнені іншою діяльністю, ди
тині пропонують згадати фігури ще раз.

Кількість правильно відтворених фігур у кожному завданні підраховуєть
ся окремо. Правильно відТВОрЄИОю вважається фігура, відображена точно, дзе
ркально чи з одною зм іцою При наявності декількох змін фігура вважається 
викривленою і до правильних не відноситься.

Усього підраховувалось 15 параметрів. Обробка результатів проводилась 
двома шляхами: порівняння вікової динаміки виконання проби від дитячого 
садка по 2 клас в нормі і при зп р  і аналіз особливостей виконання проби в під
групах дітей із відносно^ функціональною “слабістю” лівої чи правої півкулі в 
нормі і при ЗПР.

Достовірність міжіруиових відмінностей у виконанні проб перевірялась 
методом однофакторног0  дисперсійного аналізу за допомогою статистичного 
пакета SPSS 10,0 for W indow . Відмінності вважались значущими при F > 1,0 р 
< 0,05.

Результати дослі/^жень у  нормі з віком відмічається рівномірний ріст 
продуктивності запам'ят ОВуВання. Число помилок з віком зменшується. Виня
ток становлять зміни, псів’язані з лівопівкульовою “слабкістю”, і горизонтальні 
повтори, які до І класу з».,ачію зростають, а до 2 -  падають.

У групі із ЗПР і Зр>р показники продуктивності запам’ятовування значно 
нижчі, ніж у нормі. Продуктивність усіх відтворень коливається, тобто немає 
пов’язаної з віком значної позитивної динаміки. Діти із ЗПР і ЗРР допускають у 
середньому більше помцлок> ніж контрольна група. У дітей із ЗПР з віком кіль
кість майже всіх помилстк збільшується. Лише кількість змін, пов’язаних із пра- 
вопівкульною “слабкіспо”, і горизонтальних повторів знижується із віком.

Група ЗПР у цілому характеризується більш низькою продуктивністю за
пам’ятовування і більшою кількістю помилок. У цій групі відмічається знижен
ня продуктивності запам'ятовування і збільшення кількості помилок в 1 і 2 кла
сах.

У нормі і при ЗПР продуктивність усіх чотирьох відтворень у “лівих” під
групах значно вище, ні>^ у “правих”. Пропуски елементів частіше зустрічають
ся у “лівій” підгрупі в нхдрМі і в “правій” при ЗПР. В обох групах -  норма і ЗПР 
-  кількість змін і викри^лень пов’язаних зі “слабкістю” лівопівкульових струк
тур, і вертикальних noiJTOpjB значно більше в “лівих” підгрупах. А кількість 
змін і викривлень, пов’язаних зі “слабкістю” правопівкульових структур, пору
шень просторової орієн>аци змін порядку елементів, помилок за типом дзерка
льності значно вище в ‘'правих” підгрупах у нормі і при ЗПР. Трансформація в 
знак частіше зустрічаєть*ся в “правих” підгрупах у нормі і при ЗПР.
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Таким чином, результати виконання проби дозволяють виділити параме- 
іри, за якими “ліві” підгрупи дітей відрізняються від “правих”. Так, низька про- 
цуктивність запам’ятовування, збільшення кількості дизметрій, розділень фігу
ри на частини, порушень фігур, порушень просторової орієнтації елементів, 
іміни порядку елементів можуть слугувати гарним індикатором правопівку- 
ньової функціональної недостатності. Збільшення кількості спрощень, пропус
ків деталей, контамінацій, вертикальних повторів при відносно високій продук
тивності запам’ятовування -  індикатором лівопівкульової “слабкості”. Ці дані 
свідчать про специфічну участь лівої півкулі у здійсненні зорово-просторової 
діяльності в нормі у віковому періоді, що розглядається.

Висновки.
Результати досліджень показують:

- у нормі з віком збільшується продуктивність запам’ятовування і зменшуєть
ся кількість усіх типів помилок;

- при ЗПР і ЗРР вікової динаміки ні за продуктивністю, ні за кількістю поми
лок не спостерігається. Діти із ЗПР демонструють гірші результати виконан
ня, ніж норма. Відмінності між виконанням проби “лівої-” і “правоїт  підгру
пами більш виражені при ЗПР, ніж у нормі;

■ порівняння результатів показали зміни темпів включення лівопівкульових 
структур і здійснення зорово-просторової діяльності в дітей із ЗПР порівня
но з нормою. Уплетення в нормі частіше виникають в умовах функціональ
ної несформованості лівої півкулі, а в групі ЗПР -  правої півкулі.
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р о з д іл  4. д е ф л  їм пінський с п о р і

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ (БРІСКІН Ю.)
Актуальність. Олімпійський рух інвалідів - складова сучасного Олімпій

ського руху, що об’єднує організації, спортсменів та інших осіб, зокрема людей 
з особливими потребами. Базуючись на гуманістичних ідеалах, що закладені у 
Олімпізмі, Олімпійський рух інвалідів є одним з масштабних соціальних явищ 
сьогодення. У ньому реалізується право кожної особи на заняття спортом та 
участь у розбудові кращого світу засобами спорту, без дискримінації, на основі 
взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри.

У відповідності із Олімпійською Хартією, критерієм приналежності до 
Олімпійського руху є визнання МОК. Нині МОК визнані такі Всесвітні компле
ксні змагання інвалідів як Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри та ігри Спе
ціальних Олімпіад [7], у назвах яких відзеркалено прагнення асоціювання своєї 
діяльності із Олімпійською.

Мета роботи -  узагальнення історичних відомостей про спортивний рух 
інвалідів з вадами слуху.

Результати роботи. Перші спроби залучення інвалідів з вадами слуху до 
спорту були здійснені ще в XIX столітті, коли у 1888 році в Берліні було засно
вано перший спортивний клуб для глухих.

Перші “Олімпійські ігри для глухих” було проведено у Парижі (Франція) 
з 10 по 17 серпня 1924 року завдяки ентузіазму Ежена Рубен-Алке. У змаганнях 
брали участь представники національних федерацій Бельгії, Великобританії, 
Голландії, Польщі, Франції та Чехословаччини. До змагань також допустили 
спортсменів Італії, Румунії та Угорщини, які ще не мали своїх національних 
федерацій. До програми ігор увійшли п’ять видів спорту: легка атлетика, вело
спорт, футбол, стрільба та плавання. Успіх ігор перевершив усі сподівання, і це 
стимулювало організаторів відповідно до Олімпійських традицій проводити їх 
щочотири роки.

16 серпня на нараді у Ла Порт Дорс представники клубів та федерацій 
глухих Бельгії, Великої Британії, Італії, Нідерландів, Польщі, Румунії, Франції, 
Угорщини та Чехословаччини заснували Міжнародний спортивний комітет 
глухих (Comité International des Sports des Sourds -C IS S  (Рис.1). Першим прези
дентом Міжнародного спортивного комітету глухих було обрано Ежена Рубен-

Рис.1. Логотип Міжнародного Спортивного Комітету глухих
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Ллке (Eugene Rubcns-Alcais. 1888-1963), який пропрацював на цій посаді до 
1953 р. (Рис.2 (.Міжнародний спортивний комітет глухих пізніше став одним із 
фундаторів сучасного Міжнародного І Іаралімпійського Комітету [1, 4].

Рис. 2. Ежен Рубен-Алке
На Першому конгресі СІБ8 у Брюсселі 31 жовтня 1926 р. був прийнятий 

статут цієї організації.До початку другої світової війни до Міжнародного спор
тивного комітету глухих вступили Німеччина, Швейцарія, Данія, Норвегія, 
Фінляндія, Швеція, Австрія, США, Японія та Болгарія, а в 1949 році - Іспанія та 
Югославія. Було проведено перші Міжнародні зимові ігри для глухих.

З свого боку, МОК не залишає без уваги діяльність Міжнародного спор
тивного комітету глухих з популяризації спорту інвалідів, і з 15 липня 1955 ро
ку проголошує офіційне його визнання Міжнародною федерацією з Олімпійсь
ким статусом. Цього ж року відбулося приєднання до Міжнародного спортив
ного комітету глухих Австралії' та Нової Зеландії.У 1957 році, на XIV Конгресі 
Міжнародного спортивного комітету глухих до нього прийняли Аргентину, 
І рецію, Іран, Ізраїль, НДР, СРСР, Турцію. Уругвай та Чілі.

За заслуги у розвитку спорту серед глухих, реалізацію олімпійських ідеа
лів та практичний внесок у розвиток Міжнародного Олімпійського руху Між
народний Олімпійський Комітет у 1966 році нагородив Міжнародний спортив
ний комітет глухих Олімпійським Кубком Кубертена. На XIX конгресі в Берч- 
тесгадені в 1967 році прийняли назву “Всесвітні ігри глухих”.

У 1983 р. Міжнародний Спортивний Комітет глухих прийняв дві класи
фікації членства, угоду про вибір місця проведення ігор за шість років заздале
гідь, а також положення про обмеження числа супроводу посадовими особами 
спортсменів команд на Всесвітніх іграх глухих. Цього ж 1983 р. Міжнародний 
Спортивний Комітет глухих разом з іншими організаціями з метою збільшення 
коштів, що їх використовують у здійсненні фінансової підтримки міжнародних 
спортивних організацій інвалідів, Взяв участь у заснуванні Міжнародний спор
тивний фонд інвалідів.

Міжнародний Спортивний Комітет глухих спільно з іншими організація
ми брав участь у створенні Міжнародного Координаційного Комітету, Міжна
родного спортивного фонду інвалідів, Міжнародного Паралімпійєького Коміте
ту, проголошенні гасла “Рівність через спортивні змагання” тощо. З 1985 року 
прапори Міжнародного Олімпійського Комітету та Міжнародного Спортивного
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Комітету глухих майорять на літніх та зимових Всесвітніх іграх глухих. У 1990 
році, У 1990 р. на конгресі Міжнародного Спортивного Комітету Глухих у Гро- 
нінгені (Нідерланди), що він бу  ̂ црофінансований Міжнародним Олімпійсь
ким Комітетом, була підписана урода про співпрацю між Міжнародним ГІара- 
лімпійським Комітетом та Міжнародним Спортивним Комітетом глухих. Осно
вними її положеннями було визнання Всесвітніх ігор глухих змаганнями того ж 
статусу, що і Паралімпійські ігря; визнання Міжнародного Спортивного Комі
тету глухих організацією, що проводить змагання серед глухих; визнання неза
лежності та автономності усіх національних федерацій глухих спортсменів; до
мовленість про фінансову підтримку Міжнародного Спортивного Комітету 
глухих на пропорційній основі т о щ 0

Але згодом Міжнародний Паралімпійський Комітет, який фінансувався 
МОК, перетворився на самостійний центр з управління паралімпійським рухом, 
став домінувати у спортивному pyCj інвалідів, проводив свою роботу безпосе
редньо з національними спортивними організаціями інвалідів, минаючи інколи 
Міжнародний Спортивний Комітет глухих і, як правило, національні федерації 
глухих. З 90-х років XX століття у багатьох країнах національні федерації глу
хих стали втрачати свої зв’язки 3 Національними Олімпійськими Комітетами, 
втрачати підтримку з боку націоиальНих спортивних організацій інвалідів.

За свідченням екс-президецта Міжнародного Спортивного Комітету глу
хих Джералда Джордана (Jerald jOI4jan) Міжнародний Спортивний Комітет глу
хих також звинувачував Міжнар()дНИй Паралімпійський Комітет у тому, що ви
ділені йому кошти не були розПОділені згідно із угодою між організаціями 
[4,8,9].

Тому у 1993 р. на конгресі Міжнародного Спортивного Комітету глухих у 
Софи (Болгарія) було поставлено питання або про вихід з Міжнародного Пара- 
лімпійського Комітету, або припинення ігри глухих та участь у ГІаралімпійсь- 
ких іграх. Було офіційно надісл^но листа до МОК, у якому організація ставила 
питання про визнання ним ігор глухих у випадку виходу Міжнародного Спор
тивного Комітету глухих зі складу Міжнародного Паралімпійського Комітету. 
Разом з тим, Міжнародний Спортивний Комітет глухих цікавили умови участі 
глухих спортсменів у Паралімпійських іграх МОК не надав офіційної відповіді, 
але неофіційно дав зрозуміти, іц0 цінує членство Міжнародного Спортивного 
Комітету глухих у Міжнародн<зМу Паралімпійському Комітеті. Міжнародний 
Спортивний Комітет глухих залцшився членом МПК, але прийняв рішення про 
продовження проведення Всесвітніх ігор глухих та недоцільність участі глухих 
у Параді мпійських іграх.

Недоцільність участі у Пдралімпійських іграх обґрунтовувалася тим, що 
глухі вважають себе не інвалідами, а частиною культурної та мовної меншості 
людства - здоровими людьми 6g3 фізичних та психічних ушкоджень; змагання 
глухих спортсменів проводяться по тим же спортивним правилам як і у здоро
вих спортсменів, за винятком деяких змін технічного характеру (дії арбітрів по
винні бути чітко видимими, наприклад, світловими сигналами). Крім того, на 
ГІарапімпійських іграх глухі сппрТ£Мени мали змагатися не з іншими інваліда
ми, а з спортсменами своєї міжцародної федерації. Тому цілком логічно виник-
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ло питання про доцільність відмови від своїх змагань, що проводилися 75 років. 
Ще одним аргументом був мовний бар’єр, що існує між глухими спортсменами 
та спортсменами інших нозологій. Висловлювалось також застереження, що 
участь значної кількості глухих спортсменів у Паралімпійських іграх може 
спричинити до зменшення кількості учасників змагань, що їх представляють 
інші спортивні федерації інвалідів, а це не відповідає інтересам цих організацій 
і завданням Паралімпійських ігор.

В свою чергу, Міжнародні Паралімпійський Олімпійський комітети про
довжили визнавати Всесвітні ігри глухих та Міжнародний Спортивний Комітет 
глухих.

Згідно з дозволом МОК з 2001 року Всесвітні ігри глухих офіційно нази
ваються Дефлімпійськими іграми.

27 лютого 2003 р. 38-й Конгрес Міжнародного Спортивного Комітету 
Глухих прийняв рішення про запровадження назви “Міжнародний Дефлімпій- 
ський комітет” (International Deaflympic Committee)

Хронологія літніх та зимових Дефлімпійських ігор представлена у 
Таблиця 1-2 відповідно .

Таблиця І.
Хронологія проведення літ ніх Дефлімпійських ігор__________
Проведення ігор Кількість учасників

Ігри Рік Місто Спортсменів К раїн
І 1924 Париж, Франція 145 9
II 1928 Амстердам, Голландія 210 10
НІ 1931 Нюрнберг, Німеччина 316 14
IV 1935 Лондон, Великобританія 283 12
V 1939 Стокгольм, Швеція 264 13
VI 1949 Копенгаген, Данія 405 14
VII 1953 Брюссель, Бельгія 524 16
VIII 1957 Мілан, Італія 625 25
IX 1961 Хельсінкі, Фінляндія 595 24
X 1965 Вашингтон, США 696 27
XI 1969 Белград, Югославія 1183 33
XII 1973 Мальме, Швеція 1061 32
XIII 1977 Бухарест, Румунія 1468 37
XIV 1981 Кельн, Німеччина 1663 32
XV 1985 Лос-Анджелес, СІНА 1648 29
XVI 1989 Крайстчерч, Нова Зеландія 1469 32
XVII 1993 Софія, Болгарія 1900 51
XVIII 1997 Копенгаген, Данія 2078 57
XIX 2001 Рим, Італія 2405 70
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Таблиця 2.
Хронологія проведення зимових  Дефлімпійських ігор____

Проведення ігор Кількість учасників
ігри Рік Місто Спортсменів Країн

1 1949 Зеефельд, Австрія 33 5
II 1953 Осло, Норвегія 53 6
III 1955 Обераммерг, Німеччина 61 7
IV 1959 Монтана, Швейцарія 56 8
V 1963 Аре, Швеція 53 8
VI 1967 Берчтесгаден, Німеччина 86 12
VII 1971 Адельбаден, Швейцарія 92 13
VIII 1975 Лейк-Плесід, США 268 15
IX 1979 Мерібель, Франція 180 14
X 1983 Ма де Камподожліо, Італія 191 16
XI 1987 Осло, Норвегія 225 15
XII 1991 Банфф, Канада 287 18
XIII 1995 Іллас, Фінляндія 312 20
XIV 1999 Давос, Швейцарія 273 18
XV 2003 Саундсвіль, Швеція 1000* 25

* орієнтовна кількість

Яскраво виражена тенденція збільшення кількості спортсменів та країн- 
учасниць Дефлімпійських ігор.

