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улучшением коронарного кровообращения б миокарде под влиянием лечебных физических упражнений 
и дозированной ходьбы. 
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CORONARY CIRCULATION 
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Lit the influence of cholesterol on the development of coronary circulation disorders. The described 
change in the tolerance of patients to physical acti vity and changes in contractile function of the myocardium as 
a result of infringements of coronary blood circulation. 

Set out the means of physical rehabilitation of patients with unpaired coronary circulation. 
It is established that under the influence of physical rehabilitation is enhanced contractile function of the 

myocardium, increases the tolerance of the organism of patients to physical activity that is associated with 
improved coronary blood flow in the myocardium under the influence of therapeutic exercise and controlled 
walking. 

Key words: disorders of the coronary circulation, excess cholesterol, tolerance to physical activity, 
functional status of the myocardium. 

СПЕЦИФІКА ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В РАМК АХ 

НОЗОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ 
Роман ча Руденко 

Львівський державний університет фізичної культури 
Постановка проблеми. Реабілітацію інвалідів можна розглядати як комплекс 

медичних, педагогічних, соціальних і фізичних заходів скерованих на відновлення 
(або компенсацію) порушених функцій організму. Проаналізовано розвиток 
фізичної реабілітації, реабілітації і спорту інвалідів в Україні, структуру підготовки 
фахівців з фізичної реабілітації [1, 4, 8]. Висвітлено досвід залучення інвалідів до 
занять фізичною культурою і спортом. Визначена роль немедикаментозної терапії, 
зокрема застосування засобів фізичної реабілітації [2, 10]. Доведено, що заняття 
фізичними вправами спеціального й загальнорозвиваючого характеру - найбільш 
доцільний реабілітаційний захід [2, 10]. Обґрунтовано, т о у більшості випадків 
основне захворювання супроводжується низкою супутніх, не зумовлює 
необхідність урахування показань і протипоказань до певних видів навантажень, 
включаючи психоемоційні [5]. ІІопри науково-практичне значення праць 
вітчизняних й зарубіжних науковців, фізична реабілітація спортсменів-інвалідів, на 
жаль, вивчена недостатньо і потребує подальшого опрацювання, оскільки засоби 
фізичної реабілітації впливають на спортивні досягнення й стан організму в цілому. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Багаторічна практика роботи вітчизняних та закордонних фахівців доводить, 

що одним з найбільш дієвих методів фізичної реабілітації інвалідів є реабілітація 
засобами фізичної культури та спорту. Питання розвитку фізичної реабілітації в 
Україні, реабілітації і спорту інвалідів досліджено Ю.О Лянним (2008 - 2012). 
Проблеми діагностичних досліджень, роль клінічної практики в становленні 
фахівців з фізичної реабілітації викладені у наукових дослідженнях Т.В Бойчук 
(2008 - 2012). Розроблено програмно-цільові підходи щодо використання засобів і 
методів фізичної реабілітації під час навчання студентів зі спастичними або 
млявими парезами та паралічами з урахуванням особливостей структури і функції 
біологічних систем їх організму, психологічного стану та соціально-побу гових 
умов (Е.В. Макарова. 2013). Роль фізкультури і спорту у фізичній реабілітації, 
якість життя спортсменів-інвалідів представлено у наукових доробках В.В. 

353 



IL НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
Храмова (2008, 2010). Започатковані наукові дослідження по визначенню впливу 
засобів фізичної реабілітації на фізіологічний стан спортсменів з обмеженими 
фізичними можливостями Р.Є. Руденко (2010 - 2014). Зокрема, був проведений 
моніторинг вмісту калію, кальцію, фосфору, креатиніну, креатинкінази в крові, 17-
ЇСС сечі в спокої, ПІСЛЯ фізичних навантажень, курсу фізичної реабілітації. 
Розроблено методику корекційного масажу, активних й пасивних спеціальних 
вправ з урахуванням перебігу основного й супутніх захворювань, об'єму фізичного 
навантаження у різні періоди тренування. В.І. Дубровським (2002, 2005) 
впроваджено методи тестування, комплекс реабілітаційних заходів спортсменів-
інвалідів відповідно до захворювань з подальшою інтеграцією у суспільство. 
Проаналізовано методику тренування і відпочинку. Специфіку вегетативної 
регуляції кардіореспіраторної системи засобами фізичної реабілітації 
баскетболістів з ураженнями спинного мозку було досліджено О. Романчуком, М. 
Сорокіним (2005). Порівняльний аналіз професійного травматизму в волейболі та 
волейболі сидячи здійснено П. Мустафінс, І. Шибрія (2006). Науково-теоретичні та 
методичні аспекти проведення процедури медичної та психологічної класифікації 
спортсменів усіх нозологічних груп досліджувались Г.М. Бойко (2005 - 2007) та 
О.М. Максимовою (2005). Відновлення працездатності спортсменів-футболістів з 
обмеженими фізичними можливостями за допомогою акупунктури досліджено А.1. 
Кравченко, В.І. Г ончаренко (2008). 

