
Таким чином, раціонально підібрані аеробні програми ведуть до зростання 
.-•ждості та економічності функціонування серцево-судинної системи, адже посилення 

удатного об’єму крові відбувається на фоні гіпотонії і синусової брадикардії, що в цілому 
. т • яє адекватному кровозабезпеченню організму. На останнє вказують величини ХОК [3].

Дослідження кровонаповнення судин (за даними А) виявило поступове його 
о  стання в усіх групах. Найбільшою мірою це прослідковується у групі І, найменшою -  у 
т III. Остання може пояснюватись віковими атеросклеротичними змінами [2]. Разом із 
-• ссанням А, спостерігається скорочення: а, що вказує на збільшення еластичності судинної 
— -:хи [3], максимум якого -  у групі II (р<0,05).

Отже, регулярні заняття у класах аеробіки мають формуючий вплив на стан 
; - тральної гемодинаміки і периферичного кровообігу. Дослідження таких зрушень у 

* новому аспекті дозволять оптимізувати систему тренувань з метою досягнення значного 
:с:ровчого ефекту.
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The work contains the results of experimental research of effectiveness of aerobic exercises 
- different age women. It has been determined that regular exercises could normalize the indices 

: : rentrai and peripheral hemodinamic.
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Після аварії на ЧАЕС багаточисельні дослідження, що проводились в Україні, Росії та 
Білорусі, свідчать про зниження рівня здоров’я дітей та підлітків, що мешкають в районах з 
тідвищеним радіаційним фоном [3, 2, 5].

Виходячи з уявлення про здоров’я, як визначений рівень фізичної тренованості, 
п дготовленості та функціонального стану організму, розроблена кількісна оцінка фізичного 
торов’я [1, 4]. Визначення рівня здоров’я відповідає оцінки в балах.

Метою даного дослідження є вивчення рівня фізичного здоров’я та структури 
захворюваності дітей 11-14 років, які прибувають з регіонів радіаційного забруднення для 
: здоровлення у Військово - медичному центрі.

Для досягнення поставленої мети нами було проведено дослідження для визначення 
тззичного здоров’я у 228 хлопчиків (в 11 років кількість дорівнювала 41; в 12 років - 48; в 13 
токів - 71; в 14 років - 68) та 197 дівчаток (в 11 років кількість дорівнювала 49; в 12 років - 
-5. в 13 років - 57; в 14 років - 46) за методом Апанасенко Г.Л. (1989) по модифікації 
Маченко В.Г. і співавторів (1996).

Розподіл дітей 11-14 років за рівнем фізичного здоров’я, наведені у таблиці і.
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Таблиця 1

Молода спортивна наука України. Випуск 5. Том 2

Рівень фізичного здоров’я (%)

Вік Стать
Рівні фізичного здоров’я

Відмінд-
мінний Добрий Задовільний Низький Дуже

низький
11 років М 7,3 14,6 34,2 36,6 7,3

_ д ______ 6,1 16,3 36,7 38,8 2,1
12 років м 8,3 14,6 35,4 37,5 4,2

Д 6,7 20,0 35,5 37,8 -
13 років м 7,1 18,3 40,8 32,4 1,4

_Д____ 5,3 24,6 40,3 28,1 1,7
14 років м 7,3 14,7 36,8 29,4 11,8

Д 6,5 19,6 34,8 32,6 6,5

Аналіз фізичного здоров’я виявив, що досліджені підлітки 11-14 років мали, в 
основному, задовільний та низький рівень. Причому коливання показників даних рівнів 
знаходились в невеликих межах (від 34,2 до 40,8% - задовільний; від 28,1 до 38,8% - низький 
рівень).

Відносно невеликий відсоток склали діти з “відмінним” рівнем фізичного здоров’я.
З 11 до 13 років було виявлено збільшення кількості хлопчиків з оцінкою “добре“ на 

3,7%, а у дівчаток на 8,3%. В той же час встановлено зменшення кількості дітей з “добрим” 
рівнем здоров’я в 14 років на 3,6% у хлопчиків і на 5% у дівчаток.

Звертає на себе увагу те, що 11,8% хлопчиків та 6,5% дівчат 14-ти років, а також 7,3% 
хлопчиків 11-ти років мали дуже низький рівень фізичного здоров’я.

При дослідженні у дітей визначена підвищена втомленість, головний біль, зниження 
працездатності, неврозоподібний стан.

Ми вивчили структуру захворювань дітей 11-14 років, які знаходяться на реабілітації 
(табл. 2).

Таблиця 2
Структура захворювань дітей 11-14 років 

(% від кількості досліджуваних)

Нозологічні види захворювань Хлопці Дівчата Всього
Ендокринно -  імунна система 12,3 11,2 23,5
Органів дихання 15,8 7,6 23,4
Органів травлення 13,6 7,1 20,7
Норвової системи П,4 2,5 13,9
Системи кровообігу 8,8 12,7 21,5
Системи кровотворення 0,4 1,0 1,4
Сечестатевої системи 6,6 0,5 7,1
Травми 0,9 - 0,9

Характеристика захворювань, що наведена в таблиці 2, свідчить, що в більшості 
нозологічні види мають суттєву різницю у рівні захворювань хлопчиків та дівчат. Таким 
чином, кількість хлопчиків із захворюваннями органів дихання та травлення в 2 рази більше, 
ніж у дівчат. У хлопчиків зафіксовано в 5 разів більше випадків захворювань нервової 
системи та в 11 разів - сечестатевової.

Майже однакова кількість хлопчиків та дівчат мали захворювання ендокринно - 
імунної системи. На той самий час у дівчат переважали серцево - судинна патологія та 
захворювання крові.
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Таким чином, аналізуючи стан здоров’я дітей, які мешкають в умовах забруднення 
околишнього середовища радіонуклідами, можна зазначити, що на хлопчиків більше, ніж 

-а дівчат, негативно вплинула екологічна ситуація, це відповідає даним інших авторів [2, 5].
Можливо передбачити, що у підлітків, при постійному проживанні на території 

: оіаційного забруднення, проявляється ефект довготривалого зовнішнього та внутрішнього 
: оомінення малими дозами довгоіснуючих радіонуклідів.

В зв’язку з цим виникає необхідність у підвищенні опору організму дітей та підлітків 
сприятливим чинникам, який відіграє важливу роль у формуванні здоров’я людини.
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The state of physical health and sick rate of 11-14 years old children constantly inhabiting 
:-polluted regions was examined. 425 children had been tested. The examination that the main

- _ ~ : f  teenagers have had satisfactory and low level of health. The boys have been more radiated
- ' _ence of then girls. The rase of immunity of children is the main problem in turned out situation.
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Вступ
В зв’язку з аварією в Чорнобилі екологічні аспекти здоров’я населення набули 

х  хіливого значення і є об’єктом пильної уваги спеціалістів ( Курбанова В.Є., 1995; Незгода
- Г. . .995; Барабой В.А., 1995; Бабешко В.Г. І співавт., 1991). Але залишається в «тіні» 
- ■- ема студентської молоді, яка проживає на територіях радіаційного забруднення.

Дотепер у викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів немає 
і . .ч зих рекомендацій, за допомогою яких можна було б організувати фізкультурну- 
і  хг'гзчу роботу із студентами, які проживають в екологічно-несприятливих умовах. Це є 
ель -:ю із причин масового погіршення здоров’я, зниження фізичної підготовленості і 
і_ л-адаптаційних можливостей організму молоді.
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