Надзвичайно важливим для популяризації та розвитку спорту серед глу
хих є наявність міжнародних дактилологічних понять, що суттєво розширює 
залучення інвалідів цієї нозології до активного спортивного життя через спорі , 
збільшує можливості спілкування без перекладачів з представниками інших 
країн та континентів. У 1963 році для спілкування людей різних країн розроб
лена Міжнародна пальцева абетка. У 1976 році Всесвітня федерація глухих ух
валила міжнародний словник для глухих “Джестуно”, еквівалент “Есперанто”, 
що вбирає у себе 1500 знаків різних систем [6]. Його використовують при про
веденні спортивних ігор, конгресів тощо.

Висновки:
1. Дефлімпійський спорт є невід’ємною складовою сучасного Олімпійсько

го руху.
2. Діяльність у Дефлімпійському спорті має нозологічно моноструктурний 

характер.
3. На відміну від Паралімпійського руху та руху Спеціальних Олімпіад, Де 

флімпійський рух має закриту зону відповідальності.
4. У Дефлімпійському спорті значно актуалізованою є реалізація комуніка

тивної функції.
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5. У Дефлімпійському спорті спостерігається характерна для Олімпійського 
спорту тенденція до збільшення кількості спортсменів та країн-учасниць 
змагань.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ МОЖЛИВОС
ТЕЙ БАСКЕТБОЛІСТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ (ЄЛЬФІМОВА О.) 

Актуальність. Проблема реабілітації інвалідів є найбільш гострою у сус
пільстві. Кількість дітей з вадами слуху не зменшується, а подвоюється через 
кожні 15-20 років. В останнє двадцятиріччя кількість людей з вадами слуху 
становить 4-6 % населення Землі. [4].

Сучасне суспільство розвивається на основі ідей гуманізації, припускаю
чи розкриття та реалізацію творчого потенціалу кожної людини, в тому числі 
людей з відхиленнями у здоров’ї. Фахівці багатьох областей науки намагаються 
якщо не усунути, то серйозно зменшити наявні недоліки та їх наслідки [2,3].

Втрата слуху в ранньому віці негативно відбивається на формуванні ін
дивідуальності людини, розвитку фізіологічних систем і ускладнює її соціаль
ну, побутову і психологічну адаптацію. Вивчення змін у фізіологічних механі
змах систем, що взаємодіють і впливають на слухову сенсорну систему, має ве
лике значення не тільки для діагностики глибини хвороби і стану ускладнень, а 
й для обґрунтування і вибору ефективної методики реабілітації.

Дослідженнями багатьох авторів встановлено значне відставання глухих 
дітей від їх здорових однолітків у розвитку рухових якостей [1,2]. Відставання 
виражено у недостатньо точній координації рухів, низькому рівні розвитку про
сторової орієнтації, підтриманні рівноваги [2-4]. За даними літератури глухі ді
ти мають схильність до гіпокінезії, що супроводжується не тільки погіршенням 
рухових координаційних можливостей, але й зниженням захисних сил організ
му, деадаптацією серця, розвитком гіподинамії міокарду. Удосконалення осно-
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вних форм рухової діяльності в значній мірі обумовлюється функціональним 
станом вестибулярної сенсорної системи. За даними Г .В. Трофімовоі (1979), 
С.П. Хомко, А.Р, Сєрмєєвої (1993) у глухих дітей дошкільного та шкільного ві
ку спостерігається значне погіршення вестибулярних функцій порівняно зі здо
ровими дітьми. Одночасно аналіз спеціальної літератури свідчить про відсут 
ність уваги фахівців до методики комплексної оцінки та удосконалення функ
цій вестибулярної сенсорної системи. Недостатньо вивчений вплив порушень 
слуху на фізичну працездатність та фізичну підготовленість. В зв’язку з цим, 
розробка та обгрунтування рекомендацій з корекції рухової діяльності глухих 
дітей, на підставі оцінки рухової координації, є актуальними і соціально ваго
мими.

Мета - проаналізувати значення та особливості розвитку координаційних 
якостей у дітей з вадами слуху, які займаються баскетболом.

Завдання дослідження - проаналізувати та порівняти зі здоровими підлі
тками особливості розвитку координаційних якостей у підлітків з вадами слу 
ху, які займаються баскетболом.

Методи дослідження: координаційний біговий тест Філіповича, Маліна 
ка; ведення м’яча зі зміною напрямку руху; передача баскетбольного м’яча на 
швидкість і точність; дистанційні кидки баскетбольного м’яча на швидкість і 
точність; статична рівновага за методикою Бондарєвського.

Результати дослідження та їх обговорення: Здатність до оцінки і регу
ляції просторово-часових та динамічних параметрів рухів ми оцінювали за до 
помогою човникового бігу 3x1 Ом з оббіганням набивних м’ячів.

Таблиц» І
Результати тестування координаційних здібностей ю них баскетбо-

лістів (здорових та з порушеннями слуху) віком 13-14 паків
Обстежувані Човнико

вий біг 
3x10м з 
оббіган
ням на
бивних 
м’ячів,с

Статична рівновага 
за методикою Бонда- 

ревського, с

Передача ба
скетбольного 

м’яча на 
швидкість і 
точність, %

Дистанцій
ні кидки 

баскетбо
льного 

м’яча на 
швидкість і 
точність, %

Із за
критими 

очима

3 відкри 
тими очи

ма

13 років, 
здорові

9,0-8,5 18 52 12,62 9,86

14 років, 
здорові

8,0-7,8 19 55 14,34 7,24

13 років, з 
вадами слу
ху

9,3-9,2 12 23 30,2 14,6

14 років, з 
вадами слу- 
*У _________

8,9-8,7 13 26 28,49 11,76
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За результатами проведених досліджень (табл.1) одержані такі дані. Здо
рові баскетболісти 13 років продемонстрували результат 9,0-8,5с та 14 років 
8,0-7,8 с, що відповідає середньому та вищому за середній рівням згідно норма
тивних оцінок результатів для дітей і молоді європейської популяції віком 7-17 
років. Баскетболісти з порушеннями слуху мають низькі та нижче середнього 
показники.

Підлітки з порушенням слуху мали значно нижчі показники, ніж їх здо
рові однолітки, в прояву статичної рівноваги. Ще більше разюча перевага здо
рових баскетболістів над однолітками з вадами слуху встановлена у спеціаль
них для нього виду спорту, тестах (передача баскетбольного м ’яча на швидкість 
і точність та дистанційні кидки на швидкість і точність).Це підтверджує раніше 
проведені дослідження [2-4] і свідчить про нагальну потребу у акцентованому 
розвиткові координаційних якостей у спортсменів -  баскетболістів з вадами 
слуху.

Висновки:
1. Дослідження показало вагому різницю між показниками рівня розвитку 

координаційних здібностей здорових баскетболістів 13-14 років та баскетболі
стів з порушеннями слуху.

2. Для підвищення спортивної майстерності баскетболістів з вадами слуху 
доцільно акцентовано розвивати координаційні якості.
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IGRZYSKA EETNIE Г ZIMOWE DLA OSÖB GLUCHONIEMYCH (DEAFLYMPIC)
(BOLACH Е.)

W stfp. Oddzielenie sie igrzysk dla osöb gluchoniemych od olimpijskich і 
paraolimpijskich, byto podyktowane tym, iz igrzyska paraolimpijskie zapewnialy 
wydarzenia sportowe dla fizycznie niepelnosprawnych, a gluchota jest 
niepetnosprawnoscig „komunikacyjng” w stysz^cym spoleczenstwie. Osoby 
nieslysz^ce nie postrzegaly siebie, jako ludzie niepetnosprawni, a zwlaszcza w 
fizycznym znaczeniu і sg oni zdolni do wspölzawodnictwa bez wi^kszych 
ograniczen, zatem nie kwalifikujg sie do uczestnictwa w zawodach sportowych ani 
dla osöb pelnosprawnych, jak і dla niepelnosprawnych. Przyczynilo sie to do 
powstania osobnych igrzysk olimpijskich dla gluchych (deaflympic) [1,2, 3].
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Cel pracy. Celem pracy bylo przedstawienie dyscyplin i konkurencji 
uprawianych na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich dla gluchoniemych 
(deaflympic).

Dyscypliny letnic (summer deafly games)
Kazda biorqca udzial organizacja moze bye reprezentowana przez dwöch 

przedstawicieli, wsröd ktörych przynajmniej jeden musi bye nieslyszqcy. Dodatkowo, 
jesli istnieje taka konieeznose - ttumaez j?zyka migowego [1,2].

Badminton (Badminton). Obowi^zujqce przepisy w badmintona sa takie 
same, jak dla osöb pelnosprawnych ustalone przez Mi?dzynarodowa Federacj? 
Badmintona - International Badminton Federation (IBF) [1].

W grze w badmintona biora udzial zaröwno m?zczyzni, jak i kobiety 
niezaleznie od wieku czy umiejgtnosci. Gra rozgrywana jest pojedynezo b^dz parami 
i dzieli si? na sety i polega na przebiciu lotki ponad siatkg, w taki sposob by 
przeciwnik nie mögt jej odebrac. Punkt zaliczany jest, gdy lotka upadnie na pole 
przeciwnika. Z\vyci?zc£) zostaje ten zawodnik (lub para), ktöry wygrywa dwa sety. 
Badminton rozgrywany jest w pi?ciu konkurencjach [2]:
• gra poj edyneza m?zczyzn,
• gra pojedyneza kobiet,
• gra parami m?zczyzn,
• gra parami kobiet,
• gra mieszana.

Kolarstwo (Cycling). Obowi^zuj^ce przepisy sa takie same, jak dla osöb 
pelnosprawnych - ustalone przez Mi?dzynarodowa Uni? Kolarsk^ -  International 
Cycling Union (UCI) [ 2 ].

W programie igrzysk moga brae udzial wyl^cznie m?zczyzni i zawody 
odbywajg si? w nast?puj^cych konkurencjach [ 2 ]:
•  wyscigi torowe - odbywaja si? na torze owalnym. Tory otwarte maja 
nawierzchni? betonowa, asfaltowa lub z tworzywa sztucznego. W hali (na torach 
zakrytych) nawierzchnia jest drewniana. Dtugosc toru, z jego mocno nachylonymi 
wirazami, jest rözna i wynosi od 200 do 500 m,
• wyscigi szosowe - prowadza najcz?sciej z jednej miejscowosci do drugiej lub tez 
moga odbywac si? na obwodzie zamkni?tym, ktöry przejechac nalezy wielokrotnie i 
przy ktörych start i meta pokrywaja si?. Kolarze moga nawzajem si? pilotowac, 
nadawac tempo. Potr^canie i utrudnianie jazdy jest zabronione. Wyscigi szosowe 
podlegaja przepisom ruchu drogowego kraju, w ktöry si? odbywaja- Na wszystkich 
dtuiszyeh trasach wyscigu znajduja si? punkty odzywcze, w ktörych zawodnicy 
zaopatrywani saw  napoje orzezwiajace i zywnosc,
•  wyscigi wieloetapowe -  jesli wyscig szosowy rozgrywany jest na dtugim 
dystansie, trasa pokonywana jest w wielu etapach. Prowadz^cy w laeznej klasyfikacji 
nosi £ölta koszulk? (lub tez koszulk? innego koloru), najlepszy wedlug punktaeji za 
miejsca etapowe nosi koszulk? zielona. Suma wszystkich czasöw stanowi czas 
koncowy. 2a zaj?cie najlepszych miejsc na finiszach etapöw dziennych moga bye 
przyznawane bonifikaty czasowe,
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• jazda indywidualna na czas - ustalone tras? trzeba przejechac w mozliwie 
krotkim czasie. Zawodnicy startup} z rampy w odstQpach jednej minuty (mozliwe tez

inne odstypy czasu).
Kr?gle  (Bowling). Gra w krygle jest uprawiana indywidualnie i zespolowo, 

przepisy s^takie same, jak dla osob petnosprawnych - ustalone przez The Federation 
Internationale des Quilleurs (FIQ). W zawodach bierze udzial maksymalnie 12 
zawodnikow gluchoniemych, po 6 ptci mgskiej i zeriskiej. W razie koniecznosci 
wzywany jest tlumaczj?zyka migowego [2].

Zasady punktacji [2]:
• celem gry jest zbicie wszystkich krygli,
• gra sklada si? z 10 kolejek, kazdy zbity krygiel - to 1 punkt,
• jezeli w pierwszym rzucie zostaly str^cone wszystkie kr?gle, gra zostala 
zakonczona w pierwszej kolejce, jezeli nie - to otrzymywany jest drugi rzut kryglami, 
ktore nie zostaly str^cone w pierwszej kolejce,
• w 10 kolejce po zbiciu wszystkich kr?gli za pierwszym razem, otrzymywane si} 
dwa dodatkowe rzuty, przy zbiciu wszystkich krygli w dwoch rzutach, otrzymywany 
jest jeden dodatkowy punkt,
• maksymalna ilosc punktow w grze wynosi 300, po zsumowaniu ilosci wszystkich 
zbitych kr?gli w 10 kolejkach wygrywa osoba zdobywajgc najwigkszf} liczb? 
punktow,

Rodzaje rzutow i punktacji [2]:
- strike -  zbite sg wszystkie krygle w pierwszym rzucie, kolejne dwa rzuty w 
nast?pnych kolejkach liczone sg dwa razy, w dziesigtej kolejce jeden raz,
- spare -  zbite Sc} wszystkie krygle w kolejce w dwoch rzutach. W nast?pnej kolejce 
pierwszy rzut liczony jest razy dwa, w dziesirgej kolejce raz,
- miss -  zbitych jest cz?£d krygli w pierwszym rzucie, a drugi jest niecelny. 
Otrzymywana jest liczba punktow rowna zbitym kryglom w pierwszym rzucie.
- split -  po pierwszym rzucie pozostaly zawodnik ze skrajnie ustawionymi krgglami, 
z ktorych rnozna zbic tylko jeden,
- foul -  zawodnik przekroczyl lini? rzutu -  rzut zostal spalony, jesli zostaly zbite 
kr?gle, punkty nie sg liczone, ale rzut tak.

Lekkoatletyka (Athletics). Lekkoatletyka jest bez wgtpienia glown*} 
dyscypling igrzysk. Przepisy obowi^zujqce w lekkiej atletyce sg. takie same, jak dla 
osob petnosprawnych ustalone przez Miydzynarodowg Amatorskg Federacj? Lekkiej 
Atletyki - International Association of Athletics Federation (IAAF) [ 2, 3 ].

W tabelach 1 i 2 (aneks) przedstawione s;} poszczegolne konkurencje 
lekkoatletyczne dla gluchoniemych kobiet i m?zczyzn, z odpowiednimi limitami 
sportowymi [ 2, 3 ].

Pilka Koszykowa (Basketball). Przepisy obowigzujgce w pilce koszykowej, 
sg takie same, jak dla osob pelnosprawnych - ustalone przez Migdzynarodowa 
Federacja w pilce koszykowej -  International Basketball Federation (FIBA) [ 2, 3 ].

Bion} w nim udzial zarowno kobiety jak i rnyzczyzni. Mecz trwa 40 minut (4 
kwarty po 10 minut). Jesli w grze nie zostal wyloniony zwyci?zca, mecz jest
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przedluZany o 5 minut (nawet wielokrotnie), aZ do uzyskania przewagi przez jedng z 
druZyn [ 2 ] .

Pilka Nozna (Football). Obowigzujgce przepisy w pilce noznej sg takie same, 
jak dla osdb pelnosprawnych - ustalone przez Mi?dzynarodowg Federacj? Pilkarskg 
International Football Federation (FIFA) [ 2 ].

Mecz trwa 90 minut dzieli si? na dwie polowy po 45 minut i biorg w nim 
udzial wylgcznie m?Zczyzni. Po przerwie druZyny zmieniajg strony, a mecz wygrywa 
druZyna, ktöra zdob?dzie wi?cej bramek, kierujgc pitk? konczyng doing lub gtowg do 
bramki przeciwnika [ 2 ].

Pilka rfczna (Handball). Przepisy obowigzujgce w pi Ik? r?czng sg takie 
same, jak dla osob pelnosprawnych - ustalone przez Mi?dzynarodowg Federacje Pilki 
R?cznej International Handball Federation (IHF), mogg w nim brae udzial zarowno 
m?Zczyzni, jak i kobiety (2).

Mecz sklada si? z dwoch cz?sci po 30 minut, z 10 minutowg przerwg. Jesli po 
zakonezeniu drugiej polowy meczu wynik jest remisowy, wöwezas s?dzia zarzgdza 
dogrywk? (2 razy po 5 minut z jednominutowg przerwg) [ 2].

