
peculiarities caused by specific characters of motive disabilities. Haring conducted a number of 
investigations turned to find optimum ways to form walking habits of children with spastic forms of 
cerebral paralyses we worked out a method of walking instruction which depended upon the 
peculiarities and extent of moving disabilities weight. The use of the device of the additional 
support is the foundation of this method. It was exposed after conducted investigation which 
determined appropriate succession to use supporting devices.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ПІД 
ВПЛИВОМ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ 11-13 РОКІВ

ВІТА ЧЕПУРНА

Харківський державний інститут фізичної культури

На сьогодні хронічний бронхіт і пневмонія є важливою медико-соціальною 
проблемою. У зв'язку з Чорнобильською катастрофою, погіршенням екологічної ситуації, з 
кризовими соціально-економічними умовами, що характеризуються неухильним 
погіршенням добробуту населення, недостатньою ефективністю та високою вартістю 
традиційних медикаментозних методів лікування, значним рівнем алергізації населення, 
постає потреба пошуку нових, високоефективних, по можливості, індивідуальних та 
безпечних методів лікування. Тому в нинішній час поширюється немедикаментозне, 
нетрадиційне лікування, у тому числі лікувальна фізична культура, яка грунтується на 
використанні оздоровчої гімнастики хатха-йога.

Метою даної роботи є розробка раціональної комплексної програми реабілітації учнів 
загальноосвітньої школи з хронічними захворюваннями органів дихання на основі 
організації лікувальної фізичної культури в умовах шкільних уроків для спеціальних 
медичних груп.

Обстеження та фізична реабілітація хворих, які страждають хронічними бронхітами та 
пневмоніями проводилися на базі медичного центру здоров'я загальноосвітньої школи №59 
м. Харкова. Під наглядом знаходилося 53 дитини обох статей різного рівня фізичної 
підготовленості, віком 11-13 років, які займалися у спеціальних медичних групах. Серед них 
ЗО хлопчиків і 23 дівчинки. Кількість осіб в цих вікових групах розподілилась таким чином: 
11 років -  12 хлопчиків і 7 дівчат; 12 років -  10 хлопчиків і 8 дівчат; 13 років -  8 хлопчиків і 
8 дівчат.

У цій статті розглянуті лише показники експериментальної групи. Школярі 
експериментальної групи займалися за розробленою методикою нетрадиційної гімнастики з 
використанням йогівських асан, дихальних вправ, елементів міорелаксації і аутогенного 
тренування. Хлопці і дівчата експериментальної групи займалися за однаковою методикою 
лікувальної гімнастики з урахуванням окремих засобів індивідуалізації. Курс лікування було 
розраховано на 7 місяців. Заняття проводились двічі на тиждень. Тривалість одного заняття 
складала 45 хвилин. Крім цього учні повинні були обов'язково виконувати самостійно під 
наглядом батьків щоранку фізичні вправи вдома.

Обстеження показників кардіореспіраторної системи проводилися до призначення 
фізичних вправ, впродовж курсу проведення занять і після курсу лікувальної гімнастики. 
Тобто, на протязі 7 місяців курсу лікування, повні дослідження функціонального стану 
кадіореспіраторної системи проводилися 4 рази. Лікарсько-педагогічний контроль -  на 
кожному занятті.

При проведенні досліджень школярів аналізувалися такі показники: частота серцевих 
скорочень (ЧСС), артеріальний тиск у спокої, життєва ємність легень (ЖЄЛ).

Розглянемо вплив нетрадиційної методики лікувальної гімнастики на функціональні 
показники школярів обох статей. Середній показник частоти серцевих скорочень у стані 
спокою у дівчат дорівнював 15,21 ударів за хвилину, у хлопців 14,56 при первинному
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обстеженні. Впродовж курсу лікування у дівчат цей показник покращувався зі значною 
перевагою на 3%, 7%, 8%, у хлопців спостерігалося також зниження показника, але 
неоднаковими темпами: з жовтня по грудень на 1%, з грудня по лютий на 6%, з лютого по 
травень на 4% (рис.1). Порівняння показників частоти серцевих скорочень вказувало на 
економізацію роботи серцево-судинної системи у хлопчиків і дівчаток. Проте значне 
переважання частоти серцевих скорочень було у дівчат -  на 21 %, у той час як у хлопців -  на 
13%. Встановлено також, що у дівчат вірогідно знижувався у порівнянні з хлопчиками 
систолічний (на 9%) і діастолічний (на 15%) тиск. У хлопців спостерігалися інші зміни 
артеріального тиску: систолічний -  на 8%, діастолічний -  на 11%.

