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   ФИЗИЧЕСКОЕ  
  ВОСПИТАНИЕ  

 СТУДЕНТОВ 

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТІВ У СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З 
НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 
Гринько В.М.1, Куделко В.Е. 2, Глотов Є.О. 2 
1Харківська державна академія фізичної культури 
2Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно – економічного університету 
 
Анотація. Мета: експериментально перевірити вплив занять аеробного характеру (кросова підготовка та базова аеробіка) на спеціальну 
витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю (секційні заняття, настільний теніс). Матеріал: у експерименті приймали 
участь 106 студентів перших курсів (n=53 – контрольна група, n=53 – експериментальна). Для виявлення трендовості часових рядів 
використаний R/S аналіз. Для прогнозування кількості помилок на одну партію вперед був використаний метод експоненціального 
згладжування. Результати: Показано, що метод експоненційного згладжування з високою точністю дозволяє прогнозувати на одну 
партію вперед. В якості початкового прогнозного значення встановлено середній рівень кількості помилок за всі партії. Це дає можливість 
усереднити всі внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на наступні прогнозні показники. Такий підхід підвищує достовірність 
розрахунку помилок при прогнозуванні. Встановлено критерії методики прогнозування можливих значень показників. Висновки: 
Рекомендований розподіл часу у програмі: настільний теніс − 75%; кросова підготовка та базова аеробіка  – 25%. 
Ключові слова: настільний теніс, аеробний, спеціальна, витривалість, трендовість, фрактальний аналіз. 
Аннотация. Гринько В.Н., Куделко В.Э., Глотов Е.А. Развитие специальной выносливости студентов в секционных занятиях по 
настольному теннису. Цель: экспериментально проверить влияние занятий аэробного характера (кроссовая подготовка и базовая 
аэробика) на специальную выносливость студентов в группах со спортивной направленностью (секционные занятия, настольный теннис). 
Материал: в эксперименте принимали участие 106 студентов первых курсов (n = 53 − контрольная группа, n = 53 − экспериментальная). 
Для выявления трендовости временных рядов использован R/S анализ. Для прогнозирования количества ошибок на одну партию вперед 
был использован метод экспоненциального сглаживания. Результаты: Показано, что метод экспоненциального сглаживания с высокой 
точностью позволяет прогнозировать на одну партию вперед. В качестве начального прогнозного значения установлен средний уровень 
количества ошибок за все партии. Это дает возможность усреднить все внутренние и внешние факторы, влияющие на следующие 
прогнозные показатели. Такой подход повышает достоверность расчета ошибок при прогнозировании. Установлены критерии методики 
прогнозирования возможных значений показателей. Выводы: Рекомендуемое распределение времени в программе: настольный теннис 
− 75%; кроссовая подготовка и базовая аэробика − 25%. 
Ключевые слова: настольный теннис, аэробный, специальная, выносливость, трендовость, фрактальный анализ. 
Abstract. Grinko V.M., Kudelko V.E., Hlotov Y.O. Training of students’ special endurance in ping pong sport circles. Purpose: to test 
experimentally influence of aerobic trainings (cross country training and basic aerobic) on students’ special endurance in sport oriented groups 
(sport circles, ping pong). Material: 106 first year students (n=53 – control group and n=53 – experimental) participated in experiment. For 
determination of temporal series’ trends R-S analysis was used. Prognostication of mistakes’ quantity per one set was fulfilled with the help of 
exponential smoothing method. Results: it was shown that exponential smoothing method permits to prognosticate by one set ahead with rather 
high accuracy. As initial predictor we found mean quantity of mistakes in all sets. It permits to average all internal and external factors, which 
influence on the next predicting indicators. Such approach increases confidence of mistakes’ calculation in prognostication. Criteria of 
prognostication methodic for possible indicators’ values were also determined. Conclusions: the recommended time distribution in program is as 
follows: ping pong − 75%; cross country training and basic aerobic – 25%. 
Key words: ping pong, aerobic, special endurance, trends, fractal analysis.   

 
Introduction1  
Проблема вдосконалення процесу фізичного виховання студентів вже багато років є предметом уваги 

фахівців [3, 21, 23]. Аналіз літературних джерел показує, що рівень фізичної підготовки, психічних та 
моральних сил основної маси студентів залишається доволі низьким [11, 22]. Це вказує на погіршення 
фізичного, психічного та морального розвитку молодого покоління [7, 24], прогрес дефіциту рухової 
активності [10]. Все це свідчить про необхідність пошуку нових шляхів для покращення фізичного, 
психічного та морального стану студентської молоді [27, 28]. Також зазначається про важливість розвитку 
фізичних якостей [4]. Наведені факти свідчать, що студенти розуміють важливий вплив витривалості та її 
значимість у вирішенні поставлених задач підготовки до трудової діяльності. Студенти усвідомлюють, що 
саме ця фізична якість в більшості з них розвинена найгірше [4, 10]. Автори рекомендують підходи до 
корегування навчальної програми для груп зі спортивною спрямованістю (секційні заняття). Питання 
вдосконалення фізичної підготовки студентства останнім часом розглядалися у роботах значної кількості 
дослідників [3, 5, 9]. У дослідженнях вивчається така фізична якість, як витривалість. Але недостатньо робіт 
з покращення спеціальної витривалості у групах зі спортивною спрямованістю (секційні заняття з настільного 
тенісу). Також недостатньо досліджень з покращення спеціальної витривалості засобами кросової підготовки 
та за допомогою базової аеробіки в секційних заняттях [5, 9]. Доповненням до рішень поставлених проблем є 
розгляд динамічних процесів, що фрактальну геометрію [17, 20, 25, 27]. Автори  зазначають про відсутність 
універсальної моделі, яка могла б використовуватися для опису динамічних процесів. 

Мета дослідження: виявити вплив на спеціальну витривалість студентів занять аеробного характеру 
(кросова підготовка та базова аеробіка) для груп зі спортивною спрямованістю (секційні заняття, настільний 
теніс).  

Матеріали та методи. 
Учасники. В експерименті приймали участь 106 студентів перших курсів (n=53 – контрольна група, 

n=53 – експериментальна група). Від всіх учасників було отримано інформовану згоду на участь в цьому 
експерименті. 

Організація дослідження. Експеримент проводився протягом навчального року з жовтня 2015року по 
червень 2016 року. Студенти контрольної групи займалися за програмою вищого навчального закладу для 
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груп зі спортивною спрямованістю (секційні заняття, настільний теніс). Студенти експериментальної групи 
займалися за розробленою нами програмою. Ця програма поєднує в собі заняття зі спеціальної спортивної 
підготовки (настільний теніс – 75 %) та заняття аеробного характеру (кросова підготовка та елементи базової 
аеробіки – 25 %). За основу було взято програму вищого навчального закладу для груп зі спортивною 
спрямованістю (секційні заняття, настільний теніс). Додатково у цій програмі на кожне четверте заняття було 
включено заняття аеробного характеру (кросова підготовка та базова аеробіка). До середини грудня студенти 
експериментальної групи кожне четверте заняття займались кросовою підготовкою на свіжому повітрі. Надалі 
заняття проводили у спортивній залі. При цьому до кожного четвертого заняття додавались вправи базової 
аеробіки. Наприкінці березня заняття знову проводились на свіжому повітрі, де продовжили займатися у 
кожному четвертому занятті кросовою підготовкою. На початку та в кінці експерименту в групах були 
проведені змагання з настільного тенісу. Це давало змогу перевірити рівень витривалості студентів [9]. Кожна 
пара студентів зіграла п’ять партій. В кожній партії рахувалась кількість допущених помилок). 

Статистичний аналіз: Для перевірки рівня спеціальної витривалості на початку та в кінці 
експерименту було зроблено статистичний та порівняльний аналізи отриманих даних. Для цього було 
використано модель парної регресії [8]. Використовувались критерій F – Фішера та t – Ст’юдента. Також 
проведено аналіз лінійного рівняння парної регресії [15, 17, 26]. Було: розраховано лінійні коефіцієнти парної 
кореляції, детермінації та середню похибку апроксимації [2, 6, 25]; оцінено статистичну значимість 
параметрів регресії та кореляції [12, 13, 29]; визначено залишкову дисперсію, розраховано довірчі інтервали 
[16]. 