Pilka Siatkowa (Volleyball). Przepisy obowigzujgce w pilk? siatkowg dla 
niepelnosprawnych narzgdu sluchu sg takie same jak dla pelnosprawnych i ustalone 
przez Mi?dzynarodowg Federacj? Pilki Siatkowej — Federation International 
Volleyball (IVBF) [ 2, 3 ].

Gra sklada si? maksymalnie z 5 setöw i aby wygrac seta druzyna musi 
osiggngc co najmniej 25 punktöw (15 punktöw w pigtym secie), uzyskujgc 
jednoczesnie 2 -  punktowg przewag? nad rywalem. Spotkanie trwa do momentu, gdy 
jedna z druzyn wygra 3 sety [ 2].

Plywanie (Swimming). Zawodnicy podezas udzialu w zawodach nie mogg 
uZywac Zadnych aparatöw stuchowych podezas startu. Przepisy obowigzujgce 
pokrywajg si? z przepisami osöb pelnosprawnych, za wyjgtkiem skoköw do wody i 
plywania synchronicznego, w ktörych osoby z dysfunkejami narzgdu sluchu nie biorg 
udzialu. Przepisy dotyezgee plywania ustalone sg przez Federation Internationale De 
Nation Amatur (F1NA) [2].

Konkurencje indywidualne przeznaczone dla gluchoniemych m?Zczyzn i 
kobiet (2 ):

• styl dowolny- 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (wylgcznie kobiety), 1500 m 
(wylgcznie m?zczyzni),

• styl motylkowy -  100 m, 200 m,
• styl mieszany -  200 m, 400m,
• styl grzbietowy — 100 m, 200 m,
• styl klasyczny -  100 m, 200 m.

Konkurencje sztafetowe:
• styl dowolny - 4 x 100 m, 4 x 200 m,
• styl mieszany -  4 x 100 m.

Pilka wodna (W ater Polo). Dwie druZyny ptywajg w basenie o powierzchni 
30 x 20 i gl?bokosci 1,80 m, a celem gry jest wrzucenie pilki do bramki druZyny 
przeciwnej [ 2].
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Strzelectwo (Shooting). Przepisy obowi^zuj^ce w strzelectwie sa takie same, 
jak dla osôb pehiosprawnych - ustalone przez Miçdzynarodow^ Federacjç 
Strzelectwa - International Shooting Sport Federation (ISSF) [ 2, 3 j.

Konkurencje strzeleckie przeznaczone zarowno dia mçzczyzn, jak i dla 
kobiet [ 2, 3 ]:
• karabinek pneumatyczny (na 10 metröw),
• karabinek malokalibrowy (na 50 metröw),
• strzelba srutowa (do glinianych rzutek),
• pistolet pneumatyczny (na 10 metröw),
• pistolet malokalibrowy (na 25 i 50 metröw).

Tenis stolowy (Table Tennis). Obowi^zuj^ce przepisy w tenisie stolowym s^ 
identyczne, jak dla pelnosprawnych i ustalone przez Miçdzynarodow^ Federacjç 
Tenisa Stolowego -  International Table Tennis Federation (1TTF) [2].
• W grze biorq udzial zarowno mçzczyzni, jak i kobiety. W zawodach rozgrywane 
sq nastçpujcjce konkurencje [ 2]:
• druzynowe (mçzczyzni i kobiety),
• pojedyncze (mçzczyzni i kobiety),
• podwôjny (mçzczyzni, kobiety i mieszany).

Zapasy (Wrestling) Obowi^zuj^ce przepisy w zapasach s^ takie same, jak dla 
osôb pelnosprawnych - ustalone przez Miçdzynarodow^ Amatorsk^ Federacjç 
Zapasöw - Federation International de Lutte Amateur (FILA) i biorç w nich udzial 
wyl^cznie mçzczyzni [2, 3].
• W zapasach rozrôzniamy [2, 3]:
• styl wolny,
• styl klasyczny (grecko -  rzymski).
• W obu stylach rozrôzniamy 8 kategorii wagowych [39]: od 48 do 54 kg, do 58 kg, 
do 63 kg, do 69 kg, do 76 kg, do 85 kg, do 97 kg, od 97 -  do 130 kg.

Dyscypliny zimowc (winter deafly games)
Podobnie jak w dyscyplinach letnich kazda bior^ca udzial organizacja moze 

byc reprezentowana przez dwôch przedstawicieli, wsrôd ktôrych przynajmniej jeden 
musi byc niestyszqcy. Dodatkowo, jesli istnieje taka koniecznosc - tlumacz jçzyka 
migowego [1, 2, 3].

Hokej na lodzie (Icc Hokej) Obowi^zuj^ce przepisy w hokeju na lodzie dla 
osôb niepetnosprawnych narzqdu sluchu s^ takie same, jak dla osôb pelnosprawnych 
ustalone przez Miçdzynarodow^ Federacjç Hokeja na Lodzie- International Ice 
Hokej Federation (II HF) [ 2].
• Zasady gry [2]:
• Dwie druzyny po szesciu zawodnikôw (jedna druzyna nie moze miec w sumie 
wiçcej anizeli 16 zawodnikôw, nie licz^c bramkarzy), prôbuje strzelic bramkç, czyli 
umiescic krqzek w bramce przeciwnika. Mecz sklada siç z trzech 20-minutoych 
tercji; przerwy miedzy tercjami trwaj^ po 15 minut. Po kazdej tercji druzyny 
zmieniaj^ siç stronami lodowiska. Rôwniez w tych zawodach niezbçdny jest udzial 
tlumacza migowego.
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Narciarstwo Alpcjskie (Alpine Skiing) Do narciarstwa alpejskiego 
zaliczamy: slalom, slalom gigant, super slalom gigant i kombinacjç alpejsktp 
Obowi^zuj^ce przepisy s^ takie same, jak dla pelnosprawnych ustalone przez 
Miçdzynarodow^ Federacjç N arciarsk^- International Ski Federation(FlS) [ 2, 3 ]:
• slalom jest konkurencj^ alpejshp w ktorej gluchoniemi zawodnicy muszq 
pokonac najwiçcej zakrçtôw. Musz^ oni przejechac w jak najkrôtszym czasie trasç 
wyznaczon^ bramkami. Zawody rozgrywane sq w dwôch przejazdach, na dwôch 
rôznych torach. Na torze slalomu znajduje siç od 45 do 75 bramek (kobiety od 45 do 
65 bramek, a mçZczyzni od 55 do 75). Zjazd dla mçzczyzn wynosi od 180 m do 220 
m, zas u kobiet od 140 m do 200 m,
• slalom gigant rôzni siç od slalomu dluzszq. tras^ i mniejsz^ iiczbç bramek (po 30 
dla kobiet i mçzczyzn). Start nastçpuje w stalych odstçpach czasu minimum - 40 
sekundowych. Rozgrywane s^ dwa przejazdy na rôznych torach. Uzyskane czasy 
do siebie dodawane. Suma czasôw decyduje o miejscu w klasyfikacji zawodôw. 
Zjazd dla gtuchoniemych mçzczyzn wynosi od 250 m do 450 m, a dla 
gluchoniemych kobiet 250 m do 400 m,
• super slalom gigant jest zjazdow^ odmian^ slalomu giganta. Zawody s^ 
rozgrywane w jednym przejezdzie. Minimalna wymagana liczba bramek wynosi 35 
dla kobiet i 30 dla mçzczyzn. Zjazd dla gluchoniemych mçzczyzn wynosi od 500 do 
650 m, a dla gluchoniemych kobiet od 400 do 600 m.

Kombinacjç alpejsk^ mozna okreslic pod nazwq alpejskiego wieloboju, na 
ktôry sklada siç zjazd i slalom. Zawody rozgrywane s^ wlasnie w takiej kolejnosci, w 
dwôch nastçpuj^cych po sobie dniach. Uzyskane czasy s<\ do siebie dodawane, a ich 
suma decyduje o miejscu w klasyfikacji generalnej.

Istnieje rôwnieZ kombinacja potrôjna (zjazd, slalom, slalom gigant) i kombinacja 
poczwôrna oraz super slalom gigant.

Narciarstwo Nordyckie (Nordic Skiing). Obowi^zuje^ce przepisy s^ takie 
same, jak dla osob pelnosprawnych ustalone przez Miçdzynarodow^ Federacjç 
Narciarsk^- International Ski Federation (FISS) [ 2, 3 ].

Zawody rozgrywane s^ na nastçpuj^cych dystansach (39): 5 km, 10 km, 15 
km i 30 km, zarôwno dla gluchoniemych mçzczyzn, jak i dla gluchoniemych kobiet 
[2, 3].

Snowboard (Snowboarding). Obowi^zuj^ce przepisy s^ takie same, jak dla 
osôb pelnosprawnych ustalone przez Miçdzynarodow^ Federacjç Narciarskq -  
International Ski Federation (FISS) [ 2 ].

Z zawodôw wykluczone s£g super slalom gigant, a takZe skoki. Dyscypliny 
alpejskie to:
• slalom rôwnolegly (pojedynek) -  na szerokim stromym stoku o rôznicy wzniesien 
od 80 do 150 m, wyznacza siç dwie najbardziej podobne do siebie trasy. Do tyczek 
uchylnych przymocowane s^trôjkqtne chor^giewki, ustawia siç od 20 do 35 bramek, 
oddalonych od siebie od 7 do 12 m (zawody przeznaczone zarôwno dla kobiet i dla 
mçzczyzn),
• slalom gigant -  rôznica wzniesien trasy, na ktorej ustawia siç do 20 bramek, 
powinna wynosic od 150 do 300 m (zawody przeznaczone dla mçZczyzn i kobiet).
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Podsumowanie. W pracy przedstawiono dyscypliny i konkurencje panujace na 
letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich dla gtuchoniemych (deaflympic).

Pismiennictwo
1. Bolach E. (1982) Przepisy obowi^zuj^ce w dyscyplinach sportu inwalidöw. 

Wyd. AWF, Wroclaw
Zrödta

1. http://www.cross.org.pl/regulations/stand.html
2. http://www.deaflympics.com/results.asp

Aneks
Tab. 1 Konkurencje lekkoatletyczne g tuchoniemych kohiet

Konkurencje dla kobiet. Czas elektryczny
E.T.=Electric
Timing

Czas njczny
H.T.=Hand
Timing

Standardy
(limity)

100 m 14.34 14.1
200 m 28.14 27.9
400 m 65.44 65.3
800 m 2.44.00
1500 m 5.30.0 •
5000 m 25.00.0
10 000 m 53.00.0
100 m -  bieg przez plotki 
(hurdles)

19.74 19.5

400 m -  bieg przez plotki 80.14 80.0
skok w wzwyz (high jump) 1.25 m
skok o tyczce 
(pole vault)

no standard

skok w dal (long jump) 4.40 m
tröjskok 
(triple jump)

no standard

pchni^cie kul^(7, 26 kg) 
(shot put)

8.00 m

rzut mlotem -  ci^zar mlota 7, 
26 kg (hammer throw)

no standard

rzut dyskiem (2kg) 
(discus throw)

21.00 m

rzut oszczepeni 
(javelin throw)

21.00 m

siedmioböj
(heptathlon)

no standard

maraton
(marathon)

no standard

bieg sztafetowy 4x100m (relay no standard
bieg sztafetowy 4x400m 
(relay)

no standard
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Konkurencje dla m?zczyzn Czas elektryczny 
Electric Timing = E. 
T

Czas r?czny 
Hand Timing = 
H.T

standardy
(limity)

100 m 12.14 11.9
200 m 23.74 23.5
400 m 54.24 54.1
800 m 2.10.0
1500 m 4.30.0
5000 m 18.20.0
10 000 m 38.00.0
1 1 0 m -  bieg przez ptotki 
(hurdles)

18.24 18.0

400 m -  bieg przez ptotki 62.54 62.4
300 bieg z przeszkodanii 
(steeplechase)

12.35.0

skok w wzyz (high jump) 1.70 m
skok o tyczce (pole vault) 2.80
skok w dal (long jump) 5.75 m
trojskok (triple jump) 11.00 m
pchni?cie kul^ (4kg) (shot 
put)

9.50 m

rzut mlotem (hammer 
throw)

35.00 m

rzut dyskiem (1kg) 
(discus throw)

27.00 m

rzut oszczepem (javelin 
throw)

35.00 m

siedmiobqj
(heptathlon)

no
standard

Maraton
(marathon)

no
standard

bieg sztafetowy 4 x 100 
(relay)

no
standard

bieg sztafetowy 4 x 400 
(relay)

no
standard

K L A S Y F IK A C J A  I D E F IN IC JE  U S Z K O D Z E N  N A R Z ^ D U  S LU C H U  O R A Z  
K L A S Y F 1K A C J A  S P O R T O W O -M E D Y C ZN A  W D Y S C Y P L IN A C H  SPO RTU  OSÖB  

G L U C H O N IE M Y C H  (B O LA C H  B„ B O L A C H  E.)
W st?p. Wsröd dyscyplin naukowych, zajmuj^cych si? problemami osöb z 

uszkodzonym sluchem, nie ma zgodnosci do terminologii, ktörg si? posiuguj^. 
Podstawowg, a zarazem najbardziej ogöln^ definicjqjest ta, ktöra obejmuje wszystkie 
osoby z niesprawnosci^ narz^du sluchu. Warunek ten spelnia przyj?te na swiecie
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okreslenie „hearing impairment” - uszkodzenie siuchu, ktôre obejmuje okoio 10% 
populacji ogolnej, bez wzglçdu na stopieh, rodzaj, a takze moment powstania tego 
uszkodzenia [1,3].

Cel pracy. Celem pracy bylo przedstawienie klasyfikacji i definicji uszkodzen 
narz;\du siuchu oraz klasyfikacja sportowo-medyczna w sporcie osob gluchoniemych.

Klasyfikacje i definicje uszkodzen narzt;du siuchu
Miçdzynarodowe Biuro Audiofonologii (BIAP) wyrôznia osoby, u ktorych 

wystçpujci uszkodzenia siuchu w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub 
glçbokim, stosujqc pojçcia: nieslysz^cy, gluchy, gluchoniemy, slaboslysz^cy i 
niedoslysz^cy [9].

Klasyfikacja (BIAP) uszkodzen siuchu jest klasyfikacja audiometryczn^, 
wykorzystuj^c^ wyniki progowego audiometrycznego badania siuchu. Analizuje siç 
wrazliwosc stuchow^ dla tonôw o rôznych czçstotliwosciach, okreslaj^c dla kazdej z 
nich natçzenie w decybelach (dB), jakie powinien posiadac podawany ton, aby osoba 
z uszkodzonym sluchem mogla go usfyszec. Sporzgdzaj^c dane na specjalnym 
formularzu graficznym, otrzymujemy wykres uszkodzenia siuchu dla.kazdego ucha 
osobno, w postaci linii lamanej, zwanej audiogramem progowym [6, 9].

Kwalifikacji osob do poszczegôlnych stopni uszkodzen siuchu dokonuje siç 
przy pomocy specjalnego algorytmu BTL (Bell Telephone Laboratories), ktorego 
podstaw^ jest wzôr Flechtera. Wyniki co prawda oblicza siç dla kazdego ucha 
oddzielnie dla czçstotliwosci 500, 1000 i 2000 Hz - istotne dla rozumienia mowy, 
jednakze przy klasyfikacji bierze siç wynik otrzymany dla lepszego ucha. Brak 
reakcji traktuje siç, jako 120 dB ubytku [6].

Stosowana obecnie klasyfikacja BIAP jest zblizona do stosowanych wczesniej 
klasyfikacji Flowera i Sabine’a oraz klasyfikacji Council of Physical Therapy CPT - 
Rady Terapii Fizykalnej Amerykanskiego Towarzystwa Lekarskiego z 1994 roku. 
Uwzglçdniaj^c jednakze postçp techniczny i zwi^zane z tym mozliwosci 
wykorzystywania resztek siuchu klasyfikacja BIAP, przyjmuje nieco wyzsze granice 
w decybelach, niz dawniej dla poszczegôlnych stopni uszkodzen siuchu [9] [tab. 1 -  
aneks].

Miçdzynarodowe Biuro Audiofonologii w niewielkim stopniu odbiega od 
Miçdzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzen Niepelnosprawnosci i Ograniczeh w 
rolach przyjçtej przez Swiatow^ Organizacjç Zdrowia (WHO), ktora przyjmuje 
kryterium podzialu zdolnosci rozrôzniania i rozumienia dzwiçkôw skladaj^cych siç 
na mowç ustn^ [9].

Swiatowa Organizacja Zdrowia ujçla w swojej klasyfikacji stopnie 
uszkodzenia siuchu w skali od 0 do 4 [ 10] [ tab. 2 -  aneks ].