Джоел A. DeLisa, д.м.н., професор, засновник Foundation Research Center, 
голова департаменту з відновної медицини, реабілітації університету Медичної 
Школи Нью-Джерсі перевидав у 2010 році підручник «Відновна медицина: 
принципи і практика». Автором розроблено практичні рекомендації з реабілітації 
осіб з різними нозологіями. Проаналізовано взаємозв'язок між фізичною 
реабілітацією і спортом. 

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконано згідно 
пріоритетного тематичного напряму «Науки про життя, нові технології 
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань» на період до 2015 року, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України (постанова від 7 вересня 2011 р. № 
942, м. Київ), пріоритетного тематичного напряму «Цільові дослідження з питань 
гармонізації системи "людина-світ" та створення новітніх технологій покращення 
якості життя», наукових досліджень та розробок пріоритетного тематичного 
напряму на 2012-2015 роки Львівського державного університету фізичної 
культури (Схвалено вченою радою, протокол № 7 від 06.03.12р.). 

Мета дослідження - визначити особливості програми фізичної реабілітації 
спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

Завдання дослідження: 
1. Узагальнити досвід фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими 

фізичними можливостями. 
2. Обґрунтувати особливості програми фізичної реабілітації спортсменів-

інвалідів з урахуванням нозологічних груп. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-теоретичних і 

методичних джерел з проблеми фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими 
фізичними можливостями (контент-аналіз, системний аналіз). Педагогічні 
спостереження. 

Організація дослідження: педагогічні спостереження проводитися на базі 
стрілецького тиру Львівського національного медичного університету ім. Данила 
Галицького, Львівської ДЮСШІ «Галичина». В експерименті приймали участь 38 
кваліфікованих спортсменів. Спеціалізація: стрільба з луку, плавання, легка 
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атлетика, фехтування на візках. Розподіл за нозологіями: вади зору, вади слуху, 
порушення опорно-рухового апарату, дитячий церебральний параліч, затримка 
психічного розвитку. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
На основі аналізу медичних карток, тренувального процесу були визначені 

поняття проблемного поля даної тематики: програма фізичної реабілітації, основні 
тя rvriVTwi чяукпптлияттня ґЬічігтлНтті чміни г.кгтрм ппгятЧмл/ гЬічичнр -"Ч -Г ... .IJ.V1J, Y — , 
навантаження різної інтенсивності, якість життя, психоемоційний стан. 
Пріоритетними методичними принципами програми фізичної реабілітації 
спортсменів з обмеженими фізичними можливостями є: вибір і визначення 
раціональної спрямованості, обґрунтування регламентації застосування, 
визначення критеріїв ефективності засобів та методів фізичної реабілітації [2, 9]. 

Через неузгодженість можливостей організму й фізичних навантажень 
внаслідок надмірної м'язової активності, яка відзначається у інвалідів, що 
займаються спортом, може виникати поглиблення патологічного стану, виникнення 
прихованих патологічних змін в організмі [5, 10]. Засоби фізичної реабілітації 
підвищують адаптацію інвалідів до умов життя, які змінилися, розширюють їх 
функціональні можливості, допомагають оздоровленню організму, сприяють 
виробленню координації в діяльності опорно-рухового апарату, 
кардіореспіраторної, травної систем, системи виділення, сприятливо діють па 
психіку інвалідів, мобілізують їх волю на боротьбу з хворобою, повертають 
почуття соціальної повноцінності [7]. Фізична реабілітація спортсменів з 
обмеженими фізичними можливостями сприяє розвиткові компенсаторних 
механізмів, відновленню та удосконалення здатності до маніпулятивних дій. 
Забезпечення корекційної спрямованості засобів фізичної реабілітації передбачає 
розробку та впровадження різних форм організації занять фізичними вправами, 
спеціальних методів, методичних прийомів, засобів тренування адекватних 
можливостям атлетів із вадами зору, слуху, опорно-руховсго апарату, відхиленням 
розумового розвитку [2, 3]. Процес фізичної реабілітації ґрунтується на принципі 
єдності корекції й навчання та здійснюється з урахуванням фізіологічних 
можливостей, фізичного стану та активності спортсмена. Попри завдань 
удосконалення спортивної майстерності, покращення спортивних результатів 
постає проблема фізичної реабілітації систем організму пов'язаних з основним 
захворюванням, внаслідок якого отримана інвалідність. Очевидним є те, що фізичні 
навантаження можуть викликати загострення основної патології й виникнення 
супутніх захворювань. У спортсменів-інвалідів регуляторні .механізми перебувають 
у стані постійної напруги, забезпечуючи адекватне функціонування процесів 
життєдіяльності організму [5]. Через рухові порушення у спортсменів з 
обмеженими фізичними можливостями (травми ОРА, ДЦП, ампутанти) 
страждають функції шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи, 
наступає атрофія м'язів, контрактури в суглобах. М'язова атрофія значно ускладнює 
пристосувальні механізми кровообігу до змін положення тіла, виконання фізичного 
навантаження і може реально загрожувати здоров'ю спортсмена-інваліда. Засоби 
фізичної реабілітації будуть протистояти прогресуванню даних явищ. Зокрема, 
застосування активних й пасивних вправ, елементів стретчінгу, корекційного 
масажу, активного й пасивного відпочинку. 