Результати дослідження.  
Для здійснення прогнозування необхідно проаналізувати часовий ряд та визначити, чи є 

досліджувана система персистентною (антиперсистентною): її поведінка породжується детермінованим 
нелінійним законом або вона повністю випадкова. В роботі [26] визначено, що будь який засіб оцінювання 
можливості прогнозування зміни у часі потребує урахування фрактальних властивостей їх часового ряду. 
Різного роду фрактальні структури в різних системах призводять до фрактальної поведінки показників таких 
систем. Для прогнозування поведінки таких систем (визначення тенденцій змін) застосовується Метод Херста 
[13]. В роботах [6, 16] наведено алгоритм визначення показника Херста, який характеризує ці властивості. Після 
визначення показника Херста методику прогнозування можливих значень ряду обирають в залежності від його 
персистентності. В основі методу є формула (T – час):  

R=T1/2, (1). 
Херст виявив більш узагальнену форму рівняння (1): 

(R/S)n = c*nH , (2) 
де R – розмах відхилень, S – стандартне відхилення, с – константа, n – кількість вимірів, H – показник Херста 
(від 0 до 1). Якщо взяти логарифм від виразу (2) то одержимо вираз: 

Ln(R/S)n= Ln(c) +H*Ln(n), (3). 
Це дає змогу визначити показник Херста (H) через побудову залежності Ln(R/S)n від Ln(n) та через 

просту регресію визначити нахил лінії тренда.  
Алгоритм визначення показника Херста (фрактальний метод, заснований на R/S аналізі або метод 

нормованого розмаху) наступний: часовий ряд довжини M перетворюють в часовий ряд довжини N=M-1 з 
логарифмічних відношень Nt = Ln(Mt+1/Mt), t=1,2,3…..M-1. Часовий ряд Nt розбивають на ряд суміжних 
підперіодів довжини n =2,3…N. Розраховується відхилення для кожного підперіоду часового ряду від 
середнього значення (накопичені відхилення): 

 ∑
t

1u
un,u M-eX



 , (4) 

де n – довжина підперіоду, який змінюється від 2 до довжини часового ряду t; M – середнє значення елементів 
в підперіоді; е u – конкретний елемент підперіоду; u – номер елементу підперіоду. На кожній ітерації 
розраховуємо розмах відхилень X u,n: 

R = u,n ) – Min ( X u,n ), (5). 
Нормування розмаху знаходимо шляхом ділення на стандартне відхилення S, котре знаходиться по n 

значенням підперіода. Логарифмуємо R/S та n і будуємо на основі отриманих даних графік лінійної регресії. 
По графіку функції Ln (R/S) від Ln (n), знаходимо нахил методом лінійної апроксимації. Тангенс кута нахилу 
лінійного графіка і є показником Херста. Показник Херста пов'язаний з фрактальною розмірністю D кривої 
співвідношенням: 

D = 2 – H, (6) 
де D – фрактальна розмірність кривої. Показник Н може приймати значення від 0 до 1. Для аналізу системи 
показник Херста може набувати таких значень: 

1. 0 ≤ Н < 0,5 або 1,5 < D ≤ 2 часовий ряд є антиперсистентним часовим рядом («рожевий шум»): 
спостерігається схильність економічної системи до постійної зміни тенденції (зростання змінюється 
спаданням та навпаки). Чим ближче його значення до нуля, тим ряд більш мінливий. Такий тип системи часто 
називають «повернення до середнього»; 

2. H = 0,5 або D = 1,5 – числовий ряд абсолютно випадковий («білий шум»): відсутність довготривалої 
статистичної залежності (випадкова поведінка економічного показника); 

3. 0,5 < H ≤ 1 або 1<D<1,5 – персистентний часовий ряд («чорний шум»): спостерігається тренд; 
збереження тенденції до зростання чи спадання показника (як в минулому, так і в майбутньому). Чим вище 
значення показника, тим частіше за підйомом показника слідує підйом (а за спадом – спад). 

Відмінність показника Херста від 0,5 є своєрідним відображенням фрактальних властивостей 
процесів, які породжують часові ряди. Використання властивості персистентності (антиперсистентності) 
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дозволяє порівняно просто і надійно спрогнозувати подальший розвиток досліджуваного процесу на основі 
даних про його історію. В роботах [2, 26] було встановлено, що всі ці властивості справедливі навіть для 
відносно коротких часових рядів. Тому розглянемо застосування показника R/S методу для аналізу середньої 
кількості помилок при грі в настільний теніс експериментальної групи в жовтні (табл.1). Згідно алгоритму 
визначення показника Херста будуємо таблицю для визначення параметрів показника. За даними Ln(R/S) та 
Ln(n) часового ряду Y (табл.1) знаходимо рівняння лінійної регресії: Y= 0,1253x + 0,2486, R2 = 0,8751. Таким 
чином нормований розмах R/S – величина зростаюча та може бути описана рівнянням лінійної регресії в 
логарифмічному виді: 

Ln(R/S)=0,1253*Ln(n)+0,2486. 
З цього рівняння знаходимо, що H = 0,1253 а D= 2-0,1253 = 1,8747. 
Це означає, що даний числовий ряд можна прогнозувати.  
Таблиця 1. Параметри для визначення показника Херста при грі в настільний теніс для експериментальної 
групи в жовтні 2015 року 

№ 
партії 
(X) 

Параметри для визначення показника Херста часового ряду даних 
експериментальної групи в жовтні 2015 року 
Кількість 
помилок (Y) 

Nt=Ln(Yi+1/ Yi) Відхилення від середнього значення 

1 4,24         
2 5,00 0,165 -0,00032 0,0230 0,0363 
3 5,90 0,166 0,00032 0,0236 0,0370 
4 6,49 0,095   -0,0466 -0,0332 
5 7,09 0,088     -0,0401 
    Статистичні показники для R/S аналізу 
Довжина суміжного 
підперіоду, n   

2 3 4 

    
Середнє 
значення 0,165 0,142 0,129 

    Max 0,00032 0,02361 0,03698 
    Min -0,00032 -0,04659 -0,04011 
    R=Max-Min 0,00064 0,07020 0,07709 
    S 0,0004524 0,040349023 0,04243004 
    R/S 1,4142136 1,739924633 1,81691152 
    Ln(R/S) 0,347 0,554 0,597 
    Ln(n) 0,7 1,1 1,4 

 
Аналогічно знаходимо рівняння нормованого розмаху для часових рядів експериментальної групи 

(травень місяць) та контрольної групи (жовтень та травень місяць). Для експериментальної групи в травні 
наведено у табл.2. 
Таблиця 2.  Параметри для визначення показника Херста при грі в настільний теніс для експериментальної 
групи в травні 2016 року 

№ партії 
(X) 

Параметри для визначення показника Херста часового ряду даних 
експериментальної групи в травні 2016 року 

Кількість 
помилок (Y) 

Nt =LnY(i+1)/ Yi) Відхилення від середнього значення 

1 4,02         

2 4,45 0,102 0,01191 0,0262 0,0378 

3 4,81 0,078 -0,01191 0,0024 0,0139 
4 5,04 0,047   -0,0287 -0,0172 

5 5,19 0,029    -0,0345 

    Статистичні показники для R/S аналізу 
Довжина суміжного 
підперіоду, n    

2 3 4 

    
Середнє 
значення 0,090 0,075 0,064 

    Max 0,01191 0,02625 0,03776 
    Min -0,01191 -0,02867 -0,03454 

    R=Max-Min 0,02383 0,05491 0,07229 

    S 0,01685 0,027536 0,032180501 

    R/S 1,414214 1,994207 2,24653368 
    Ln(R/S) 0,347 0,690 0,809 

    Ln(n) 0,7 1,1 1,4 
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Згідно даних (табл. 2) знаходимо рівняння:  
Ln(R/S) = 0,2314* Ln(n) + 0,1526, R2 = 0,9273. H = 0,2314 а D= 2-0,2314= 1,5561. 