Rôznica pomiçdzy klasyfikacja BIAP, a WHO polegala na tym, ze ta ostatnia 
przyjmuje za normç sluchowtt uszkodzenie narz^du siuchu do 25 dB, a nie do 20 dB, 
jak jest u BIAP, a takze dzieli uszkodzenie narz^du siuchu w stopniu umiarkowanym 
na dwie grupy, tzn. umiarkowane od 41 do 55 dB i znaczne od 56 do 70 dB. WHO 
rozpatruje klasyfikacje uposledzen siuchu w aspekcie medycznym i dlatego w 
przypadku glçbokiego uszkodzenia, nie brane pod uwagç zadne urzqdzenia i
aparaty wspomagajqce ubytek siuchu [6].
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Uszkodzenie narzcjdu stuchu u dorostych na poziomie okreslajacym 
niepelnosprawnosc powinno bye zdefiniowane, jako trwale przekroczenie progu 
slyszalnosci dla lepszego ucha, tj. od 41 dB lub wi?cej i z tego powodu „prog 
slyszalnosci” powinien bye rozumiany jako lepszy przeci?tny prog slyszalnosci dla 4 
cz?stotliwosci: 0.5, 1, 2 i 4 kHz [10].

Uszkodzenie sluchu u dzieci ponizej 15 lat powinno bye zdefiniowane, jako 
trwale przekroczenie progu slyszalnosci dla lepszego ucha, tj. od 31 dB lub wi?cej i z 
tego powodu „prog slyszalnosci” powinien bye rozumiany jako lepszy przeei?tny 
prog slyszalnosci dla 4 cz?stotliwosci: 0.5, 1, 2 i 4 kHz [10].

Uposledzenia narzadu sluchu moga zdecydowanie zaburzyc indywidualny 
rozwoj percepcyjny czlowieka, objawiajacy si? zahamowana zdolnoscia uezenia si? 
j?zyka, a to z kolei pot?guje wynikami w szkole. To wszystko moze spowodowac w 
przysztosci, trudnosci w zdobywaniu zawodu, problemami ekonomicznymi, co moze 
w rezultacie doprowadzic do izolacji spolecznej. Z powodu przyrostu naturalnego 
oraz wydtuzajacego si? czasu zycia, przewiduje si?, ze liezba osob z problemami 
dotycz^cymi sluchu b?dzie si? systematyeznie powi?kszac [8].

Etiologia uszkodzen narzqdu sluchu
Istotne znaezenie w poszukiwaniu etiologii uszkodzen narzqdu sluchu majQ 

badania otolaryngologiczne. Do glownych przyezyn, ktore moga naruszac sprawnosc 
narzadu sluchu i ograniczac jego funkcje, naleza [3]:

1. Czynniki genetyezne:
• gluchota lub niedosluch przekazywane z pokolenia na pokolenie w sposob

dominujacy (spowodowany procesami degeneracyjnymi w uchu wewn?trznym) i
recesywny (zaburzenie rozwojowe ucha wewn?trznego typu Sheibe z prawidtowo
dzialajacym narzadem przedsionkowym),

2. Czynniki prenatalne:
• choroby zakazne matki: embriopatia rozyezkowa, kita wrodzona,

toksoplazmoza, zakazenia wirusowe,
• uszkodzenie toksyezne, np. xhinina, antybiotykami aminoglikozydowymi, 

talidomidem,
• inne: cukrzyca matki, niedotlenienie plodu i napromieniowanie w pozniejszym 

okresie,
3. Czynniki dziatajace na plod w okresie okoloporodowym, poporodowym i w 

pozniejszym okresie:
• okoloporodowym: hipoksja okoloporodowa (uszkodzenie slimaka i jego 

osrodkow w pniu mozgu), przedwczesny porod, konflikt serologiczny,
• poporodowe: zoltaczka (szczegolnie zwi^zana z konfliktem serologicznym), 

zakazenia, stosownie lekow otoksycznych, urazy mechaniczne czaszki, itp.,
• pozniejszy okres: otoskleroza, zaburzenia ukrwienia ucha wewn?trznego, 

dlugotrwaly uraz akustyezny, gluchota stareza., itp.,
4. Czynniki psychiczne i inne:

• wstrzasy psychiczne moga spowodowac zaburzenia slyszenia mimo braku 
uszkodzen w narzadzie stuchu,

• wszelkie urazy glowy.
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Wyrazna wigkszosc przypadköw uszkodzen narzgdu sluchu zwtaszcza w 
stopniu znacznym і glgbokim, poza starczg, powstaje przed piatyin rokiem zycia [3].

Тур у uszkodzen sluchu. Uszkodzenia sluchu mogg byc bardzo zröznicowane, 
w zaleznosci od miejsca uszkodzenia drogi sluchowej [5].

Utrata sprawnosci w czesci przewodz^cej narzgdu sluchu, a vvigc ucha 
zewngtrznego і srodkowego, powoduje uszkodzenie sluchu w stopniu lekkim lub 
umiarkowanym. Objawem charakterystycznym tego typu utraty sluchu jest to, ze 
przewodnictwo kostne dziala lepiej, niz przewodnictwo powietrzne. Obnizenie 
progöw styszenia dla przewodnictwa powietrznego zwigzane jest ze wzrostem oporu 
(impedancji) akustycznej, np. w wyniku usztywnienia strzemigczka z powodu 
otosklerozy. Jest to wigc gtöwnie ilosciowy ubytek sluchu, odpowiadajgcy w 
przyblizeniu zjawisku stuchania z wigkszej odleglosci lub sluchania przyciszonych 
dzwigköw, bez znieksztalcen lub z nieznacznymi znieksztatceniami. Uposledzenie 
sluchu z powodu zmian w ukladzie przewodzgcym jest zwykle odwracalne і 
krötkotrwale [5].

Uszkodzenie czesci odbiorczej narzgdu sluchu-ucha wevvngtrznego, nerwu 
sluchowego і centralnej czesci drogi sluchowej, az do osrodköw sluchowych w 
platach skroniowych kory mozgowej-powoduje dysl'unkcjg sluchu, jak і jakosc 
slyszenia. Uszkodzenie moze byc röznego stopnia- od lekkiego do glgbokiego, ale 
charakteryzuje sig najczgsciej zroznicowanym ubytkiem sluchu dla röznych 
czgstotüwosci. Powoduje to zmniejszenie mozliwosci slyszenia dzwigkow jak і 
röwniez zmiang ich widma akustycznego. Uposledzenie sluchu z powodu zmian w 
ukladzie odbiorczym jest glgbsze, dlugotrwale, czgsto nieodwracalne і czgsto 
polgczone z zaburzeniami röwnowagi

Uszkodzenia sluchu moga miec Charakter przewodzeniowy, odbiorczy, jak і 
röwniez mieszany. Uposledzenie typu mieszanego jest zblizone do odbiorczego - 
jesli wystgpuje odbiör dzlwigköw mowy, jest on w znacznym stopniu znieksztalcony 
[5].

Klasyfikacja sportowo -  medyczna w sporcie dla osöb z dysfunkcjam i 
narzqdu sluchu. W sporcie osöb niepelnosprawnych niezwykle istotny jest podzial 
zawodniköw na grupy і klasy sportowe (klasyfikacja sportowo -  medyczna) oraz na 
grupy і klasy startowe (klasyfikacja funkcjonalna w poszczegölnych dyscyplinach 
sportowych). Jest to sprawa dosyc zlozona, poniewaz kazda z tych grup reprezentuje 
inne mozliwosci funkcjonalne, röwniez w obr^bie jednego schorzenia [2].

Migdzynarodowa Organizacja Sportu Inwalidöw (ISOD), a takze 
Migdzynarodowa Federacja Igrzysk w Stoke Mandeville (ISMGF) ustalila podzial na 
grupy sportowe w zaleznosci od rodzaju niepetnosprawnosci. Niepelnosprawni z 
dysfunkcjami narzqdu sluchu nalezg  ̂ tu do II grupy sportowej і uprawiajg^ 
praktycznie takie same dyscypliny sportu, jak pelnosprawni. Jedyne röznice w 
przepisach obowigzujgce na wszystkich rozgrywkach sportowych zaröwno rangi 
migdzynarodowej, jak і na mistrzostwach Polski, polegajg na tym, ze sgdziowie 
zamiast sygnalöw dzvvigkowych stosujg sygnaly wizualne, np. -  chorggiewkg, co ma 
szczegölne znaczenie w zespolowych grach sportowych [2].

Migdzynarodowy Komitet Gluchych Sportöw (C1SS) zatwierdza audiogram 
zawodnika, ktöry byl wczesniej testowany przez audiologa, nastgpnie przekazuje go
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Komisji Kwalifikacyjnej, ktöra z kolei dostarcza formularz do C1SS. Przepisy (CISS) 
dopuszczajcj do udzialu w zawodach osoby, u ktörych utrata sluchu przekracza 55 dB 
w uchu o lepszej styszalnosci, w zakresie trzech tonöw cz?stotliwosci 500 Hz, 1000 
Hz i 2000 Hz, pr/yjgtg w roku 1964 przez Standardy Mi?dzynarodoweISOD [4,7,8].

Podsumowanie. Gluchota jest jedm\ z nielicznych chorob pozbawionych 
cierpienia fizycznego, a osoby dotkni?te tym schorzeniem obarczone sq. w duzej 
mierze cierpieniem psychicznym. U niektörych osöb w wyniku ubytku sluchu 
pqjawiajg si? problemy natury emocjonalnej, jak röwniez spotecznej. Frustrujgce 
trudnosci w porozumiewaniu si?, mogg doprowadzic do izolacji, samotnosci i 
depresji. Jednak osoby z uszkodzonym sluchem, pomimo „barier komunikacyjnych”, 
zdobywajg wyksztalcenie i odnoszg wiele sukcesöw, w tym i w sporcie. Bariery 
komunikacyjne, zaburzenia röwnowagi i koordynacji ruchowej przyczynity si? do 
powstania oddzielnych kluböw sportowych dla gtuchoniemych, a to z kolei 
umozliwia im udzial w zawodach sportowych röznego stopnia, w tym i igrzysk 
olimpijskich (deaflympic), ktore definiuj^ osob? gluchg majgc^ wad? sluchu od 55 
dB w lepsiym uchu.

Ponadto w pracy tej, poza przedstawieniem obowigzuj^cej klasyfikacji 
sportowo -  medycznej w sporcie gluchoniemych przedstawiono röwniez aktualne 
klasyfikacje i definicje uszkodzen dotyczgcych narzgdu sluchu.

Pismiennictwo
1. Bolach E. (1982) Przepisy obowigzujgce w dyscyplinach sportu inwalidöw. 

Wyd. AWF, Wroclaw,
2. Beckner W., Naumann H., H., Pflatz C., R. (2003) Choroby uszu, nosa i 

gardla. PZWL, Warszawa,
3. Göralöwna M. (1970) Dziecko z trwatym kalectwem sluchu. PZWL, 

Warszawa,
4. Krawczyk Z., Krawczyk J., Kosmol A. (1999) Sport w rehabilitacji 

niepelnosprawnych. Wyd. AWF, Krakow,
5. Kus S. (2003) Patologia. PZWL, Warszawa,
6. Szczepankowski B. (1999) Nieslyszgcy -  Glusi -Gtuchoniemi, wyröwnywanie 

szans. Wyd. Szkolne i pedagogiczne, Warszawa,
Zrodla

1. http://www.ciss.org/about/reg.html
2. http://www.pzg.org.pl/sc/scjnf rzym.asp2004
3. http://www.sunniva.onsi.pl/sluch.html
4. http://www.who.int/pbd/pdh home.pl

Aneks
Tab.lKlasyfikacja uszkodzen sluchu wedlug Miqdzynarodowego Biura 
Audiofonologii (BIAPJ. _  ____ _________________ ___________________

Ubytek sluchu w decybelach Uszkodzenie sluchu w stopniu
powyzej 20 dB do 40 dB lekkim (mild)
powyzej 40 dB do 70 dB umiarkowanym (moderat)
powyzej 70 dB do 90 dB znacznym (severe)
powyzej 90 dB gl?bokim

100

http://www.ciss.org/about/reg.html
http://www.pzg.org.pl/sc/scjnf
http://www.sunniva.onsi.pl/sluch.html
http://www.who.int/pbd/pdh


Tab. 2 Klasyfikacja stopni uszkodzenia sluchu wedlug Swiatowej 
Organizacji Zdrowia (WHO).____ _______________________ ____________________
Stopien
uszkodzenia i 
procent reakcji 
poprawczych

Wartosci 
audiometryczne 
wedlug przyjytej 
International 
Standard 
Organisation- 
tzw. Standardy 
Miydzynarodowe 
ISO :500, 1000, 
2000, 4000 Hz.

Wykonanie Zalecenia

0-bez
uszkodzenia
80-90%

25 dB i wi?cej 
(dla lepszego 
ucha)

Brak lub niewielki 
problem w slyszeniu.

1-male
uszkodzenie
60-70%

2 6 -4 0  dB
(dla lepszego
ucha)

Umiej?tnosc uslyszenia i 
powtarzania mowionych 
wyrazöw z odleglosci 1 
metra

Aparaty stuchowe 
mog;\ bye niezbydne.

2-srednie
uszkodzenie
50-59%

4 1 -6 0  dB
(dla lepszego
ucha)

Umiejytnosc uslyszenia i 
powtörzenia wyrazöw 
mowionych
podniesionym glosem z 
odleglosci 1 metra.

Zazwyczaj zalecane 
aparaty sluchowe.

3-duze
uszkodzenie
40-49%

61 -68  dB
(dla lepszego
ucha)

Umiej?tnosc uslyszenia 
niektörych, mowionych 
glosno wyrazöw dla 
lepszego ucha.

Aparaty sluchowe 
niezbydne, jesli nie 
s^ one dostypne- 
czytanie ruchu warg 
i j?zyk migowy.

4 -  gl?bokie 
uszkodzenie 
wt^czaj gc w to 
zupetng 
gluchot? 
mniej, niz 40%

81 dB lub wi?cej 
(dla lepszego 
ucha)

Brak reakcji sluchowych 
na bardzo glosno 
wypowiedziane wyrazy.

Aparaty sluchowe 
wewn?trzne sg 
niezb?dne. Czasami 
nauka z ruchu warg i 
j?zyka migowego.

IG R Z Y S K A  O L IM P IJS K 1E  D LA  G L U C H O N IE M Y C H  (D E A F LY M P IC )  
(B O LA C H  E., B O L A C H  B.).

W stfp. Oddzielenie si? igrzysk dla gluchoniemych od igrzysk 
paraolimpijskich, byto podyktowane tym, ze igrzyska paraolimpijskie zapewniaty 
wydarzenia sportowe dla fizycznie niepelnosprawnych, a gluchota jest 
niepelnosprawnoscia „ komunikacyjng” w stysz^cym spoleczenstwie. Ludzie glusi 
nie postrzegaj^ siebie, jako ludzi niepelnosprawnych, zwtaszcza w fizycznym 
znaczeniu. Osoba gtucha jest zdolna do wspölzawodnictwa, bez zadnych wigkszych 
ograniczen, jednakze osi^gane przez nich wyniki sportowe gorsze o kilkanascie

101



procent w stosunku do osob pelnosprawnych. Opozniony jest rowniez zdecydowanie 
proces nauczania ruchu ze wzgl?du na znaczne trudnosci w porozumiewaniu si? 
(niezb?dna znajomosc j?zyka migowego), opanowaniu nowych ruchow przez 
nasladowanie (podstawowy sposob), a takze opanowaniu rytmu ruchu oraz z uwagi 
na wyst?puj^ce zaburzenia [1,5].

Mozna zatem stwierdzic, ze osoby z uszkodzonym aparatem sluchowym nie 
kwalifikuj^ si? do uczestnictwa w igrzyskach sportowych dla osob pelnosprawnych, 
jak i niepelnosprawnych. Dodatkowo, gtuche spotecznosci s^ kulturalnie odr?bne od 
stysz^cych gtownie z powodow lingwistycznych i socjologicznych. Przyczynilo si? 
to do powstania oddzielnych igrzysk olimpijskich dla gluchoniemych (deaflympic) 
[1,2,5].

Cel pracy. Celem pracy bylo przedstawienie specyfiki i zasad panuj^cych na 
igrzyskach dla gluchoniemych (deaflympic).

Do glownych zalozen igrzysk olimpijskich dla gluchych (deaflympic) nalezy 
mi?dzy innymi [2,5]:
• dbalosc o rozwoj sfery fizycznej i umyslowej ludzi z uposledzonym narz^dem 
sluchu,
• zapewnienie uczestnictwa w elitarnym sporcie,
• jednoczenie sportowcdw z calego swiata w zawodach sportowych, a takze 
promocja zasad Mi?dzynarodowego Komitetu Gluchych Sportow (CISS),
• tworzenie globalnego zaufania wobec gluchej spolecznosci.