----------------------------------------------------- Молода спортивна наука України. Випуск 5. Том 2 __________________________________
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Рис.1. Порівняльна характеристика частоти серцевих скорочень (ЧСС) дівчат
та хлопців експериментальної групи

Аналізуючи життєву ємність легень у дівчаток, було виявлено рівномірне зростання 
цієї величини: з жовтня по грудень 15%, з грудня по лютий на 16%, з лютого по травень на 
17%. У порівнянні з дівчатами, у хлопців виявлено іншу ефективність зовнішнього дихання: 
з жовтня по грудень зростання на 11%, з грудня по лютий на 13%, з лютого по травень на 
14% (рис.2).

Рис.2. Порівняльна характеристика життєвої ємності легень (ЖЄЛ) дівчат 
та хлопців експериментальної групи
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Ці дані дозволяють говорити про покращення досліджених показника - w - и  » 
порівнянні з показниками хлопчиків. Проаналізувавши чому хлопці не лос*гг> -агаж
результатів як дівчата, можна зробити висновок: по-перше, через хворобливий ст_- ь -
спроможні були дотримуватися запропонованого рівня фізичних навантажень - - 
можливо вони просто не до кінця виконували і притримувались вимог :нстг сг 
лікувальної культури.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM INDICES L >DTK
THE INFLUENCE OF NON-TRADITIONAL METHODS OF TREATING 

SCHOOLCHILDREN OF 11-13
VITA CHEPURNA

The Kharkiv State Institute o f Physical Culture
The influence of non-traditional methods of curative gymnastics on schoolchildren, aged 11 -. j 

who joined special medical groups at secondary school is considered in this paper. Investigative 
indices of schoolchildren of both sexes with chronic bronchitis and pneumonia are being comparec 
to.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ЮЛІЯ ЯРЕМЧУК

Херсонський державний педагогічний університет

Гострою проблемою зараз є підвищення рівня захворюваності дітей середнього 
шкільного віку. Це пов’язано зі зниженням імунних сил організму, з порушеннями постави, 
захворюваннями кардіо-респіраторних систем, нирок, головною біллю та зниженням 
рухового режиму підлітків. Здоров’я дітей — це здоров’я нації у майбутньому.

Проблема попередження гіпокінезії серед підлітків має особливе значення для 
охорони його здоров’я. Гіпокінезія підлітків є наслідком обмежень навчально-виховного 
процесу і перенавантаження навчальних програм, прагнення до побутового комфорту. 
Важливу роль у формуванні гіпокінезії також відіграють негативні екологічні умови та 
ірраціональне харчування.

Гіпокінезія підлітків викликає глибоку перебудову мікро- та макрофункціональних 
структур організму людини як біологічної системи. Малорухомість веде до змін в організмі 
від адаптаційно-фізіологічних до патологічних.

За даними А.Г.Сухарева (1991), у період навчання дефіцит рухової активності 
призводе до погіршення адаптації серцево-судиної системи підлітків і стандартного 
фізичного навантаження, зниження ЖЕЛ, станової сили, підвищення рівня холестерину в 
крові.

Гіпокінезія супроводжується паталогічними змінами в діяльності ЦНС, вегетативних 
функцій та обмінних процесів в організмі. Це проявляється зниженням здатності підлітка 
повноцінно виконувати соціальні функції (навчальна, трудова, спортивна діяльність). 
Підлітки стають роздратованішими, знижується тонус кори півкуль мозку, порушується сон, 
звужується діапазон міжособистісних стосунків. Зростає конфліктність у стосунках, 
знижується бар’єр нервово-психічної адаптації до навколишнього середовища.

Уроки фізичної культури в школі не можуть повністю компенсувати дефіцит рухової 
активності.

Підліткам найбільш притаманні такі види рухової активності, як спортивні та рухливі 
ігри, екскурсії, походи, подорожі, оздоровчі табори, де вони компенсують дефіцит рухової 
активності, спілкування та самоствердження. Також існує комплекс засобів реабілітації 
(відновлення) здоров’я та працездатності практично здорових людей:
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