Параметри для контрольної групи при грі в настільний теніс в жовтні наведено у табл.3. 
Таблиця 3. Параметри для визначення показника Херста при грі в настільний теніс для контрольної групи в 
жовтні 2015 року 

№ 
партії 
(X) 

Параметри для визначення показника Херста часового ряду даних 
контрольної групи в жовтні 2015 року 
Кількість 
помилок 
(Y) 

Nt=Ln(Yi+1/ Yi) 
Відхилення від середнього 
значення 

1 4,25         
2 5,11 0,184 0,02967 0,0468 0,0542 
3 5,79 0,125 -0,02967 -0,0126 -0,0051 
4 6,42 0,103   -0,0342 -0,0268 
5 7,15 0,108     -0,0224 
    Статистичні показники для R/S аналізу 
Довжина суміжного 
підперіоду, n   

2 3 4 

    
Середнє 
значення 0,155 0,137 0,130 

    Max 0,02967 0,04678 0,05423 
    Min -0,02967 -0,03421 -0,02676 
    R=Max-Min 0,05935 0,08099 0,08099 
    S 0,041965 0,041934 0,037342 
    R/S 1,414214 1,93147 2,169008 
    Ln(R/S) 0,347 0,658 0,774 
    Ln(n) 0,7 1,1 1,4 

 
Згідно даних (табл. 3) знаходимо рівняння:  

Ln(R/S)=0,2138* Ln(n) + 0,1653, R2 = 0,9348. H = 0,2138 а D= 2-0,2138 = 1,7862. 
Параметри для визначення показника Херста для контрольної групи при грі в теніс в травні наведено у 

табл. 4. 
Таблиця 4. Параметри для визначення показника Херста при грі в настільний теніс для контрольної групи в 
травні 2016 року 

№ партії 
(X) 

Параметри для визначення показника Херста часового ряду даних 
контрольної групи в травні 2016 року 

Кількість 
помилок (Y) 

Nt=Ln(Yi+1/ Yi) Відхилення від середнього значення 

1 3,94         

2 4,43 0,117 0,00413 0,0121 0,0210 

3 4,94 0,109 -0,00413 0,0039 0,0127 

4 5,40 0,089   -0,0160 -0,0072 

5 5,79 0,070     -0,0265 

    Статистичні показники для R/S аналізу 
Довжина суміжного 
підперіоду, n   

2 3 4 

    Середнє значення 0,113 0,105 0,096 

    Max 0,00413 0,01215 0,02098 

    Min -0,00413 -0,01604 -0,02650 

    R=Max-Min 0,00825 0,02819 0,04749 

    S 0,005836 0,01449 0,021265 

    R/S 1,414214 1,945112 2,233044 

    Ln(R/S) 0,347 0,665 0,803 

    Ln(n) 0,7 1,1 1,4 
 

Згідно даних (рис. 4) знаходимо рівняння: 
Ln(R/S)=0,2284* Ln(n) + 0,1483,   R2 = 0,9504. H = 0,2284 а D= 2- 0,2284 = 1,7716. 

Для часових рядів (табл. 1–4) показник Херста 0≤H<0,5; 1,5 < D ≤ 2. Це означає, що часові ряди є 
антиперсистентними (схильність показників до постійної зміни тенденції).  
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Такий тип часових рядів часто називають «повернення до середнього». Тому для прогнозування 
можна вибрати експоненційне згладжування. Метод експоненційного згладжування дозволяє вибрати в якості 
початкового прогнозного значення середній рівень кількості помилок за всі партії. Це означає, що можна 
усереднити всі внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на наступні прогнозні показники. Це підвищує 
достовірність розрахунку помилок при прогнозуванні. В якості коефіцієнта згладжування (α= 0,1- 0,9) 
вибираємо такий, при якому буде мінімальне середньоквадратичне значення між модельними та фактичними 
значеннями показників.  

Для метода експоненційного згладжування використаємо формулу (7): 
Ft+1 = α*At + (1- α)*Ft,(7) 

де α- коефіцієнт згладжування, At - фактичне значення, Ft – попереднє прогнозне значення, Ft+1 – послідуюче 
прогнозне значення. Мінімальне значення середньоквадратичних відхилень модельних та фактичних 
показників для експериментальних даних за жовтень 2015 року наведено у табл.5. 

З даних (табл. 5) виходить, що для прогнозування кількості помилок на шосту партію (за жовтень 
2015 року) коефіцієнт згладжування α вибираємо рівний 0,9 (при мінімальному σ). 
Таблиця 5. Середньоквадратичні відхилення модельних та фактичних показників для даних 
експериментальної групи в жовтні 2015 року 

t A t 
Ft+1  

α=0,1 
Ft+1    
α=0,2 

Ft+1  
α=0,3 

Ft+1  
α=0,4 

Ft+1  
α=0,5 

Ft+1  

α=0,6 
Ft+1  
α=0,7 

Ft+1  
α=0,8 

Ft+1  
α=0,9 

1 4,24 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 

2 5,00 5,59 5,44 5,29 5,14 4,99 4,84 4,69 4,54 4,39 

3 5,90 5,531 5,352 5,203 5,084 4,995 4,936 4,907 4,908 4,939 

4 6,49 5,568 5,4616 5,4121 5,41 5,448 5,514 5,602 5,702 5,804 

5 7,09 5,66 5,66728 5,73547 5,842 5,969 6,1 6,224 6,332 6,421 

σ, 
середньоквадратичне 
відхилення модельних 
та фактичних 
показників 

0,86 0,80 0,72 0,62 0,51 0,41 0,31 0,22 0,16 

 
Таким чином можна спрогнозувати кількість помилок для шостої партії для експериментальної групи 

в жовтні: 
F6 = 0,9*7,09 + (1- 9)*6,421= 7,023. 

Аналогічно можна прогнозувати для даних експериментальної групи в травні та даних контрольної 
групи в жовтні та травні (табл. 6, 7, 8). 
Таблиця 6. Середньоквадратичні відхилення модельних та фактичних показників для даних 
експериментальної групи в травні 2016 року 

t A t 
Ft+1  

α=0,1 
Ft+1    
α=0,2 

Ft+1  
α=0,3 

Ft+1  
α=0,4 

Ft+1  
α=0,5 

Ft+1  
α=0,6 

Ft+1  
α=0,7 

Ft+1  
α=0,8 

Ft+1  
α=0,9 

1 4,02 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
2 4,45 4,632 4,564 4,496 4,428 4,36 4,292 4,224 4,156 4,088 

3 4,81 
4,613
8 4,5412 

4,482
2 

4,436
8 4,405 

4,386
8 4,3822 

4,391
2 4,4138 

4 5,04 
4,633
4 

4,5949
6 

4,580
5 

4,586
1 

4,607
5 

4,640
7 

4,6816
6 

4,726
2 

4,7703
8 

5 5,19 
4,674
1 

4,6839
7 

4,718
4 

4,767
6 

4,823
8 

4,880
3 4,9325 

4,977
2 

5,0130
4 

σ, 
середньоквадратичн
е відхилення 
модельних та 
фактичних показників 

0,31 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,09 0,08 0,10 

 
Прогноз кількості помилок для шостої партії для експериментальної групи в травні: 

F6 = 0,8* 5,19+ (1- 0,8)*4,9772 = 5,1474. 
Таблиця 7. Середньоквадратичні відхилення модельних та фактичних показників для даних контрольної 
групи в жовтні 2015 року 

t A t 

Ft+1  

α=0,1 
Ft+1    
α=0,2 

Ft+1  
α=0,3 

Ft+1  
α=0,4 

Ft+1  
α=0,5 

Ft+1  
α=0,6 

Ft+1  
α=0,7 

Ft+1  
α=0,8 

Ft+1  
α=0,9 

1 4,25 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 

2 5,11 5,591 5,442 5,293 5,144 4,995 4,846 4,697 4,548 4,399 

3 5,79 5,5429 5,376 5,238 5,1304 5,0525 5,0044 4,986 4,998 5,0389 
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4 6,42 5,5676 5,458 5,404 5,3942 5,4213 5,4758 5,549 5,632 5,7149 