Igrzyska dla gluchych (2,4,5):
1. Odbywaj^ si? co 4 lata - letnie i zimowe, naprzemian co 2 rok,
2. W zadnym przypadku igrzyska nie mog^ bye odwolane (przesuni?te na nast?pny 
rok) lub odbywac si? w tym samym roku co igrzyska olimpijskie dla osob 
stysz^cych,
3. Gospodarz igrzysk nie jest z gory ustalony, ale raezej proponowany na kongresach 
przez zrzeszenie kandyduj^ce,
4. Czas trwania nie przekraeza 10 dni dla igrzysk letnich i 7 dni igrzysk zimowych z 
wyh\czeniem ceremonii otwarcia i zawodow kwalifikacyjnych odbywaj^cych si? 
przed rozpocz?ciem igrzysk,
5. Igrzyska olimpijskie (deaflympic) patronuje i posiada licencje wyl^cznie 
Mi?dzynarodowy Komitet Gluchych Sportow (CISS),
6. Osoba glucha zdefiniowana jest, jako majqca wad? sluchu powyzej 55 dB w 
lepszym uchu,
7. Sportowiec uczestnicz^cy w zawodach jest mieszkancem kraju, ktory jest 
czlonkiem,
8. Zakaz uzywania implantow sluchowych podezas igrzysk.

Zasady panujqce przy wyborze miejsca igrzysk
Komitet organizacyjny (organising comittee - OC) jest w scislym kontakeie z 

Mi?dzynarodowym Komitetem Gluchych Sportow (CISS) [3,4,5 ]:
•  po uzgodnieniu, gdzie b?d? odbywac si? igrzyska w ciqgu 6 miesi?cy, wyznacza 

si? komitet organizacyjny,
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• komitet odpowiedzialny jest za crganizacj? igrzysk i jego zadaniem jest 
wspotpraca z komitetem olimpijskim, aby uzyskac peine poparcie dla pracy 
komitetu,

• komitfet organizacyjny (OC) kontaktuje si? z odpowiednimi federacjami 
sportowymi, aby uzgodnic program sportowy igrzysk,

• komitet moze wyznaczyc agenta, ktory zadba o podroze i zakwaterowanie klubow 
sportowych. Agent jest wybierany na 2 lata przed rozpocz?ciem igrzysk.

Program zawodow [3]:
1. Dyrektorzy techniczni wszystkich dyscyplin sportowych uzgadniaj^ oficjalny 
program zawodow, przynajmniej 6 miesi?cy przed igrzyskami. Sporty, ktore b?d^ 
cz?Sci^ programu na letnich i zimowych igrzyskach, zatwierdzane na 4 lata przed 
rozpocz?ciem igrzysk przez komitet organizacyjny (O C ),
2. Ustalana jest doklada data igrzysk tak, aby nie bylo konfliktu i w tym samym 
czasie nie odbywaly si? inne zawody sportowe,
3. Program oficjalny musi zawierac sporty i wydarzenia, ktore majq rejestracj? z 
przynajmniej 5 krajow i przynajmniej 2 regionow,
4. CISS moze zaproponowac nowa dyscyplin? na kongresie, jako sport medalowy na 
kolejnych igrzyskach. Jednakze musza bye spelnione nast?puj^ce kryteria:
• dyscyplina sportowa musi przynajmniej raz pojawic si? na igrzyskach 
olimpijskich lub trzy razy na mi?dzynarodowych zawodach, itp.,
• zgloszenie nowej dyscypliny musi bye przedstawione CISS na 5 lat wczesniej 
przed letnimi igrzyskami,
• dyscyplina sportowa zostaje usuni?ta z letnich lub zimowych igrzysk, jesli nie 
byla cz?sci% igrzysk przez 3 lata,
• program musi zawierac dyscypliny uprawiane przez przynajmniej 12 Zrzeszen dla 
letnich zawodow i 6 Zrzeszen dla zimowych z przynajmniej 3 Federacji 
Regionalnych.

Uczestnictwo [3]:
1. Nie jest dozwolona dyskryminaeja: na podstawie rasy religii, plci czy polityki,
2. Jezeli uezestnik zmieni obywatelstwo, moze startowac z nowym paszportem,
3. Nie ma limitu wiekowego, chyba, ze inaezej mowi^ przepisy Mi?dzynarodowej 
Federacji Sportowej,
4. Tylko pelnoprawni czlonkowie CISS mog^ rejestrowac uezestnikow w 
igrzyskach, itd.

Kontrole i sankcje [3]:
1. Zawodnik, ktorego audiogram nie zostat zatwierdzony przez CISS, albo nie by! 
wczesniej testowany przez audiologa, musi przedstawic audiogram przed 
uczestnictwem lub podezas igrzysk komisji kwalifikacyjnej, a ta z kolei dostareza 
formularz do CISS.
2. Komisja medyezna CISS musi wystac do wszystkich cztonkow ostrzezenie o 
dopingu na 12 miesi?cy przed rozpocz?ciem igrzysk.
3. Odmowa poddania si? testom wi^ze si? z usuni?ciem z igrzysk,
4. U plci zenskiej wykonuje si? testy na plec.
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5. Zawodnicy mogq bye poddani dodatkowym testom badajgcym nar/gd stuchu 
podezas igrzysk.
6. Zawodnik, ktory nie zaliezy testow bedzie wykluczony z zawodow CISS na czas 
okreslony lub na cate zycie. Nazwisko jego zostanie usuni?te ze ws^ystkich 
dokumentow i medale zostang wstrzymane.
7. Jezeli zawodnik z grupy jest zdyskwalifikowany wowczas, caia grupa sportowa 
zostaje zdyskwalifikowana z igrzysk, nazwiska usuni?te, a medale zabrane,
8. W przypadku malwersacji finansowych, zrzeszenie cztonkowskie zostanie 
zobowigzane do zaplacenia wydatkow i kar natozonych przez komitet wykonawezy.
9. Wydatki za testy ponosi komitet organizacyjny (OC).

Zgtoszenie szesnastu zespotow sportowych, w tym jednej grupy z kazdego 
kraju (za wyjqtkiem tenisa stolowego i ziemnego oraz strzelectwa) do rund 
kwalifikacyjnych musi bye dokonane przynajmniej dwa i pot roku przed 
rozpoczpciem igrzysk letnich i poltora roku wczesniej przed zimowymi igrzyskami. 
Akceptacja zespotow, odbywa si? po otrzymaniu zgtoszen w CISS, a przypadku 
wigkszej liezby zespotow w ciggu 1 dnia, o kolejnosci w zawodach zadecyduje 
losowanie (4,5).

Nie ma limitu, jesli chodzi o start w zawodach indywidualnych. Jednak jest 
natozona kara za niestawienie si? w zawodach, chyba, ze lekarz potwierdzi 
nieprzydatnosc zawodnika [4,5].

Podsumowanie
W pracy tej przedstawiono specyfik?, zatozenia programow, zasady 

uczestnictwa oraz kontrole i sankcje panujgce na igrzyskach olimpijskich dla 
gtuchoniemych (deafiympic) w porozumieniu z Mi?dzynarodowym Komitetem 
Gtuchych Sportow (CISS).

Pismiennictwo
1. Bolach E. (1982) Przepisy obowigzujgce w dyscyplinach sportu inwalidow. 

Wyd. AWF, Wroclaw
Zrodta

1. http://www.ciss.org/about/new/jj.html
2. http://www.ciss.org/about/reg.html
3. http://www.cross.org.pl/regulations/stand.html
4. http://www.deaflympics.com/results.asp
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Aneks
Zcstaw tabel Tab. 1 Letnie igrzyska gluchych.

KokT Mieiscowosc i kraj
1924 Paryz ( F r a n c j a ) __________
1928 Amsterdam (Holandia)
1931 Norymberga (Niemcy)
1935 Londyn (Wielka Brytania)
1939 Sztokholm (Szwecja)
1946 Kopenhaga (Dania)
1953 Bruksela (Belgia)
1957 Mediolan (Wlochy)
1961 Helsinki (Finlandia)
1965 Waszyngton (USA)
1969 Belgrad (Jugoslawia)
1973 Malmo (Szwecja)
1977 Bukareszt (Rumunia)
1981 Kolonia (RFN)
1985 Los Angeles (USA)
1989 Christchurch (Nowa Zelandia)
1993 Sofia (Bulgaria)
1997 Kopenhaga (Dania)
2001 Rzym (Wlochy)
2005 Melbourne (Australia)
2009 Taipei (Taiwan)

Tab. 2 Zimowe igrzyska gtuchych.
Rok Miejscowosc i kraj
1949 Seefeld (Austria)
1953 Oslo (Norwegia)
1955 Oberammergau (RFN)
1959 Montana -  Vermola (Szwajcaria)
1963 Are (Szwecja)
1967 Berchtesgaden (RFN)
19711 Adelboden (Szwajcaria)
1975 Lake Placid (USA)
1979 Meribel (Francja)
1983 Madonna di Campiglio (Wlochy)
1987 Oslo (Norwegia)
1991 Banff (Kanada)
1995 Tempere (Finlandia)
1999 Davos (Szwajcaria)
2003 Sunsvall(Szwecja)
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РОЗДІЛ 5. ОЗДОРОВЧА РОБОТА З НЕПОВНОСПРАВНИМИ

КОРЕКЦІЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БАЛЬНОГО 

ТАНЦЮ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ДАНКІВ А.)
Постановка проблеми. У зв’язку з організацією державних спеціалізо

ваних навчальних закладів для дітей-інвалідів по зору особливої актуальності 
набуває проблема вивчення, корекції і підтримки достатнього рівня соматично
го здоров’я у неповносправних дітей .

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Молодший шкільний вік є ва
жливим етапом становлення більшості функціональних систем, в якому закла
даються резервні можливості опорно-рухового апарату, вдосконалюються ме
ханізми терморегуляції та енергозабезпечення, формуються основні фізичні 
якості і типологічні характеристики вищої нервової діяльності [3,5,8]. Всі вони, 
в той чи інший спосіб, базуються на морфо-функціональній основі, яка є мані
фестуючим показником соматичного здоров’я [1]. Аналіз наукових джерел по
казує, що більшість досліджень присвячені вивченню соматичного здоров’я 
старших школярів з вадами зору, а поодинокі повідомлення щодо молодшого 
шкільного віку малочисельні і фрагментарні [9]. Відомо, що у дітей-інвалідів по 
зору зменшується рухова активність, рівень фізичної підготовленості, фізично
го розвитку і фізичної працездатності, а також погіршується більшість психо
фізіологічних характеристик [4,8].

Все це неодмінно відображається на стані серцево-судинної системи як 
інтегрального показника соматичного здоров’я і свідчить про необхідність ви
користання якісно нових методик для його формування, підвищення і збере
ження. Однією з таких методик можуть стати елементи бального танцю в сис
темі уроків з фізичної культури у неповносправних по зору дітей молодшого 
шкільного віку.

Метою нашого дослідження було вивчити вплив елементів бального ган
цю на стан серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку із ва
дами зору.

Завдання дослідження:
-визначити особливості функціонування серцево-судинної системи у ді

тей молодшого шкільного віку;
-вивчити вплив елементів бального танцю на функціональні властивості 

серцево-судинної системи.
Методика дослідження: Всього обстежено 76 дітей з вадами зору, які 

були розділені на дві групи (46 дітей в експериментальній групі і ЗО дітей в ко
нтрольній групі). В експериментальній групі уроки фізичної культури проводи
ли з пріоритетним використанням елементів бального танцю, контрольна група 
займалась фізичною культурою за типовою програмою для слабкозорих.

Для визначення рівня соматичного здоров’я використовували експрес- 
методику Г. Л. Апанасенко [1]. Вивчення показників функціонування серцево- 
судинної системи здійснювали за даними комп’ютерної електрокардіографії в 
спокої і під час велоергометри' з врахуванням віку, статі і результатів антропо-
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метричного обстеження. Всі дані обробляли методами математичної статисти
ки.

Результати дослідження та їх обговорення. За даними первинного об
стеження 28,2% дітей мали низький рівень соматичного здоров’я, 54,9% - ниж
че середнього і тільки 16,9% -  середній. Дітей з високим і вище, середнього рів
нями соматичного здоров’я ми не спостерігали.

Аналіз показників серцево-судинної діяльності у дітей з вадами зору за
свідчив, що рівень її функціональних резервів є нижчий, порівняно зі здорови
ми дітьми аналогічного віку, що негативно впливає на стан фізичного розвитку, 
соматичного здоров’я і фізичну працездатність. Особливо це стосується таких 
показників варіаційної пульсограми як ЧСС, амплітуда моди (АМо) та варіабе
льності серцевого ритму SDNN, р1Ч1х[50, величини високочастотних, низькочас
тотних і дуже низькочастотних коливань співвідношення, (табл. 1).

Дітям з вадами зору притаманні неефективні параметри варіабельності 
серцевого ритму, оцінка якого показала збільшення показників моди і її амплі
тудні характеристики, які можуть виражати напруження механізмів адаптації, 
збільшеного, у порівнянні з КГ, рівня активності і впливу центральної нервової 
системи на підкоркові (вегетативні) центри регуляції серцевого ритму.

На низьку загальну потужність міокарду вказують показники спектру се
рцевого ритму (спостерігається високий відсоток повільних коливань при низь
ких показниках високочастотних коливань). При цьому величина їх співвідно
шення завжди більша 1, що відображає неефективність механізмів регуляції ме
таболізму, а поряд із збільшеною ЧСС (в середньому на 12,6%) вказує на дис
баланс нейрогенної регуляції діяльності серцево-судинної системи [6,8]. Про це 
також свідчать параметри 8В1чГМ(<50 мс) і рКЮО (<29%), які є наслідком сину- 
сової тахікардії як фактора переважання симпатико-адренапового впливу авто
номної нервової системи [2]. Досить повно стан серцево-судинної системи ха
рактеризує індекс напруження регуляторних систем, значення якого у дітей з 
вадами зору зростають прямо пропорційно до показників ЧСС і обернено про
порційні до варіаційного розмаху кардіоінтервалів (табл.1).

Відомо, що нейромедіатори різних відділів автономної нервової системи 
мають діаметрально протилежний вплив на діяльність ССС. Вплив норадрена- 
ліну викликає розбалансування різних фаз аеробного метаболізму і цим самим 
обумовлює неефективність відновних процесів, що неодмінно веде до зриву 
адаптаційного резерву, знижує толерантність до стресових ситуацій, і, в такий 
спосіб, збільшує ’’ціну адаптації"” [8]. Перевірити таку концепцію нам вдалося 
на прикладі показників фізичної працездатності, які у дітей з вадами зору ма
ють певні особливості. В першу чергу це стосується обсягу фізичного наванта
ження, потужності і тривалості роботи тощо (табл. 2).
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. . Таблиця /
/ / оказники варіабельності серцевого ритму у  дітей з вадами зору 
(\1tSm ; п -76)__

№
з/п

Показники До експерименту Після експерименту

1 SDNN,мc 30,8±9,7 47,3±8,4
2 _ рІЧ1Ч50, % 20,3±5,3 25,7±6,7
3 ТР, мс~ 2900,8± 1002,4 5674,3±1936,2
4 УЬР,% 39,2±8,5 36,9±7,6
5 ЬР,% 26,9±7,4 20,4±3,9
6 НР,% 17,1 ±6,3 26,8±12,4
7 ЬР/НР 1,52 0,76
8 1УЯ _  _ 2,6 1,7
9 УРЯ 218 154
10 РАЯР 156 196
11 ЧСС, уд/хв 115±3,9 97±5,3

' 12 МахЯЯ, с 0,92±0,03 1,10±0,02
13 МіпЯЯ, с 0,55±0,04 0,70±0,04
14 X, с 0,39±0,03 со-ноо

15 Мо, с 2,65±0,54 2,78±0,54
16 АМо, с 41,01± 1,23 32,66±2,34
17 ІН, ум.од 56,12±5,78 28,73±5,61

Показйики  соматичного здоров’я і фізичної працездатності 
ми зору’ (МіЯт; п= 76)

Показники

У "‘"‘ви

"Е0 X X к
1
Іоо
-0X<и□а

нижче
середнього

шоо-
§лз^—

Р\УСі50, 
Вт/кг
Загальний 
об’єм робо
ти, кґі^
Тривалість
робот**»хв

низький

середній 
вище
середнього
високий

хлопчики^
дівчатка
хлопчики

дівчатка

хлопчики
дівчатка

До експерименту
28,2
54,9

16,9

0,63
0,58
1978

1654

4,2
3,6

Після експерименту
5,8

45,0

49,2

1,12
0,90
3086

2193

7.4
6.5

ЯIе виДно з даних таблиці величина фізичного навантаження у тесті 
Р\УС,50 У Д'тей з ВЗ на 12-18% менша, ніж передбачено статево-віковими нор-
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мами. Частина дітей КГ не виконали рухового завдання по причині перевищен
ня порогової ЧСС, а 72-83% виконувала їх тільки на 60-75% (Р< 0,05). 53% ді
тей КГ виконували велоергометричне гіедалювання за більший час при нижчій 
потужності навантаження, або зовсім відказувалися від виконання вже на дру
гому етапі при навантаженні 1,5 Вт/кг. При цьому кількість роботи складала 
тільки 18-29% від належних величин. Часто причиною відмови від роботи були 
погане самопочуття, надмірне потовиділення і задишка, що є опосередковани
ми ознаками перевантаження симпато-адреналової системи і є проявом низько
го рівня функціонування окисно-віднових процесів, який є підгрунтям для роз
витку синдрому окисного стресу. Останній може бути результатом гіпоксичної 
інактивації внутрішньоклітинних механізмів ендогенної регуляції кисневого 
метаболізму, отже і гомеостазу в цілому [8].