Висновки. Розвиток сучасних реабілітаційних технологій та оцінка їх 
ефективності у вітчизняній та зарубіжній літературі не орієнтовані на вивчення 
фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 
Програма фізичної реабілітації спортсменів-інвалідів з урахуванням нозологічних 

355 



IL НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
груп має враховувати перебіг основного й супутніх захворювань, дотримуватися 
принципів раціональної спрямованості, регламентації застосування, визначення 
критеріїв ефективності засобів фізичної реабілітації. 

У подальших дослідженнях з цієї проблеми привертає увагу дослідження 
впливу засобів фізичної реабілітації на працездатність, якість життя, термографічні 
показники, результативність кваліфікованих спортсменів з обмеженими фізичними 
можливостями. 
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Проведений аналіз медичних карток кваліфікованих спортсменів-інвалідів, Визначено 

пріоритет принципів формування програми фізичної реабілітації. Проаналізовано роль 
корекційної спрямованості засобів фізичної реабілітації Встановлено необхідність врахування 
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IL НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
основного й супутніх захворювань у процесі формування програми фізичної реабілітації 
спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

Ключові слова: нозологічні групи, програма, принципи, спортсмени-іиваліди, фізична 
реабілітація. 
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Проведен анализ медицинских карт квалифицированных споргсменоь-инвалидов 

Определен приоритет принципов формирования программы физической реабилитации. 
Проанализирована роль коррекциояной направленности средств физической реабилитации. 
Установлена необходимость учета основного и сопутствующих заболеваний в процессе 
формирования программы физической реабилитации спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями. 

Ключевые слова: нозологические группы, программа, принципы, спортсмены-
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THE SPECIFICS OF THE PROGRAM OF PHYSICAL REHABILÏTATION OF 
ATHLETES WITH DISABILITIES WITHIN THE NOSOLOGICAL GROUP 

Romanna Rudenko 
Lviv State University of Physical Education 

The analysis of medical records of qualified athletes with disabilities. Prioritized principles of 
formation of the program of physical rehabilitation. Analyzed the role of the correctional orientation 
of facilities of physical rehabilitation, The necessity of taking into account the basic and comorbidities 
m the process of formation of the program of physical rehabilitation of athletes with physical 
disabilities. 

Key words: nosological group, program, principles, athletes with disabilities, physical 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ЗІ СТУДЕНТАМИ З ВІДХИЛЕННЯМ У СТ АНІ ЗДОРОВ'Я 

Ольга Сидоренко, Віктор Азаренков, Лариса Бережна 
Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка 

Постановка проблеми. У ВНЗ фізична культура представлена як навчальна 
дисципліна, що має величезний потенціал для поліпшення здоров'я, фізичної 
підготовленості, фізичної реабілітації, фізичної рекреації студентів спеціальних 
медичних груп, розвитку їх фізичних якостей і функціональних можливостей, 
розширення їхніх знань про фізичний розвиток, фізичну підготовленість людини та 
фізичне навантаження. Але на теперішній час, недостатньо вивчені питання 
комплектування навчальних груп, визначення статусу студента спеціальної 
медичної групи, системи модульного контролю за фізичною підготовленістю і 
функціональним станом організму. Також не вивчені методи побудови 
діагностичної технології фізіологічних і педагогічних засобів моделювання рівнів 
фізичних навантажень і режимів їх регламентації. Саме тому проблема пошуку 
раціональних форм і методів організації занять з фізичного виховання студентів, 
які відносяться до спеціальної медичної групи, актуальна і по теперішній час. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низка науковців вивчає проблему 
пошуку раціональних форм і методів організації занять з фізичного виховання 
студентів, які відносяться до спеціальної медичної групи. А саме. Іваночко О. 
організацію та методики навчальних занять спеціального медичного відділення у 
ВНЗ, Вржеснєвський І., Давиденко О. вивчають теоретико-методичні аспекти 
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