5 7,15 5,6528 5,651 5,709 5,8045 5,9206 6,0423 6,159 6,262 6,3495 

σ, 
середньоквадратичне 
відхилення модельних 
та фактичних 
показників 

0,84 0,78 0,70 0,59 0,48 0,37 0,25 0,14 0,04 

 
Прогноз кількості помилок для шостої партії для контрольної групи в жовтні: 

F6 = 0,9* 7,15+ (1- 0,9)*6,3495 = 7,0699. 
Таблиця 8. Середньоквадратичні відхилення модельних та фактичних показників для контрольних даних 
контрольної групи в травні 2016 року 

t A t 

Ft+1  

α=0,1 
Ft+1    
α=0,2 

Ft+1  
α=0,3 

Ft+1  
α=0,4 

Ft+1  
α=0,5 

Ft+1  
α=0,6 

Ft+1  
α=0,7 

Ft+1  
α=0,8 

Ft+1  
α=0,9 

1 3,94 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2 4,43 4,804 4,708 4,612 4,516 4,42 4,324 4,228 4,132 4,036 

3 4,94 4,767 4,6524 4,5574 4,4816 4,425 4,3876 4,3694 4,3704 4,3906 

4 5,40 4,784 4,7099 4,6722 4,665 4,6825 4,719 4,7688 4,8261 4,8851 

5 5,79 4,846 4,8479 4,8905 4,959 5,0413 5,1276 5,2106 5,2852 5,3485 

σ, 
середньоквадратичне 
відхилення модельних 
та фактичних 
показників 

0,57 0,53 0,48 0,41 0,34 0,27 0,20 0,13 0,07 

 
Прогноз кількості помилок для шостої партії для контрольної групи в травні: 

F6 = 0,9* 5,79+ (1- 0,9)*5,3485 = 5,7459. 
Середня відносна помилка (ε), відсоток всіх прогнозних значень не перевищує 10%: 

100*
n

1=
A

F_A

n

1
=

i i

ii
∑ε ,  (8) 

де n – кількість партій, Ai  - фактичні значення, Fi – прогнозні значення. 
Дані порівняльного аналізу експериментальної групи за жовтень та травень наведено на рис. 1. 
 
  

 
  

 
 

Рис. 1. Порівняльний аналіз даних експериментальної групи при грі в настільний теніс за жовтень та травень, 
де yo –дані за жовтень, уm – дані за травень, 1 – 5 номер партії, 0 – 8,00 кількість допущених помилок 

 
Як бачимо, дані експериментальної групи в кінці експерименту мають суттєве покращення: під час 

першої партії на 0,22; під час другої на 0,55; під час третьої на 1,09; під час четвертої на 1,02; під час п’ятої на 
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1,9. Прогнозування на шосту партію в жовтні становило 7,023, а на травень 5,1474. Як бачимо, також 
відбувається покращення на 1,8756. 

Порівняльний аналіз даних контрольної групи за жовтень та травень , наведено на рис. 2.  
 
 

 

 
 
 
 
Рис. 2. Порівняльний аналіз даних контрольної групи при грі в настільний теніс за жовтень та травень, де yo – 
дані за жовтень, yт – дані за травень, 1 – 5 номер партії, 0 – 8,00 кількість допущених помилок. 
 

Як бачимо, дані контрольної групи в кінці експерименту також покращились: під час першої партії 
на 0,31%; під час другої на 0,68%; під час третьої на 0,85%; під час четвертої на 1,02%; під час п’ятої на 1,36%. 
Прогнозування на шосту партію в жовтні становило 7,0699, а на травень 5,7459. Також відбувається 
покращення на 1,324. 

Порівняльний аналіз даних експериментальної та контрольної груп за жовтень наведено на рис. 3. 
 

 
 

 
 
 
 
Рис. 3. Порівняльний аналіз даних експериментальної та контрольної груп при грі в настільний теніс за 
жовтень, де еo – дані за експериментальної групи за жовтень, co – дані контрольної групи за жовтень, 1 – 5 
номер партії, 0 – 8,00 кількість допущених помилок. 

 
Як бачимо, кількість помилок експериментальної та контрольної груп на початку експерименту 

(жовтень) майже однакова: під час першої партії в експериментальній групі кількість помилок менша на 0,01; 
під час другої менша на 0,11; під час третьої більша на 0,11; під час четвертої більша на 0,07; під час п’ятої 
менша на 0,06. У прогнозованій шостій партії менша на 0,0469. 
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Порівняльний аналіз даних експериментальної та контрольної груп за травень наведено на рис. 4.  
 
 
 
 

 
 
Рис. 4. Порівняльний аналіз даних експериментальної та контрольної груп при грі в настільний теніс за 
травень, де ет – дані за експериментальної групи за травень, cт – дані контрольної групи за травень, 1 – 5 
номер партії, 0 – 7,00 кількість допущених помилок. 

 
В кінці експерименту (травень) кількість помилок в перших двох партіях на початку експерименту 

майже однакова: під час першої партії в експериментальній групі кількість помилок більша на 0,08; під час 
другої більша на 0,02. З третьої партії результати експериментальної групи якісно відрізняються від 
результатів контрольної групи: під час третьої партії кількість помилок менша на 0,13; під час четвертої - 
менша на 0,36; під час п’ятої - менша на 0,60. У прогнозованій шостій партії менша на 0,5985. 

Дискусія. 
Вперше: експериментально доведено ефективність методологічного підходу до розробки програми 

фізичного виховання для студентів груп зі спортивною спрямованістю, що поєднує в собі загальноприйняті 
засоби розвитку фізичних якостей з акцентом на спеціальну витривалість; обґрунтовано програму фізичного 
виховання для студентів груп зі спортивною спрямованістю (секційні заняття, настільний теніс) з включенням 
занять аеробного характеру (кросова підготовка та базова аеробіка). 

З даної програми виходить, що студенти експериментальної групи можуть покращити загальну 
витривалість. Але студенти можуть втратити в тактико–технічній підготовці (спортивній майстерності). Це 
пов’язано з тим, що замість занять з настільного тенісу були включені (кожне четверте заняття) заняття 
аеробного характеру (кросова підготовка та елементи базової аеробіки). Дані проведеного аналізу після 
експерименту свідчать про правильність обраної стратегії: результати зі спеціальної витривалості 
експериментальної групи якісно відрізняються від результатів контрольної групи (рис. 4). Студенти 
експериментальної групи стали менше помилятися, стали більш уважними, сконцентрованими та 
відповідальними у вирішальні моменти гри. Дані дослідження вказують, що включення занять аеробного 
характеру до навчальної програми не вплинуло негативним чином на тактико–технічну підготовленість цих 
студентів (рис. 1). Слід зауважити, що результати контрольної групи в кінці експерименту в перших двох 
партіях трохи кращі (рис. 4) за результати експериментальної групи. Це пов’язано з кращою тактико–
технічною підготовленістю: в цій групі було більше занять зі спеціальної підготовки. Однак, з третьої партії 
(не зважаючи на меншу кількість занять зі спеціальної підготовки) більш якісні результати демонструють 
студенти експериментальної групи (рис. 4). Це пов’язано з кращим рівнем спеціальної витривалості. 

Отримані результати доповнюють дані про вплив аеробних вправ на спеціальну витривалість [5, 9]. 
Ці результати підтверджують думку про те, що у правильному співвідношенні занять за програмою фізичної 
підготовленості студентів груп зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) та за рахунок включення 
занять аеробного характеру (кросова підготовка та базова аеробіка) можна значно покращити спеціальну 
витривалість студентів.  