При аналізі електрокардіограми після велоергометричного навантаження 
звертає на себе увагу значне зниження коефіцієнту варіації (з 26,3 до 10,8 %) 
при середній тривалості часу RR-інтервалів- 0,76±0,05 с. Між хлопчиками і ді
вчатками не було достовірної різниці у тривалості інтервалів P-Q і QT, при 
цьому час збудження шлуночків (ORS) становив у хлопчиків 0,08±0, 004 і 
0,09±0,008с у дівчаток.

Такі, хоча і незначні, порушення ритму мають поліетіологічний характер 
і пояснюються переважанням гальмівних механізмів у процесах передачі збу
дження міокарду у дівчаток. Навпаки, у хлопчиків сумарні показники кардіоци- 
клів свідчать про дещо вищу активність цих явищ (табл. 1).

При цьому явних ознак порушення метаболізму міокарду немає, що свід
чить про самодостатній рівень функціонування серцево-судинної системи.

Після реалізації експериментальної програми з фізичного виховання під 
час ЕКГ дослідження встановлено збільшення показників тривалості окремого 
кардіоциклу. При цьому інтервал RR збільшився на 5,8% (з 0,76±0,5 до 
0,80±0,06 с). Відповідно на 6,3% довше тривав інтервал QRS, підвищувався во
льтаж зубця P у II відведенні і сумарний показник зубців R у трьох стандартних 
відведеннях, на 10,8% вищими були правий і лівий індекси Соколова-Лайєна та 
їх коефіцієнт; зменшувалась тривалість інтервалу Q-T з 0,40±0,007 до 
0,35±0,003с.

Такий характер змін у показниках ЕКГ свідчить про початкову стадію 
адаптації до фізичного навантаження і оптимізацію діяльності серцево- 
судинної системи, що в загальному приводить до підвищення рівня соматично
го здоров’я і фізичної працездатності (табл.2) під впливом елементів бального 
танцю. Як видно із табличних даних в ЕГ на 12,3% збільшилася кількість дітей 
з середнім рівнем соматичного здоров’я, на 22,4% зменшилося дітей із низьким 
рівнем, в 2,9 рази збільшилася кількість дітей з середнім рівнем за рахунок 
зменшення кількості дітей, які мали до експерименту показники на рівні нижче 
середнього. Хоча ми не спостерігали дітей із високим і вище середнього рівнем 
соматичного здоров’я, але результати проміжного контролю вказують на вира
жену тенденцію до позитивних змін в стані соматичного здоров’я, а отже і на 
доцільність подальшого дослідження з обраного напрямку. Так, в ЕГ не було 
дітей, які б не виконали передбаченого нормативами фізичного навантаження.

109



В середньому на 32% зросла величина виконаної роботи, на 45% збільшився 
чає педалювання. В тесті РХУСізо середній показник фізичної працездатності у 
хлопчиків був на рівні 1,12 Вт/кг при значеннях максимального поглинання ки
сню 0,36 мл/кг/хв. У дівчаток вони складали відповідно 0,93 Вт/кг і 0,34 
мл/кг'хв.

Якщо в ЕГ адаптація забезпечувалася за рахунок підвищення ударного 
об’єму крові і незначного підвищення ЧСС, то в КГ приріст хвилинного об’єму 
крові при посиленій м’язовій роботі забезпечувався в основному за рахунок 
підвищення ЧСС.

Збільшення показників фізичної працездатності і МПК свідчать про ви
ражений позитивний вплив елементів бального танцю в системі фізичного ви
ховання дітей з вадами зору на стан їх серцево-судинної системи.

Після закінчення експерименту як у хлопчиків, так і у дівчаток покращу
валися параметри варіабельності серцевого ритму при одночасному збільшенні 
високочастотних коливань. Результати демонструють, що хоча в стані спокою 
немає статевих відмінностей в індексі ЕР/НР, після фізичного навантаження йо
го показники у дівчаток повертаються до вихідного рівня вже на 5-6 хвилині 
відновлення. Такі зміни поряд із зменшенням низькочастотних коливань вка
зують на модифікацію контролю за частотними характеристиками серцевої дія
льності і свідчать про позитивний вплив експериментальної програми на тонус 
парасимпатичного відділу автономної нервової системи. При цьому спостеріга
ється зниження показників ЧСС на фоні підвищення значень загальної потуж
ності і посилення варіабельності БОНЫ і рМ450.

Нами також був проаналізований коефіцієнт кореляції між різними пока
зниками кардіорегуляції і фізичними навантаженнями. В стані спокою у дітей з 
вадами зору встановлені середні кореляційні взаємозв’язки (г=0,48-0,5). При 
збільшенні фізичного навантаження кореляція посилюється (г-0,65-0,89).

Висновки: 1) Показники спектрального аналізу електрокардіограми вка
зують на переважання симпатотонічного впливу на серцевий ритм у дітей із ва
дами зору, що повинно враховуватися при розробці рухового режиму і плану
ванні обсягу та інтенсивності фізичної активності на уроках фізичної культури 
з використанням елементів бального танцю; 2) Елементи бального танцю в об
сягу 75% від загальної тривалості уроку можуть використовуватися для оптимі- 
зації процесів фізичного розвитку, враховуючи їх позитивний кумулятивний 
ефект, який створює підгрунтя для покращання функціонального стану серце
во-судинної системи і підвищення фізичної працездатності.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕПОВНОСПРАВНИХ 
ШКОЛЯРІВ 15-16 РОКІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ДЕМЧУК Є.)

Актуальність наших досліджень визначена тим, що проблема дитячого 
церебрального паралічу (ДЦП) є недостатньо вивченою в дитячій неврології та 
в реабілітації. Це зумовлено значним поширенням церебрального паралічу 
(ЦП), складністю захворювання, високим відсотком інвалідності, а також труд
нощами в лікуванні та реабілітації дітей з такою багатошаровою патологією.

В Україні кожного року реєструється біля 3 тисяч діагнозів ДЦП, постав
лених уперше в житті [4]. Проблема ЦП має не тільки суто медичне, але й на
буває особливого загальнолюдського значення, оскільки це стосується десятків 
тисяч дітей, які хворі від народження і є інвалідами до кінця свого життя.

Одним з найважливіших факторів інтеграції неповносправних у суспільс
тві є ставлення до них здорового оточення. Навіть маючи професію і потенційні 
можливості брати участь у житті суспільства, неповносправний не завжди може 
реалізувати їх лише тому, що здорові не хочуть вступати з ним у контакт, адмі
ністрація виробництва відмовляє у прийнятті його на роботу. Тому, як вважа
ють фахівці [1,2,6], необхідність пошуків методів комплексного лікування і ре
абілітації хворих із ЦП зумовлює актуальність детального вивчення цієї вельми 
складної і важливої в науковому і, особливо, в практичному плані проблеми.

У наш час при наявності інвалідності, у тому числі й при наявності рухо
вих розладів у неповносправних із ЦП, використовують різні методики віднов

111



лення: лікувальну фізичну культуру, медичні процедури, фізіотерапію, медика
ментозне лікування, лікування музикою, релаксацію, психопедагогічну корек
цію тощо.

Мета нашої роботи полягала у дослідженні пізнавальних процесів шко
лярів 15-16 років із ЦП.

Методи га організація дослідження.
Роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної робо

ти (НДР) з фізичного виховання та спорту на 2001-2005 рр. Державного коміте
ту молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.2.3 “Психофізич
на реабілітація неповносправних дітей засобами фізичного виховання”, номер 
державної реєстрації 01211002646.

У дослідженнях прийняло участь 19 школярів віком 15-16 років із цереб
ральним паралічем на базі Костопільської спеціальної загальноосвітньої школи- 
інтернату. З них 12 хлопців і 7 дівчат.

Результати дослідження та їх обговорення.
Відомо, що інтелектуальний дефект при ЦП має, як правило, не тоталь

ний, а мозаїчний характер. Інтелектуальний недорозвиток, безумовно, знижує 
можливості участі неповносправних у трудовій та інших видах діяльності, бо 
ускладнює їх навчання і значно звужує коло доступних для них професій. Саме 
це спонукало нас дослідити рівень розвитку інтелекту неповносправних школя
рів 15-16 років із ЦП. Для цього ми скористалися методикою Р. Кеттелла [9].

Результати проведеного тестування показали, що у хлопців успішність 
виконання завдання складало 3,4 ±0,17 бала із 12 можливих, у дівчат -  
4,2 ± 0,36 бала, що у відносних величинах становило відповідно 28,3 % і 33,3 %. 
На основі отриманих вихідних даних нами було зроблено розрахунок таблич
них значень рівня інтелектуального розвитку: високий рівень знаходиться у 
межах від 9 до 12 балів, вище середнього -  від 6 до 8, середній -  від 3 до 5 балів і ни
зький — від 1 до 2.

Застосування розробленої шкали інтелектуального розвитку неповносп
равних підлітків 15-16 років дало нам можливість визначити реальний рівень 
інтелекту досліджуваного контингенту: як серед дівчат, так і серед хлопців не 
виявилося жодного школяра з високим рівнем розвитку інтелекту; з рівнем ви
ще середнього виявилося по 8,3 % у хлопців і дівчат; з середнім — серед хлопців 
75 %, серед дівчат — 33,3 %; з низьким рівнем розвитку інтелекту — відповідно 
16,6 % і 58,3 %.

Вивчення короткострокової образної пам’яті проводилося також за мето
дикою Р. Кеттелла [9] з метою виявлення особливостей пам’яті неповносправ
них та визначення можливих варіантів підвищення їхнього інтелектуального 
рівня. За одиницю обсягу пам’яті приймався образ (зображення предмета, гео
метрична фігура, символ тощо); неповносправним школярам пропонувалося за 
40 с запам’ятати максимальну кількість образів, поданих у таблиці, та відтвори
ти їх по пам’яті.

У результаті були отримані такі дані: з 16 зображень хлопці в середньому 
запам’ятали 4,4 ± 0,26 предмета, а дівчата -  5,3 ± 0,28. За шкалою оцінки образ
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ної пам’яті хлопці набрали 3 бали, а дівчата — 4, що дозволило зарахувати їх до 
групи школярів з низьким рівнем розвитку образної пам’яті.

Під впливом експериментальної програми деякі позитивні зміни відбули
ся у психофізіологічних характеристиках особистості неповносправних, 
пов’язаних з розвитком уваги. Школярі стали більш зосередженими, вони по 
декілька разів перечитували текст із запланованими помилками; їх увага стала 
більш стійкою, що свідчило про підвищення розумової працездатності. Оволо
діння навичками концентрації уваги сприяло формуванню впевненості у своїх 
силах, що позитивно відобразилося і в успіхах у руховій діяльності.

Як свідчать дані табл. 1, за період експерименту в основних показниках 
уваги відбулися значні позитивні зміни (Р > 0,05, Р < 0,001). Гак, рівень уваги і 
самоконтролю у неповносправних хлопців і дівчат підвищився відповідно на 
50,6 % та 55,8 %; стійкість уваги і розумова працездатність -  на 7,74 % та 9,5 %; 
ефективність роботи, як показник працездатності, -  на 2,5 % та 4,2 %. Слід за
значити, що при цьому процес впрацьованості у неповносправних школярів 
проходив майже однаковими темпами: у хлопців він відбувався за 58 с, у дівчат 
за 54 с; психічна витривалість мала деякі відмінності: у хлопців вона становила 
57 с, а в дівчат 53 с. Практично не відбулося змін в показниках зосередженості, 
стійкості та концентрації уваги: за період педагогічного експерименту вони 
зросли від 6,7 % до 7,9 % (Р > 0,05).

Співставленім отриманих результатів контрольної перевірки рівня уваги, 
розумової працездатності та самоконтролю неповносправних школярів з нор
мативними показниками здорових ровесників показало, що в переважній біль
шості перші значно відстають навіть після впровадження нашої програми оп- 
тимізації соціальної інтеграції та реабілітації (Р < 0,01).

Як показали результати експерименту, у більшості неповносправних 
школярів переважало дивергентне мислення, яке характеризується можливістю 
декількох правильних і неправильних відповідей на одне й те ж питання.

В експерименті ми намагалися сформувати конвергентний тип мислення, 
спрямований на пошук єдиного правильного рішення поставленого завдання, 
зосереджуючи увагу школярів на прийнятті за короткий проміжок часу певного 
(бажано правильного) рішення. З цією метою нами широко використовувалися 
різноманітні дидактичні ігри („Згадуй і називай”, „Згадай слова , „Поле чудес , 
„Що? Де? Коли?”, „Відгадай мелодію”і т. п.), настільні ігри, настільно- 
маршрутні ігри, ребуси, ігри-відгадки („Відгадай”, „Що це?” та ін.).

Про позитивні зміни в показниках розвитку інтелекту 
(за Р. Кетгеллом) засвідчила динаміка даних, отриманих на початку і в кінці 
педагогічного експерименту (табл. 2). Так, за показником правильного вико
нання завдання хлопці покращили свої результати на 91,2%  (з 3,4 ±0,17 до 
6,5 + 0,15 бала), дівчата -  на 73,8 % (з 4,2 ± 0,36 до 7,3 ± 0,22 бала). Таке підви
щення результатів свідчить, що як і у хлопців, так і в дівчат відбулося зростан
ня рівня розвитку інтелекту з середнього до вище середнього.
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Таблиця і
Динаміка показників уваги школярів із ЦП за період педагогічного екс-

Показники уваги Стать п
Етапи 

до
ел і дж.

Мх ± 8 т х Р !

Рівень уваги і самоконт
ролю

(кількість помилок)

X 12 1
2

6,25 ± 0,26 
3,16 ±0,08

<0,001

д 7 1
2

6,4 ± 0,57 
3,57 + 0,28 <0,001

Стійкість уваги і розу
мова працездатність (с)

X 12 1
2

117,8 ± 1,19 
109,6 ±2,23

<0,01

д 7 1
2

94.7 ± 2,76
89.7 ± 1,89 >0,05

Ефективність роботи як 
показник працездатності 

(с)

X 12 1
2

і 17,9 ±2,7  (2 б) 
113,1 ±2,11 (3 б) >0,05

д 7 1
2

114,7 ±3,73 (3 б) 
111,9 ±2,78 (4 б) >0,05

Показники зосередженості, стійкості та коннентоаиії уваги

Швидкість перегляду 
знаків 
(біт/с)

X 12 1
2

0,52 ± 0,06 
0,48 ±0,12 >0,05

д 7 1
2

0,35 ±0,16 
0,32 ± 0,05 >0,05

Коефіцієнт продуктив- 
ності 

(ум. од.)

X 12 1
2

0,41 ± 0,04 
0,37 ± 0,08 >0,05

д 7 1
2

0,46 ± 0,08 
0,39 ± 0,06 >0,05

Коефіцієнт ефективності 
роботи 

(ум. од.)

X 12 1
2

0,21 ±0,04 
0,19 ±0,04 > 0,05

д 7 1
2

0,16 ±0,08 
0,15 ±0,05 >0,05

мінних процесів з наступним осмисленням запам’ятовуваного. Спочатку ми зо
середилися на розвитку короткострокової пам’яті, коли образ фіксується на не
великий відрізок часу. Наступним етапом був розвиток оперативної пам’яті, що 
передбачає запам’ятовування образу й відтворення його через певний час. На 
третьому етапі ми формували у школярів здатність надовго запам’ятовувати 
інформацію, яка їм буде постійно потрібна в їх побуті, професійній діяльності, 
повсякденному житті (довгострокова пам’ять).