Вдячності. 
Робота є складовою тематичного плану науково–дослідної роботи Харківської державної академії 

фізичної культури «Вплив занять аеробного характеру на загальну та спеціальну витривалість у групах зі 
спортивною спрямованістю». 

Висновки.  
Було доведено, що включення в навчальну програму зі спортивною спрямованістю (секційні заняття, 

настільний теніс) занять аеробного характеру (кросова підготовка та елементи базової аеробіки) значно краще 
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вплинуло на спеціальну витривалість студентів. Показано, що метод експоненційного згладжування з 
високою точністю дозволяє прогнозувати на одну партію вперед. 

Конфлікт інтересів. 
Автори заявляють, що не існує ніякого конфлікту інтересів. 
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THE EFFECT OF AEROBIC CONTINUOUS TRAINING AND DETRAINING ON LEFT VENTRICULAR 
STRUCTURE AND FUNCTION IN MALE STUDENTS 
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1Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Belarus 
3Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran 
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Abstract. Purpose. The aim of this study was to determine the effect of aerobic continuous training and a detraining period on left ventricular 
structure and function in non-athlete healthy men. Material: Ten untrained healthy male students (aged 18-22 years) were volunteered and 
participated in countryside continuous jogging programme (3days/week, at 70% of Maximum Heart Rate for 45 min, 8-weeks) and four weeks 
detraining afterwards. M-mode, 2-dimensional, colour and Doppler transthoracic echocardiography were performed, during resting conditions, 
before and after the training and after detraining period. Results: Using t-test, we found significant difference in end systolic diameter and the 
posterior wall thickness, percentage shortening and ejection fraction after eight weeks training compared to before training. It was found no 
significant difference in end diastolic diameter, interventricular septum thickness, left atrium diameter, aortic root diameter, heart rate, systolic 
and diastolic blood pressures. Following four weeks detraining after training, compared with eight weeks of training was a significant difference 
in end diastolic diameter, percentage shortening and ejection fraction and no significant difference in end systolic diameter, posterior wall 
thickness, interventricular septum thickness, left atrium diameter, aortic root diameter, heart rate, systolic and diastolic blood pressures. 
Conclusions: In general, eight-week aerobic continuous training and a detraining period can affect left ventricular structure and function. 
Key words: aerobic exercise, detraining, left ventricular function, echocardiography, health people. 
Аннотация. Джавад Махдиабади, Мохаммадали Махдиабади, Тоба Каземи. Влияние аэробной непрерывной тренировки и периода 
отдыха на структуру и функции левого желудочка сердца у студентов. Цель: Регулярные занятия физическими упражнениями 
вызывают сердечную физиологическую гипертрофию. Цель данного исследования состояла в том, чтобы определить влияние аэробной 
непрерывной тренировки и периода отдыха на структуру левого желудочка и функции сердца у не спортсменов здоровых мужчин. 
Материал: Десять неподготовленные здоровых студентов мужского пола (в возрасте 18-22 лет) добровольно участвовали программе 
непрерывного бега трусцой (3 дня/неделю, на 70% от максимальной частоты сердечных сокращений в течение 45 мин, 8 недель) в 
сельской местности и четыре недели после период отдыха. Использовали: M-режим, 2-мерная, цвет и доплеровская трансторакальная 
эхокардиография в условиях покоя, а также до и после тренировки и после периода отдыха. Результаты: Использование t-теста 
позволило обнаружить существенную разницу в диаметре конечного систолического давления и толщины задней стенки, процентное 
укорочения и фракцию выброса после восемь недель тренировки. Не было обнаружено существенных различий в конечном 
диастолическом диаметре, толщине межжелудочковой перегородки, диаметре левого предсердия, диаметра аорты, частота сердечных 
сокращений, систолического и диастолического артериального давления. После четырех недель периода отдыха после тренировки по 
сравнению с 8 неделями занятий обнаружена значительная разница конечного диастолического диаметра, процента укорочения и 
фракции выброса. Не обнаружено существенной разницы в диаметре конечного систолического, толщине задней стенки, 
межжелудочковой толщине перегородки, диаметре левого предсердия, диаметре аорты, частоте сердечных сокращений, 
систолическом и диастолическом давление крови. Выводы. В общем, восемь недель аэробной непрерывной тренировки и периода 
отдыха могут оказывать неблагоприятное воздействие на структуру левого желудочка и функции сердца. 
Ключевые слова: аэробные упражнения, период отдыха, функция левого желудочка, эхокардиография, здоровье людей. 
Анотація. Джавад Махдіабаді, Мохаммадалі Махдіабаді, Тоба Каземі. Вплив аеробного безперервного тренування і періоду 
відпочинку на структуру і функції лівого шлуночка серця у студентів. Мета: Регулярні заняття фізичними вправами викликають серцеву 
фізіологічну гіпертрофію. Мета даного дослідження полягала в тому, щоб визначити вплив аеробного безперервного тренування і 
періоду відпочинку на структуру лівого шлуночка і функції серця у не спортсменів здорових чоловіків. Матеріал: Десять непідготовлених 
здорових студентів чоловічої статі (у віці 18-22 років) добровільно брали участь у програмі безперервного бігу підтюпцем (3 дні/тиждень, 
на 70% від максимальної частоти серцевих скорочень протягом 45 хв, 8 тижнів) в сільській місцевості та чотири тижні після період 
відпочинку. Використовували: M-режим, 2-мірна, колір і доплеровська трансторакальна ехокардіографія під час умов спокою, а також до 
і після тренування і після періоду відпочинку. Результати: Використання t-тесту дозволило виявити істотну різницю в діаметрі кінцевого 
систолічного тиску і товщини задньої стінки, процентне укорочення і фракцію викиду після вісім тижнів тренування. Не було виявлено 
суттєвих відмінностей в кінцевому діастолічному діаметрі, товщині міжшлуночкової перегородки, діаметрі лівого передсердя, діаметра 
аорти, частота серцевих скорочень, систолічного і діастолічного артеріального тиску. Після чотирьох тижнів періоду відпочинку після 
тренування в порівнянні з 8 тижнями занять виявлена значна різниця кінцевого діастолічного діаметра, відсотка укорочення і фракції 
викиду. Не виявлено суттєвої різниці в діаметрі кінцевого систолічного, товщині задньої стінки, міжшлуночкової товщині перегородки, 
діаметрі лівого передсердя, діаметрі аорти, частотою серцевих скорочень, систолічному та диастолічному тиску крові. Висновки. Загалом, 
вісім тижнів аеробного безперервної тренування і періоду відпочинку можуть шкідливо діяти на структуру лівого шлуночка і функції 
серця. 
Ключові слова: аеробні вправи, період відпочинку, функція лівого шлуночка, ехокардіографія, здоров'я людей. 

 
 

Introduction1  
Physical training causes structural and functional changes in the heart, particularly in the left ventricle [14, 

22, 25]. These changes constitute the cardiac adaptability phenomenon following the physiological, in contrast with 
the pathological changes brought about by hypertension and aortic stenosis [26]. In the case of disease, the heart 
confronts elevated pressures, but physiologically such pressures affect the heart only during physical training. The 
impact of physical training on cardiac structure and function depends on type, intensity and duration of training, as 
well as previous physical fitness, genetics and gender [4]. Continuous, long-term physical activities exert an overload 
on cardiac muscles, resulting in an exogenous hypertrophic pattern with normal ventricular walls and increased 
ventricular (especially left ventricular) volume [7, 25]. In addition, these individuals have greater diastolic filling 
volume, left ventricle diameter and mass, ventricular capacity, and stronger myocardial contraction, as explained by 
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the Frank-Starling law [6]. Studies have indicated that all cardiac morphological parameters return to pre-training 
values after the detraining period [9, 19].  

Rodrigues  et al. [21] assessed the effects of 6 months of moderate-intensity aerobic training (1 hour/day, 3 
times/week) on normal hearts, 23 sedentary men aged 31.1 +/- 3.5 years. After training, there was a significantly 
decrease in heart rate and significantly increase in Septal and posterior wall thickness. LV diameters and ejection 
fraction were unchanged. Obert et al. [15] in study on 25 children (11 girls, 14 boys) were enrolled in a 2 month high-
intensity aerobic training program and 25 (12 girls and 13 boys) served as controls noted significant increase in left 
ventricular end-diastolic diameter, whereas left ventricular wall thickness and mass were unchanged. Shortening 
fraction and regional systolic function were also unchanged. Tjonna et al. [24] found that aerobic interval and 
continuous training on average three times a week on a treadmill for 16 weeks reduced systolic and diastolic blood 
pressure in patients with metabolic syndrome. Ciolac et al. [1] investigated the acute effects of continuous and interval 
aerobic exercise on 24-h ambulatory blood pressure in long-term treated hypertensive patients. They observed a 
decrease in mean 24-h systolic and diastolic blood pressure. Obert et al. [16] In a study on twenty-nine 10-11 year old 
boys and girls participated in a 13-week running program (3 x 1 h/week, intensity: > 80% HRmax) as well as after 2 
months of detraining showed that LV internal chamber dimension increased (+ 4.6 %, p < 0.01) while wall thicknesses 
concomitantly decreased (-10.7%, p < 0.05) after training and all cardiac morphological parameters returned to pre-
training values after detraining.  

 Many studies have been performed on competitive athlete's heart and most studies have investigated the 
effect of intense continuous training. One of the most important effects of regular physical training is the adaptation 
of the cardiovascular system. The basic importance of an "athlete's heart" is manifested in two fields: public health 
and competitive sport. Low intensity training is the most appropriate and the least dangerous type of physical load to 
maintain an optimal state of health of an individual. Considering the limitations in studying continuous training with 
low intensity and detraining, the present study was designed to assess its effects on the left ventricular structure and 
function in untrained healthy males. 

 
Material and methods 
Participants. The study was performed on ten non-athletic male students of the Azad Islamic University of 

Birjand (Iran) aged from 18 to 22 years (20.5 ± 1.58 years, 72.65 ± 9.19 kg, 174.2 ± 6.40 cm), took part in the study. 
The study protocol was approved by the research ethics committee of Payame Noor University of Tehran and was 
carried out in accordance with the Declaration of Helsinki. Each participant gave informed consent before enrolment. 
The students were not professional athletes and did not have any sports category. The criterion for cardiovascular 
health was the data obtained from the questionnaire devised by the researcher. Subsequently, the subjects’ ECGs were 
studied to confirm their cardiac health. Before the initiation to participate in the study, the subjects were informed of 
the process and filled out the medical sport questionnaire and the consent form.  

Training programme. Training programme was designed including a 45-minutes countryside continuous 
jogging with 70% of the maximum heart rate (MHR), three times a week for eight weeks. The subjects warmed up 
for 10 min before starting the main programme, and cooled down for 10 min after the main programme. All the 
training sessions were supervised by the researcher. After eight weeks of training, four weeks detraining was 
considered. 

Echocardiography. The subjects had echocardiographic examinations before and after eight weeks training and after 
four weeks detraining. Before echocardiography, the students’ anthropometric data were taken into consideration 
(height, cm; weight, kg). Ultrasonic examination was carried out before and after continuous training and detraining 
at rest. In the examination the wall thickness of the left ventricle and its cavity diameters were measured: left 
ventricular end diastolic dimension (LVEDD, mm); left ventricular end systolic dimension (LVESD, mm); percentage 
ejection fraction (%); percentage shortening fraction (%); interventricular septum thickness (IVST, mm); left 
ventricular posterior wall thickness (LVPWT, mm) left atrium diameter (LA, mm) and aortic root diameter (AO, mm). 
The thickness of walls was measured in the diastolic phase of the cardiac cycle. 

These variables were measured at the echocardiography ward in the Birjand Vali-asr Hospital by a 
cardiologist. Echocardiographic examination was carried out on the unit Esaote Biomedica (Italy) with application of 
M-modal, two-dimensional color and Doppler transthoracic [5, 10]. 

The heart beat while resting was measured by 60-s count, Systolic blood pressure (SBP, mm Hg) and diastolic 
blood pressure (DBP, mm Hg) were measured with mercury blood pressure devices of Richter model no more than 2 
times with 2–3-minute intervals on the right hand with the subject in the sitting position. 

Maximum heart rate was determined by the formula: 
 

HRmax = 220 beats/min − age. 
 
Statistical Analysis. Descriptive statistics, a t-test for paired data was used to assess differences between pre- 

and post-tests as well as detraining, and P equal to or less than 0.05 was considered as the significance level. Data 
normality was checked with Kolmogorov – Smirnov test.  

 
Results 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Obert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18070802
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Absolute values of cardiac structural features of the subjects are summarized in Table 1. The end systolic 
diameter decreased and the posterior wall thickness, percentage shortening and ejection fraction increased 
significantly after training (P≤0.05). The end diastolic diameter, percentage shortening and ejection fraction decreased 
significantly after detraining (P≤0.05). The end diastolic diameter after training and the end systolic diameter after 
detraining did not change significantly (P>0.05). No significant difference was observed in the interventricular septum 
thickness, left atrium diameter, aortic root diameter, heart rate, systolic and diastolic blood pressures after eight week 
training and also after four week detraining (P>0.05).  
Table 1. Absolute values of left ventricle structural and functional features of the subjects (Means ± SDs) 

Variables Before training After 8-weeks training After 4-weeks detraining 

LVEDD (mm)  48.8 ± 4.7 49.4 ± 3.9ᴪ 46.7 ± 3.9 

LVESD (mm) 32.3 ± 2.8 29.2 ± 4.5** 31.3 ± 2.1 
FS (%) 33.5 ± 5.1 40.2 ± 5.7***, ᴪᴪ 32.2 ± 3.8 
EF (%) 64.6 ± 6.7 70.1 ± 7.0***, ᴪᴪ 60.3 ± 5.4 
IVST (mm) 9.8 ± 1.8 10.12 ± 1.8 9.5 ± 1.9 
PWT (mm) 7.1 ± 1.1 8.0 ± 1.4* 7.4 ± 1.0 

LA (mm)  27.1 ± 3.6  27.8 ± 4.0  27.4 ± 4.9 

AO (mm) 25.5 ± 2.5 24.9 ± 2.1  26.1 ± 3.6 

HR (bit/min) 73.4 ± 9.0 71.2 ± 6.1  77 ± 9.0 
SBP (mmHg) 120 ± 11.7 116 ±11.7  115.5 ± 13.1 

DBP (mmHg) 74 ± 9.6 71.5 ± 9.4  70.5 ± 11.6 

 ***, **, *: significantly different from pre-training values at p<0.001; p<0.01; p<0.05; ᴪᴪ, ᴪ: significantly different from 
detraining values at p<0.01; p<0.05. 

 
Discussion  
In the present study, following eight weeks continuous training the left ventricular end diastolic diameter 

increased no significantly and the end systolic diameter decreased significantly. Rodrigues et al. [21], Park et al. [18] 
reported no significantly change in the end diastolic diameter and end systolic diameter after aerobic exercise. 
Conraads et al. [2] showed a decrease in left ventricular end-systolic diameter in the trained heart failure group. 
Aerobic activities bring about a volume overload which increases the initial diastolic filling at rest and exercise. 
Decrease of left ventricular systolic diameter after aerobic training may indicate a decrease in residual blood volume 
in the left ventricle. This implies a better emptying of the ventricle with each systole and as a result of exercise with 
volume overload on left ventricle [17]. After four weeks of detraining the left ventricular end diastolic diameter 
decreased significantly and the end systolic diameter had no significant increase. Changes in left ventricular 
dimensions after detraining shows that, the effects of training on left ventricle returned to that of before training.  