При проведенні експериментальної програми для неповносправних шко
лярів ми також брали до уваги існуючий взаємозв’язок пам’яті та волі [8] і тому 
спрямовували свої заходи на розвиток як мимовільної (яка діє автоматично, без
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установки на запам’ятовування й особливих зусиль), так і довільної пам яті (яка 
вимагає зусиль волі).

Таблиця 2
Характеристика розвитку пізнавальних процесів у  неповносправних

школярів 15-16років із ЦП
1 Показники розвит

ку пізнавальних 
процесів

Стать п Етапи
дослідж. Мх ± Біп, (% )

Рівень
розвитку

Правильне виконан
ня завдання 

(бали)

X 1
2

1
2

3.4 ±0,17 (28,3)
6.5 ±0,15 (48,2)

середній 
вище серед

нього

Д 7 1
2

4.2 ± 0,36 (33,3)
7.3 ±0,22 (52,1)

середній 
вище серед

нього

Короткострокова 
образна пам’ять 

(бали)

X 1
2

1
2

4.4 ± 0,26 (27,5)
7.4 ± 0,88 (46,2)

нижче нор- 
. ми

вище норми

Д 7 1
2

4,3 ±0,28 (33,1) 
9,8 ±0,57 (55,6)

нижче нор
ми

вище норми

Як свідчать дані табл. 2, на кінець педагогічного експерименту неповнос- 
правні хлопці і дівчата за 40 с перегляду запам’ятали на 59 % більше зображе
них предметів (у хлопців різниця в результатах першого і другого тестування 
склала 3,0 одиниці, у дівчат -  4,6).

Отримані результати контрольного дослідження короткострокової образ
ної пам’яті дали змогу визначити рівень розвитку пам’яті неповносправних як 
нормальний, тоді як до проведення педагогічного експерименту він був низь
ким.

Висновок. Комплексний підхід до реабілітації неповносправних із ЦП 
забезпечив ефективність розробленої програми, що підтвердилася результатами 
повторного дослідження, які виявили вірогідні позитивні зміни в показниках 
пізнавальних процесів особистості. Одержані в процесі експерименту дані що
до психологічних аспектів відновлюючої роботи були враховані нами при скла
данні комплексної програми психофізичної реабілітації.
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ДІАГНОСТИКА ЗОРУ У ДОРОСЛИХ СЛІПИХ І ЙОГО КОРЕКЦІЯ РУХОВОЮ 
АКТИВНІСТЮ (КЕМКІНА В.)

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення оптима
льних умов для життєдіяльності інвалідів, які потребують відновлення втраче
ного контакту з довкіллям, корекції та наступної психолого-педагогічної реабі
літації, трудової адаптації та інтеграції у соціум, що належить до першочерго
вих державних завдань. Про це йдеться у затвердженій Указом Президента 
України цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання -  здоров’я нації-”.

Втрата зору вимагає знаходження оптимальних умов для подолання, ко
рекції і компенсації наявних відхилень у розвитку і участі в продуктивній праці
[1,2,3].

Завданням статті було визначення стану зору у дорослих сліпих, які за
ймаються продуктивною працею в умовах промислового підприємства. Нами 
проведена діагностика зору у 186 дорослих сліпих в УТОС м. Запоріжжя. Вро
джена патологія органу зору виявлена у 146 осіб, що складає 78% по відношен
ню до всіх обстежених, набута -  у 36 (22%).

Особливо велику питому вагу серед вроджених дефектів органу зору ма
ють захворювання кришталика (29 %), патологія зорового нерва (24 %).

Вроджені дефекти органу зору нерідко були у дорослих сліпих із вродже
ною патологією нервової системи.

Серед набутої патології атрофія зорового нерва відмічається після пух
лини мозку, перенесеного менінгіту, туберкульозної етіології, тяжких травм.

Із 40 дорослих сліпих із вродженими катарактами 55 очей, прооперованих 
у минулому, 20 потребують хірургічного лікування.

Майже у всіх прооперованих сліпих низька гострота зору пояснюється 
обскураційною амбліопією. У зв’язку з цим більшість потребують плеоптично- 
го лікування, для проведення якого необхідна спеціальна апаратура і навчений 
медичний персонал.
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Аналіз досліджень гостроти зору свідчить про те, що у 63 дорослих слі
пих гострота зору 0,05 і вище.

Причиною сліпоти у значній кількості були вроджені зміни кришталика, 
що складало 35-60 %.

З метою виявлення причин сліпоти у сліпих із вродженою катарактою 
нами проведено клінічне обстеження 105 пацієнтів з різними формами вродже
ної патології кришталика, причому на 73 очах проведена екстракція катаракти 
(інтра чи екстракапсулярна). В 96,4 % випадків вроджене ураження кришталика 
було двостороннім. Клінічна картина вроджених катаракт відмічалась великим 
різноманіттям. Частіше (в 76 %) спостерігалась шарувата форма катаракти і її 
різновид, на 2 місці (11,5 %) -  полярна катаракта, плівчаста і катаракта швів. 
Крім локальних змін кришталика, типових для кожної форми патології, в 38,2 
% випадків спостерігався горизонтальний чи ротарний ністагм, у 21,8 % косо
окість, у 15,6 % - гіперметропія і гіперметропічний астигматизм, в 14,1 % - міо
пія, в 7,8 % - вроджена колобома райдужної і в 7,5 % - судинної оболонки, в 6,3 
% - мікрофтальм, у 4,8 % - мікрокорнеа, тобто мала місце комплексна вроджена 
аномалія розвитку органу зору, де помутніння кришталика було лише складо
вою його частиною.

Зорові функції визначались ступенем помутніння кришталика і станом 
інших оптичних середовищ і тканин очного дна. Гострота зору коливалась від 
світлопроекції до 0,1, рідше 0,2 — 0,3. У полі зору більшості дорослих сліпих не 
виявлено яких-небудь змін, а в 18,2 % було рівномірне концентричне звуження, 
обумовлене, очевидно, функціональним недорозвитком периферійного відділу 
сітчатки.

Окремі результати у сліпих, прооперованих з приводу вродженої катарак
ти, прослідковано у 26 осіб (проопероване 41 око). Афакія поєднувалась з ін
шими вродженими змінами очей: ністагм, косоокість, мікрофтальм, вроджена 
колобома райдужної і судинної оболонки. У більшості хворих застосовувався 
переважно екстракапсулярний метод видалення кришталика. В 16 випадків гос
трота зору залишалась низькою.

Недостатньо високі функціональні результати після хірургічного ліку
вання вроджених катаракт частіше всього пов’язані зі структурною патологією 
як із боку очей (ністагм, мікрофтальм) і всього організму, так і з розвитком пі
сляопераційних ускладнень. Із післяопераційних ускладнень в 14 випадках (із 
41) відмічено утворення вторинної катаракти; у 2-х — вторинна глаукома, в 7-ми 
— деструкція скловидного тіла і в 10-ти випадках були зміни на очному дні, 
очевидно, вродженого характеру.

У деяких сліпих відсутність форменого зору і дуже низька гострота зору, 
не дивлячись на ідеально проведену операцію і відсутність післяопераційних 
ускладнень, мабуть, пов’язані із надто пізнім оперативним втручанням при на
явності обскураційної амбліопії, яка неусувна і розвиваюча.

З метою вивчення особливостей функціонального стану зорово-нервового 
апарату при вродженій патології кришталика проведені електрофізіологічні до
слідження, які включають електроретинографію, визначення порогів електрич
ної чутливості і критичної частоти зникнення миготливого фосфену.
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Обстежено 77 дорослих сліпих, із них 33 -  з катарактою і 41 з афакією, із 
них 15 осіб оперовані у ранньому дитячому віці (до 3 років). Найбільш знижені 
електрофізіологічні показники в осіб із вродженою тривало не оперованою ка
тарактою. Має місце зниження провідності зорового нерва, сприйняття фотопі- 
чного і в меншій мірі скотопічного відділу сітчатки.

Видалення лінзи із ока у віці 8-20 років не призводить до покращання 
стану зорово-нервового апарату.

Інша картина в осіб, оперованих у ранньому дитячому віці. Не дивлячись 
на те, що із 15 у 10 дорослих сліпих розвивалась у пізні терміни вторинна ката
ракта і зорові функції знизились до 0,05 -  0,09 в 78 %, функціональні можливо
сті зорового аналізатора, в тому числі фото- і скотопічного відділів, наближа
ються до рівня здорового ока. Отже, не оперована катаракта сприяє недорозви
тку фотопічного відділу, у зв’язку з чим плеоптичне лікування не дає бажаного 
позитивного ефекту.

Найбільш низькі електрофізіологічні показники спостерігаються в осіб із 
вродженою катарактою у поєднанні з іншими виявами вродженої патології ока 
— мікрофтальмом, косоокістю, ністагмом та ін. Отже, функціональні можливос
ті ока при вродженій патології кришталика знаходяться в залежності від термі
нів існування катаракти і супутніх аномалій інших відділів ока.

На другому етапі досліджень вивчали особливості рухової активності до
рослих сліпих. Проведений експеримент, у якому враховувалась кількість кро
ків за денний період. Реєстрація показників здійснювалась протягом трьох днів. 
Для дослідження активності були застосовані крокоміри Запорізького заводу 
“Радіоприлад”, спеціально відрегульовані для реєстрації різного характеру ру
хів. Поряд із цим вимірювались середні величини довжини кроків у процесі хо
дьби і бігу і розрахунковим шляхом визначалась відстань, що проходилась чи 
пробігалась у процесі терміну часу, що реєструвався.

Матеріали проведеного дослідження показують, що в сліпих мужчин за
гальна кількість зроблених за день кроків була меншою, ніж у зрячих на 7720 
(53,1 %), у жінок - на 6810 кроків (54,2 %).

Відсутність зору у більшій мірі впливає на обмеження пересування з ви
сокою швидкістю. Так, якщо зрячими за день було зроблено 4652 бігових кро
ків, то сліпі за той же період часу зробили всього лише 546 кроків. Відношення 
ходьби і бігу у зрячих склало 7:3 (11591:4968), тоді як у сліпих воно було рівно 
92:8 (6670:580). Рухова активність у бігу в зрячих також була значно вищою, 
ніж у сліпих.

Показником обмеження рухової активності при порушенні зору є дані про 
шлях, що проходиться за день. Зрячі мужчини за день пройшли 12,2 км, у той 
же час як сліпі подолали тільки 3,5 км. Аналогічні результати були отримані і в 
жінок.

Таким чином, відстань, що проходять за день сліпі, у три рази менше, ніж 
у зрячих; кількість бігових кроків у сліпих зменшено приблизно у 8-9 разів; чи
сло пройдених кроків за день знижується порівняно із зрячими від 36,5 % до 
47,5 % у мужчин і від 45,4 до 49,2 -  у жінок.
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Висновки. Порушення зорового аналізатора, як видно із наведених да
них, негативно відбивається на розвиток рухової активності дорослих.
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ВПЛИВ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО СТРЕСУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ КАРДІО- 
РЕСП1РАТОРНОЇ СИСТЕМИ ЛІЦЕЇСТІВ (ФАЙЧАК Р.)

Актуальність. Однією з найбільш важливих проблем соціальної політи
ки держави є турбота про підростаюче покоління, підвищення його фізичної 
працездатності, виховання позитивного відношення до формування і мотивації 
здорового способу життя, які є запорукою зміцнення і збереження високого рі
вня фізичного здоров’я протягом всього життя. Згідно існуючої уяви про фізи
чне здоров’я, для його оцінки прийнято визначати фізичну підготовленість, фі
зичний розвиток, його гармонійність, кореляцію між біологічним і хронологіч
ним віком, рівень захворюваності і ступінь резистентності до несприятливих 
факторів [1,4,6].

Одним із таких несприятливих факторів є специфічний вид стресу — екза
менаційний стрес [2,3,5]. Його особливості проявляються тим, що він за часом 
співпадає з кінцем навчального року коли організм дітей ослаблений, у них 
знижується рухова активність, фізична і розумова працездатність, загострю
ються хронічні захворювання у весняну пору року, спостерігаються явища аві
тамінозу і ряд інших передпатологічних змін, які не можуть залишатися поза 
увагою педагогів. Крім того відомо, що позитивні зміни, які відбуваються під 
час стресу у здоровому організмі можуть стати негативними для ослабленої чи 
хворої дитини.

Стрес реалізується в основному через нервову систему і органи гумора
льної регуляції, а мішенями є кардіореспіраторна і м’язова системи [2,3,5]. Час 
розгортання стрес-реакції і її післядія неоднакові та неоднозначні, і залежать 
від виду та інтенсивності зовнішнього подразника. У цьому відношенні добре 
дослідженні довготривалі фактори стресу. Короткотривалі фактори дослідженні 
менше, так як показати зміни було важко без спеціальної апаратури і методик 
дослідження. Тому ця проблема набула більш широкого висвітлення тільки в 
останнє десятиріччя. При цьому треба відмітити, що проблема екзаменаційного 
стресу цікава тим, що цей вид стресу має комбінований характер. Ного причи
ною є одночасний вплив багатьох екзаменаційних стрес-факторів, які є багато
разовими. йдуть одним за одним і хоча мають дещо нижчу інтенсивність, але
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можуть набувати симптомів хронічного емоційного стресу, який значно знижує 
рівень розумової працездатності [5] і формує передпатологічний стан.

Все вище сказане реалізується в основному на рівні центральної нервової 
системи і психологічної нестабільності. Однак до останнього часу залишається 
дискусійним питання щодо вплив у екзаменаційного стресу на стан кардіорес- 
піраторноі системи, яка є досить лабільною і швидко адаптується до подібного 
впливу. Побачити “тонкі” зміни і прослідкувати за ними в часі можна тільки за 
допомогою сучасних методів дослідження.

Метою нашої роботи було визначення показників діяльності КРС у шко
лярів 15-17 років під час екзаменів.

Завдання дослідження: розробити індивідуальні і групові модельні ком
плекси для контролю за функціонуванням КРС у дітей 15-17 років.

Методи і організація дослідження: на основі експрес-методики
Л.Г.Апанасенка (1998) визначали рівень соматичного здоров’я. Показники фун
кціонування КРС визначали при тестуванні фізичної працездатності (PWCi70) за 
допомогою комп’ютерних приставок “CARDIOLAB+” і “SPIROCOM”. У дослі
дженнях брали участь юнаки і дівчата 15-17 років (ЗО чол.) фізико-технічного 
ліцею м. Івано-Франківська в середині навчального року та під час екзамена
ційної сесії вони проходили за вказаним методиками.

Результати дослідження та їх обговорення.
Експрес-оцінка рівня СЗ показала, що низький рівень мають 4,5% хлопців 

і 4,9% дівчат, нижче середнього — 56,2% (юнаки) і 59,3%, (дівчата) середній — 
відповідно 24,1% і 32,6%, при відсутності дітей з високим і вище середнього рі
внем СЗ.

В результаті дослідження нами були визначені середньостатистичні пока
зники функціонального розвитку КРС в доекзаменаційному періоді. Аналіз да
них показує, що основні показники ЧСС і AT у хлопців у період від 15 до 17 
років практично не змінюються і відповідають віковим нормам [1]. У дівчат 
при внутрішньогруповому аналізі спостерігаються більш значні коливання се
редніх значень цих показників, про що свідчить вищий, ніж у хлопців коефіці
єнт варіації (в середньому на 32,6%) і високий рівень симпатичної регуляції се
рцевого ритму LH/TH (28,1% у дівчат проти 16,2% у хлопців). Ці дані вказують 
на продовження процесів становлення іннерваційної регуляції діяльності ССС, 
що служить основою для нестабільної роботи КРС у цьому віці.

Під час екзаменів функціональні показники ССС відзначаються значною 
варіабельністю і значно відрізняються від контрольних. Так, показники ЧСС у 
15-ти річних хлопців збільшується на 12,3%, у дівчат на 19,1%; у 16-ти річних 
на 8,5% (юнаки) і 16,7% (дівчата) і у 17-ти річних відповідно на 7,6% і 12,4% 
(р<0,05). Не зважаючи на те, що показники ЧСС з віком зменшуються, вони 
значно перевищують як норму (в середньому на 14,3% у хлопців і 15,6% у дів
чат), так і контрольні дані (в середньому на 11,7% і 13,9% відповідно).

При цьому, проведений аналіз показав виражену внутрішньогрупову ге
терогенність показників діяльності ССС як у хлопців так і у дівчат. Наприклад, 
збільшення показників ЧСС у ситуації екзаменаційного стресу спостерігається 
у хлопців всіх вікових підгруп від 48,26% до 53,81%, зменшуються вони у
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12,81%-15,94% всіх обстежених, у решти юнаків (30,25%-38,93%) вони зали
шаються незмінними. Варіаційний розмах коливається від 4 до 26 уд/хв. У дів
чат ці показники мають подібну закономірність з тенденцією до збільшення 
відсотку дівчат із підвищеними показниками ЧСС у всіх вікових підгрупах до 
64,45%-68,23%. У 25,4%-26,2% показники ЧСС зменшуються і тільки у 5,57%- 
10,15% вони залишаються на рівні контрольних. У дівчат збільшується також 
діапазон цього показника від 5 до ЗО уд/хв.

При дослідженні рівня AT було встановлено, що в К1 не залежно від віку 
діастолічний AT збільшується незначно (в середньому на 3,6% у хлопців і на 
2,7% у дівчат), а систолічний збільшується в середньому на 10,9% у хлопців і 
20,3% у дівчат. В експериментальній групі значно збільшуються показники ІН 
(22,4% у хлопців і 22,8% у дівчат); індекс вегетативної регуляції (10,6% у хлоп
ців і 12,6% у дівчат), показники HL і знижуються LH (18,3% і 19,6% відповід
но), що свідчить про значне переважання симпатичного відділу у забезпеченні 
кардіорегуляції.

Отже, у значної частини школярів 15-17 років коливання показників дія
льності ССС відрізняється від контрольних і може бути пов’язаним з наявністю 
емоційної нестабільності і підсиленням впливу симпатичної частини вегетатив
ної нервової системи. І навпаки, наявність групи із незмінними показниками 
ЧСС свідчить про впевненість у собі, відсутність стану психологічної тривож
ності та високий рівень саморегуляції вегетативних функцій. Цікаво, що у цих 
школярів відзначається середній рівень СЗ і досить високий рівень фізичного 
розвитку та фізичної підготовленості, а за результатами анкетування 93,4% та
ких дітей регулярно займаються одним із видів спорту.

При обстеженні показників діяльності дихальної системи було встанов
лено, що в експериментальній групі ЖЄЛ суттєво не відрізняється від контро
льних показників, але нижча від нормальних величин. Про це також свідчать 
інші показники зовнішнього дихання. Так, індекс Тіффно знижується на 13,9% 
у хлопців і 12,7% у дівчаток у всіх вікових підгрупах, ФЖЄЛ вд. на 16,7% і 
18,9%, ФОС 75 на 10,6% і 9,8% відповідно. Такі дані вказують на більш повер
хневе дихання під час екзаменів, ніж до них, за рахунок показників на видиху.

За показниками фізичної працездатності у тесті PWC170 як до, так і під 
час екзаменів хлопчики завжди перевищували дівчат, але різниця загальнови- 
конаної роботи між ними після екзаменів зменшилась на 6,7% у 15-ти річних, 
на 5,2% у 16-ти річних і на 5,3% у 17-ти річних. Також спостерігається змен
шення різниці між мах. і min. показниками фізичної працездатності на 0,6 Вт/кг 
у хлопців і на 0,34 Вт/кг у дівчат 15-ти років, у 16-ти річних відповідно на 0,46 
Вт/кг і 0,52 Вт/кг та 0,61 Вт/кг і 0,72 Вт/кг відповідно у 17-ти річних, що свід
чить про зниження загальної працездатності під час екзаменів незалежно від ві
ку і статі.

За показниками діяльності ССС, дихальної системи і рівнем фізичної 
працездатності нами були розроблені модельні схеми для хлопців і дівчат різ
ного віку
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А Б В

• • S UC' L Модельні характеристики кардіореспіраторної системи хлоп
ців і дівчат старшого шкільного віку: А - 1 5  років; Б - 1 6  років; В -  17років 

рівень СЗ; 2 -  показники ЧСС; 3 - показники систолічного AT' 4 -  по
казники діастолічного AT; 6 - індекс напруження; 7 - індекс вегетативної регу
ляції; 8 -  індекс Тіффно; 9 -  ЖЄЛ; 10 - ФОС75; 11 -  ФЖЄЛ вд; 12 -  ФЖЄЛ вид

Висновки:
1. Більшість дівчат у всіх вікових підгрупах мають низькі показники рів

ня СЗ, при певних відхиленнях у функціонуванні КРС. Хлопці 15-17 
років мають більш стабільні показники діяльності ССС при вищому 
відсотку показників СЗ на рівні середнього;

2' Екзаменаційний стрес веде до різкого підвищення навантаження на 
КРС, що супроводжується збільшенням ЧСС, підвищенням симпатич
ної вегетативної кардюрегуляції і незначного зниження показників зо
внішнього дихання незалежно від статі;

3. Визначення рівня функціонування КРС за модельними характеристи
ками ФК може бути взято за основу складання і застосування додатко
вих індивідуальних комплексів фізичних вправ, для самостійних за
нять у вільний від консультацій час, які б сприяли зменшенню втоми 
підвищенню рівня рухової активності, як ефективного антистресового 
методу адаптації до розумової праці.
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РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ ТРЕНУВАННЯХ ОСІБ З ВІДХИЛЕННЯМИ У 
СТАНІ ЗДОРОВ'Я (ЦИБІЗ Г., ЛОКАЙЧУК О.)

Негаразди, які охоплюють сучасну людину, у першу чергу впливають на 
молодь і саме тому в освітянських закладах з кожним роком стає все більше 
осіб, яких за станом здоров'я відносять до спеціальної медичної групи. Таке 
збільшення осіб із відхиленнями у стані здоров'я не може не турбувати україн
ське суспільство, його науковців та урядовців. Є значна кількість настанов, які 
присвячені поліпшенню стану здоров'я осіб у освітянський галузі, проте, поло
ження докорінно не змінилося. Тому ми приймаємо участь у розробці новітніх 
підходів у вирішенні цієї проблеми, а запропонований матеріал є частиною на
уково -  дослідної роботи 2.2.1. “ Фізична реабілітація при вертебральних про
явах остеохондрозу хребта у спортсменів”, яка виконується за планом науково 
-  дослідних робіт у Київському національному університеті фізичного вихо
вання і спорту України з державним реєстраційним номером 010Ш006317.

Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що постійне збіль
шення кількості осіб, які за станом здоров'я відносяться до спеціальної медич
ної групи у освітянських закладах, викликає турботу і занепокоєння дослідни
ків і вчених [1, 2, 3]. Загальне погіршення стану здоров'я українців змушує уря
дові структури приймати запобіжні та превентивні заходи, які, проте, ще не 
змінили положення на краще. На нашу думку, це пов'язане не лише з екологіч
ними негараздами, малої руховою активністю (РА), науково-технічними досяг
неннями та збільшенням комфортності життя, а і з тим, що все ще відсутня од
ностайна думка науковців і дослідників у галузі фізичного виховання (ФВ), фі
зичної культури (ФК) і спорту (С) стосовно виду, потужності, тривалості та ци
клічності фізичних навантажень для профілактики та лікування негараздів у 
здоров'ї [4, 5]. Це положення можна вважати актуальним для всіх верств насе
лення України, але і особливо важливе воно для тих осіб, які мають відхилення 
у стані здоров'я і тому віднесені за його станом до спеціальної медичної групи 
[3,6].

Матеріал і методика.
Виходячи з вищевикладеного, проведено обстеження по 100 студентів 

основної і спеціальної медгрупи та по 10 осіб, викладачів і співробітників до ЗО, 
40, 50 і 60 років за допомогою КОНТРЕКСу [7] для визначення: результатів рі
вня функціонального і фізичного розвитку (РФФР), гнучкості і тесту Руф'є з 
проведенням анамнезу. Створено банк даних для накопичування результатів 
обстежень за кілька років і порівняли отримані початкові результати з показа
ними після тренувальних занять за нашою системою дозованих статично -  ди
намічних фізичних навантажень (ДСДФН) у групах здоров’я та при проведенні 
занять з фізвиховання зі студентами спеціальної медичної групи [6].

Метою нашого дослідження було визначення рівня функціонального і фі
зичного розвитку студентів (РФФР), а також викладачів і співробітників ЧДТУ
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до і після тренувальних занять за системою ДСДФН протягом навчального ро
ку. Для вирішення поставленої мети треба було розв'язати наступні завдання:

1. Визначити РФФР студентів основної медичної групи.
2. Визначити РФФР студентів спеціальної медичної групи.
3. Визначити РФФР співробітників та викладачів ЧД ГУ у віковому ас

пекті.
4. Визначити результати тесту Руф'є у нашій модифікації [6] та гнуч

кість - нахилом вперед у всіх досліджуваних групах.
5.. Провести аналіз отриманих результатів.
6. Зробити відповідні висновки.
7. Надати поради стосовно проведення тренувальних знять з урахуван

ням отриманих результатів.
Проведене обстеження до початку і після проведення занять показало ре

зультати тесту Руф'є, який дає можливість визначати резервні можливості сер
цево-судинної системи організму людини, що відображено у таблиці 1.

вними показниками практично в усіх осіб, які приймали участь в експерименті. 
З іншого боку, проведене протягом навчального року тренування додає оптимі
зму, бо показники значною мірою поліпшилися, що, на нашу думку, є беззапе
речним доказом позитивного впливу на серцево — судинну систему осіб, які 
тренувалися за нашою системою ДСДФН та були розподілені при цьому на 
відповідні навчальні підгрупи [6].

Отримані до початку експерименту результати з тесту Руф'є викликають 
значне занепокоєння як через нижчі за значенням показники, так і тому, що 
люди похилого віку (як викладачі, так і співробітники) навіть не могли просто 
присісти ЗО разів підряд, як вимагає проведення тесту і потім скаржилися на 
біль у литках і стегнах через повну нездатність і дисбаланс в організмі (у першу 
чергу через надзвичайно низьку РА). Цікаво відмітити, що у викладачів похи
лого віку показники трохи кращі за співробітників, що на нашу думку відобра
жає трохи більшу РА у цих осіб (табл. 1.).

Таблиця
№ п/п Назва і вік експериментальної групи Початок Кінець

1 Студенти основної медичної групи 9,0+2,6 6,5±1,8
2 Студенти спеціальної медичної групи 20,4+4,3 12,0± 1,4
3 Викладачі віком до ЗО років 15,1 ±4,8 10,0+2,6
4 Викладачі віком до 40 років 18,0±4,5 12,3±2,3
5 Викладачі віком до 50 років 22,3±5,5 14,6±3,7
6 Викладачі віком до 60 років неспроможні 25,5+7,7
7 Співробітники віком до ЗО років 22,0±4,9 11,5±2,3
8 Співробітники віком до 40 років 25,0+3,5 16,0±2,3
9 Співробітники віком до 50 років 30,0±5,9 17,4+4,3
10 Співробітники віком до 60 років неспроможні 29,0±8,2

Навіть побіжне ознайомлення з отриманими результатами вражає негати
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Схожі за негативними ознаками результати були отримані нами також і 
при проведенні обстеження в експерименті результатів визначення гнучкості 
нахилом вперед (табл. 2).

Результати вимірів гнучкості, що відображені у таблиці 2, є, на нашу ду
мку (яку поділяють і більшість авторів), певним показником морфофункціона- 
льного стану хребта та його змін як протягом життя, так і при фізичних наван
таженнях [5, 8]. Отримані результати доводять, що послідовні, цілеспрямовані і 
дозовані (за рахунок розподілу на навчальні підгрупи) фізичні навантаження 
значною мірою покращують показники гнучкості хребта (табл.2.), що у свою 
чергу позитивно впливає на стан здоров'я людини [5, 6].

Таблиця 2.
№ п/п Назва експериментальної групи Початок Кінець

1 Студенти основної медичної групи 10,0±2,9 12,5+3,8
2 Студенти спеціальної медичної групи 4,9+2,2 10,0±2,4
3 Викладачі віком до 30 років 9,5±3,7 10,9±3,3
4 Викладачі віком до 40 років 8,0+3,6 9,9±2,3
5 Викладачі віком до 50 років 4,8±3,5 7,6±3,5
6 Викладачі віком до 60 років 3,4±5,7 5,5+6,7
7 Співробітники віком до ЗО років 11,0+4,5 12,1 ±2,3
8 Співробітники віком до 40 років 7,0+3,3 10,0±4,3
9 Співробітники віком до 50 років 6,0±4,7 7,9±3,3
10 Співробітники віком до 60 років 2,5±3,2 6,8±5,2

Продовжуючи експериментальні дослідження РФФР ми з'ясували також 
негативну тенденція практично у всіх обстежених осіб (табл. 3.). Нам також до
велося змінити оціночну бальну систему КОНТРЕКСу, бо вона у класичному 
варіанті [7] не спроможна повністю оцінити за рахунок визначення РФФР стан 
здоров'я людей у наш час, тому ми ввели додаткову градацію. Так, підраховую
чи загальну суму балів по всіх тестах на відмінно і більше балів, на добре 160, 
на задовільно 90, на посередньо 60, на незадовільно ЗО, на погано 0, на дуже 
погано мінус ЗО і гірше

Різниця у показниках доволі значна, проте, загальні показники у спеціа
льній медичній групі до початку тренувань (як і можна було чекати) всі із зна
ком мінус (табл. 3.).

Як можна зрозуміти з даних тестування, відсутність РА різко збільшує 
негативні результати, що показують люди при тестуваннях. Таке положення 
особливо чітко спостерігається у співробітників, які взагалі мало рухаються (в 
обстеженнях і експериментальних заняттях погодилися прийняти участь лабо
ранти і робітники “сидячих” (малорухомих) професій: бібліотекарі, бухгалтери, 
робітники відділу кадрів тощо. Показники РФФР у викладачів трохи кращі, на 
нашу думку, саме через необхідність трохи більше рухатися проведення лек
цій сидячи неможливе, хоча І’А і у них низька а тренувальні заняття її значною 
мірою поліпшили (гибл. 1.). У невеликої (но відношенню до загальної кількості



персоналу ЧДТУ) групи здоров'я в 13 осіб, яка також займалася тренуваннями 
2 рази на тиждень, показники теж значно покращилися.

№ п/п Назва експериментальної групи Початок
/ ішли ц я . 
Кінець

1 Студенти основної медичної групи 40,0±8,9 72,5+5,8
2 Студенти спеціальної медичної групи -49+12,2 14,0+5,4
3 Викладачі віком до ЗО років 49,5±9,7 60,9+6,3
4 Викладачі віком до 40 років 38,0±6,6 49,9+7,3
5 Викладачі віком до 50 років 12,8±5,5 27,6+5,5
6 Викладачі віком до 60 років 3,4+15,7 15,5+11,7
7 Співробітники віком до ЗО років 38,0+4,5 52,1+6,3
8 Співробітники віком до 40 років 37,0±7,3 50,0+4,3
9 Співробітники віком до 50 років 10,0±6,7 27,9+5,3
10 | Співробітники віком до 60 років -2,5±6,2 16,8±6,2

— ’ показало, що ці-
леспрямовані ДСДФН спрямовують саме на хребет при виконанні статичних і 
динамічних вправ позитивно впливають на всі досліджувані нами морфофунк- 
ціональні параметри людського організму.

Навіть звичайне проведення тренувань у групах здоров'я покращує всі 
морфофункціональні параметри організму людини. В той час, при проведенні 
тренувань з розподілом на відповідні навчальні підгрупи [6] виникає можли
вість “обійти" не зовсім коректні висновки лікарів, які нерідко видають довідки 
про повне звільнення студентів від занять фізичним вихованням (йдеться навіть 
про звільнення студентів від ЛФК, що, на нашу думку, є цілковитою нісенітни
цею).

В наших обов'язкових заняттях ДСДФН беруть участь як неспроможні 
(неповносправні) студенти, так і особи із 1, 2, 3 групами інвалідності. Щоправ
да для таких осіб ми змушені ввести додаткову 16 підгрупу, де такі особи отри
мують фізичні навантаження лічені секунди у залежності від стану здоров’я та 
хвороби 5 —10 сек. З біологічних позицій цих фізичних навантажень організм 
людини дуже потребує, що стверджують у своїх роботах провідні вчені [8], а 
наші попередні експериментальні дані [5, 6] та результати, які ми отримали при 
проведенні цього експерименту, також підтверджують нагальну потребу для 
людей збільшувати їх РА, бо саме вона, а не пігулки та ліки можуть дати люди
ні збільшення працездатності, профілактику негараздів та відчуття повноцінно
го життя, що особливо потрібно людям з відхиленнями у стані їх фізичного і 
психічного здоров'я.

Висновки:
1. Тренувальні заняття будь -  якого спрямування значною мірою покращу

ють всі обстежені параметри.
2. Розподіл на навчальні підгрупи збільшує зацікавленість у тренуваннях 

всіх без винятку осіб та надає таким тренуванням індивідуальності.
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