Percentage shortening fraction (FS %) and percentage ejection fraction (EF %) increased significantly after 
training. D’Andrea et al. [3] observed a significant increase in percentage shortening fraction. Haykowsky et al. [8] 
observed a significant increase in percentage ejection fraction. On the other hand, Park et al. [18] did not observe 
significant differences in percentage shortening fraction and percentage ejection fraction after aerobic exercise. The 
significant increase in myocardial contractility could be due to the decreased left ventricular end systolic diameter 
after training and as a response to the increase in the stroke volume. Thus, increase in the percentage the shortening 
fraction of the left ventricular muscle fibres showed indicated an increase in the volume of blood pumped by the left 
ventricle at each of the left ventricular contraction. These results show increased percentage ejection fraction after 
eight weeks of training and indicates the superiority of left ventricular function after exercise. There was a significant 
decrease after four weeks detraining in FS% and EF%.  

During endurance training, heart needs to adapt to both volume and pressure load. The heart responds by 
increasing left ventricular internal diameter and left ventricular wall thickness. Hence the heart responds 
predominantly with eccentric hypertrophy [11, 13]. After 8 weeks of training, there was no significant increase in 
interventricular septum thickness and significant increase in posterior wall thickness. Rodrigues et al. [21] reported a 
significant increase in Septal and posterior wall thickness after aerobic training. Obert et al. [15] noted that the left 
ventricular wall thickness and mass were unchanged after aerobic training. Increase in diameter of posterior wall and 
interventricular septum thickness is probably due to an increase in the left ventricular mass index, which can be 
regarded as an adverse precursor of left ventricular hypertrophy. After detraining interventricular septum thickness 
and posterior wall thickness decreased no significantly. 

After eight weeks training the left atrium diameter (LA) showed no significant change. Also after detraining 
not observed significant change in LA. The aortic root diameter (AO), after eight weeks training decreased no 
significantly and after detraining increased no significantly. Several studies have shown that structural and functional 
changes in the left ventricle during exercise are higher greater than in other parts of the heart [14, 20, 26]. Therefore, 
the training performed in this study was not effect on LA and AO. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Park%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12672978
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After eight weeks training the resting heart rate (HR) decreased and after four weeks detraining increased no 
significantly. Meyer et al. [12] observed increase in the heart rate after training. On the other hand, Rodrigues et al. 
[21] showed decrease in heart rate after aerobic training. Systolic and diastolic blood pressure after training and 
detraining decreased no significantly. Tjonna et al. [24] Ciolac et al. [1] noted a decrease in systolic and diastolic 
blood pressure after training, Park et al. [18] founed significantly decrease in systolic blood pressure after aerobic 
exercise and Shiotani et al. [23] noted a significant decrease in heart rate and no significant changes in blood pressure. 
In training and competition, endurance-trained athletes sustain long intervals with high cardiac output, high heart rate, 
high stroke volume and a moderate increase in mean arterial blood pressure. Dynamic exercise imposes a volume load 
on the left ventricle. The cardiac output of trained endurance athletes may increase from 5 to 6 l/min at rest to up to 
40 l/min during maximal exercise. Besides an increase in cardiac output, the blood pressure increases as well, although 
not to the same extent as during strength training [13]. Lack of change in heart rate, systolic and diastolic blood 
pressure variables in this study may be due to insufficiently long training and non-athletic subjects. Overall, these 
contradictory results are probably due to differences in training duration, subjects, experience, ethnicity, and gender. 
To obtain greater effectiveness, it may be recommended that researchers choose subjects with more available time 
(full time subjects) and conduct the study on a longer period of time. 

 
Conclusions  
In conclusion, increase in diastolic diameter and decrease in systolic diameter shows a volume overload on 

left ventricle and an enlargement of LV internal chamber dimension and an increase in wall thickness. Thus changes 
in the thickness of the septum and posterior wall represent the heart adaptations to an excessive stress caused by 
training program application and increase in left ventricle mass. Increase in the parameters of the cardiac contractile 
function suggests that the continuous jogging program favors the cardiac muscle strengthening. Eight weeks aerobic 
continuous jogging can cause physiological hypertrophy of left ventricle in non-athletes healthy male, systolic 
function of subjects improves after training and decreases after four weeks detraining. In general, this training program 
can appropriate and effective training method to improve cardiovascular function, particularly left ventricular function 
in healthy people. 
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ФИТНЕС НАПРАВЛЕНИЕ КАЛЛАНЕТИКА (CALLANETICS) В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНТОК 
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Аннотация: 
Цель: рассмотреть калланетику как современное направление физического воспитания студенток. 
Материал: в исследованиях приняли участие студентки 1 курса возрастом 16-17 лет (n=35). Девушки занимались в секции по системе 
Калланетика два раза в неделю во вне учебное время. Занятие длилось 60 мин. Программа рассчитана на 72 часа. Программа содержит: 
теоретический раздел, практический раздел, контрольный раздел, задания для самостоятельной работы, рекомендации по питанию. 
Результаты: выявлены мотивы, побудившие девушек заняться калланетикой. Установлены положительные изменения в 
антропометрических показателях, силовых способностей и гибкости. У студенток после двух месяцев занятий снизилась масса тела. 
Показана необходимость изменения форм и методик проведения занятий по физической культуре в университетах. Предлагается 
активно использовать систему упражнений статодинамического характера. 
Выводы: При выполнении упражнений калланетики следует четко придерживаться ряда методических приемов, которые позволят 
сделать занятия эффективными и придать им оздоровительную направленность.  
Ключевые слова: студентки, калланетика, мотивация, масса, тела, силовые, способности, гибкость. 
Анотація: Коломийцева О.Е., Анацкий Р.В. Фітнес напрямок калланетика (Callanetics) у фізичному вихованні студенток. 
Мета: розглянути калланетику як сучасний напрям фізичного виховання студенток. 
Матеріал: в дослідженнях взяли участь студентки 1 курсу віком 16-17 років (n = 35). Дівчата займалися в секції по системі Калланетика 
два рази в тиждень у позанавчальний час. Заняття тривало 60 хв. Програма розрахована на 72 години. Програма містить: теоретичний 
розділ, практичний розділ, контрольний розділ, завдання для самостійної роботи, рекомендації по харчуванню. 
Результати: виявлені мотиви, що спонукали дівчат зайнятися калланетикою. Встановлено позитивні зміни в антропометричних 
показниках, силових здібностях і гнучкості. У студенток після двох місяців занять знизилася маса тіла. Показана необхідність зміни форм 
і методик проведення занять з фізичної культури в університетах. Пропонується активно використовувати систему вправ 
статодинамічного характеру. 
Висновки: При виконанні вправ калланетики слід чітко дотримуватися ряду методичних прийомів, які дозволять зробити заняття 
ефективними та надати їм оздоровчу спрямованість. 
Ключові слова: студентки, калланетика, мотивація, маса, тіла, силові, здібності, гнучкість. 
Abstract. Kolomiytseva O.E., Anatskyi R.V. Fitness callanetics in physical education of girl students. Purpose: to study callanetics as modern 
direction in girl students’ physical education. Material: in the research 1st year girl students of age 16-17 years (n=35) participated. The girls were 
trained in Callanetics sport circle twice a week in free time. Every training lasted 60 minutes. The program was designed for 72 hours and 
contained: theoretical part, practical part, control part, tasks for independent work and eating recommendations. Results: motives for girl 
students’ practicing callanetics were found. We registered positive changes in anthropometric indicators, power abilities and flexibility. After two 
months’ training body mass of girl students reduced. We showed need in changing physical culture trainings’ forms and methods in universities. 
It is offered to actively use static-dynamic exercises. Conclusions: when fulfilling callanetics exercises one should strictly follow a number of 
methodic techniques, which will increase trainings’ effectiveness and make them health related.  
Key words: girl students, callanetics, motivation, mass, body, power abilities, flexibility.  

 

 
Introduction1  

Переход к взрослой жизни студентов-первокурсников является важным шагом, который требует 
мобилизации всех органов и систем молодого организма. Первый год обучения в высшем учебном заведении 
обычно связан с процессами адаптации студента к новым условиям жизни и с формированием жизненных 
позиций личности студента. В этот период преподавателю физической культуры отводится особая роль 
педагога, оратора и аниматора в одном лице. Это позволяет стимулировать студента к формированию 
ценностного отношения к личностной двигательной активности, воспитывать потребность в регулярных 
занятиях физической культурой.  

Важной проблемой для преподавателей является поиск инновационных технологий физического 
воспитания, которые носили бы оздоровительный характер и соответствовали бы требованиям молодежи [10, 
11, 14, 18]. Такие занятия должны мотивировать студентов к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. Решению проблемы поиска новых подходов в физическом воспитании студентов посвящены 
ряд исследований. Авторы утверждают, что на занятиях по физической культуре необходимо больше 
внимания уделять развитию у студентов личностных компонентов здорового образа жизни [16, 17, 25]. Кроме 
этого исследователи выявили, что занятия традиционной направленности и по специализациям имеют 
примерно одинаковое влияние на развитие личностных компонентов здорового образа жизни у студентов.  

Для решения проблемы низкого уровня физического развития и здоровья студентов авторы 
рекомендуют использовать на занятиях систему упражнений HOT IRON, которая положительно влияет на 
показатели силы и выносливости у юношей и у девушек [25]. Отмечается положительное влияние 
оздоровительно-тренировочных занятий с использованием средств аквафитнеса на уровень физической 
работоспособности студентов [28]. При занятиях китайской оздоровительной гимнастикой ушу под музыку и 
босиком улучшает самочувствия студентов, повышает их психическую и физическую работоспособность 
[23]. Поэтому целесообразно использовать программы фитнес-йоги для студенток [30]. 
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Особое место в рекреационной и оздоровительной сферах физического воспитания студентов 
занимают калланетика и пилатес. Положительное влияние пилатеса на кардиореспираторные показатели у 
здоровых студентов отмечается в ряде исследований [21, 24]. Авторы отмечают, что после 10-недельного 
обучения улучшения наблюдались в показателях частоты сердечных сокращений (135.4–124.2 уд/мин), 
дыхательного коэффициента (1.1–0.9). Занятия пилатесом уменьшают стресс, беспокойство, усталость и 
улучшают настроение, мотивацию у студентов [15, 21, 26, 27]. 

Теоретические основы формирования у студенток мотивации к занятиям калланетикой рассмотрены 
в других исследованиях [5, 8]. Авторы отмечают, что незначительные интенсивность и сложность выполнения 
комплексов упражнений калланетики позволяют рекомендовать их для использования на занятиях по 
физическому воспитанию и дома. Эффективность занятий калланетикой отмечается при занятиях со 
студентками, имеющими нарушения осанки [4, 12, 13].  

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что фитнес-направления становятся 
важнейшим резервом совершенствования рекреационно-оздоровительной системы занятий физической 
культурой студенческой молодежи. 

В связи с выше изложенным представляется актуальным разработка и внедрение в процесс 
физического воспитания студенток авторской программы «Калланетика».  

Гипотеза. Предполагается, что для успешного решения проблемы повышения уровня физического 
развития, физической подготовленности и здоровья студентов необходимо изменить форму и методику 
проведения занятий по физической культуре в университетах. Предлагается активно использовать систему 
упражнений статодинамического характера – CALLANETICS. Данная система представляет собой 
выполнение тренировочных упражнений без предметов, с гантелями и мячами. Это способствует развитию 
гибкости, силы и силовой выносливости у студенток. 

Цель данной работы – рассмотреть калланетику как современное направление физического 
воспитания студенток.  

Материал и методы.  
Участники. В исследованиях приняли участие студентки 1 курса возрастом 16-17 (n=35). Все 

студентки по результатам медицинского осмотра отнесены к основной (не имеют отклонений в состоянии 
здоровья) и подготовительной (имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья) медицинским 
группам. 

Организация исследований. Перед началом основных исследований был проведен анализ 
медицинских карт студентов за последние пять лет. Далее было проведено анкетирование студенток первого 
курса с целью выявления интересов и мотивов, побуждающих их к систематическим занятиям различными 
видами двигательной активности. 

Основное исследование проводилось в октябре-ноябре 2016-2017 уч. года. Студентки занимались в 
секции по системе Калланетика два раза в неделю вне учебное время. Занятие длилось 60 мин и состояло из 
разминки, основной части и заключительной (использовались упражнения на дыхание и релаксацию).  

В основу разработки программы занятий калланетикой были положены психолого-педагогические 
предпосылки формирования мотивации к занятиям физической культурой [7]. Программа включает целевой, 
функциональный и результативный блоки.  

Целевой блок представляет спектр целей и задач, реализуемых в ходе формирования мотивации к 
занятиям калланетикой. К основным задачам этого блока мы отнесли: 
1. выявление уровня здоровья студентов на основе результатов медицинского осмотра; 
2. выявление мотивов и определение причин, влияющих на мотивы занятий различными видами физической 
деятельности; 
3. этапный контроль уровня развития силовых способностей, гибкости и функциональных показателей 
студенток.  

Компоненты функционального блока: 
1. Обучающий – обучение упражнениям и развитие качеств. Формирование знаний о калланетике как о 
средстве физического воспитания и личной физической культуре студента. Разработка программно-
методического комплекса для занятий калланетикой. 
2. Познавательный – формирование у студентов знаний об использовании упражнений калланетики в 
процессе физического воспитания, самостоятельных занятий, оптимизации и повышения функциональных 
возможностей собственного организма в процессе учебной и трудовой жизнедеятельности. 
3. Аксиологический – формирование у студентов представлений о физической культуре и калланетике как о 
средствах сохранения и укрепления здоровья, рациональном питании, отказе от вредных привычек. Такое 
восприятие должно стать неотъемлемой частью здорового образа жизни. 
4. Мотивационный – формирование устойчивого интереса, желания заниматься калланетикой как средством 
для поддержания физической формы, хорошего самочувствия и настроения. 

Результативный блок предполагает получение данных по всем блокам. Дальнейший анализ позволит 
сделать вывод об эффективности разработанного и внедренного в практику физического воспитания 
студенток комплекса «Калланетика». 

В исследовании определялись росто-весовые показатели студенток, результаты тестирования 
силовых способностей и гибкости. Тестирование силовых способностей проводилось с помощью следующих 
упражнений. 1) «неполный подъем туловища» из исходного положения (и.п.) лежа на спине, руки вдоль 
туловища (руки касаются исходной отметки). Студент поднимает голову и плечи до момента, пока нижний 
край лопаток остается неподвижным (конечная отметка). Фиксируется количество выполненных подъемов. 
2) «упор лежа на предплечьях». И.п. - упор лежа на предплечьях, ноги на ширине тазобедренных суставов. 
Студент принимает положение «планки», когда затылок, плечи, лопатки, ягодицы и пятки располагаются в 
одной линии. Не допускается прогиб в поясничном отделе позвоночника. Фиксируется время удержания 
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данного положения. 3) «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», количество раз. Для определения гибкости 
позвоночного столба использовалось традиционное тестовое упражнение «наклон вперед в и.п. - сидя, ноги 
разведены».  

Статистический анализ. Статистическая обработка результатов тестирования проводилась с 
использованием пакета Ecxel. Вычислялись: средняя арифметическая величина (Хср); ошибка среднего (m), 
коэффициент вариации (V). Для оценки различий средних значений использовался t-критерий Стьюдента. 

Результаты.  
На предварительном этапе проведения исследований был проведен анализ уровня здоровья студенток 

за последние пять лет. Анализу подверглись медицинские карты 1349 студенток первого курса. Медицинский 
персонал университета придерживался традиционного распределения студентов по медицинским группам: 
основная, подготовительная, специальная. В отдельную группу – лечебной физической культуры зачислялись 
девушки, которые по результатам медицинского осмотра имели: врожденные проблемы со здоровьем. 

 

Рис. 1 Распределение студентов по медицинским группам за последние пять учебных лет, 2011-2016 
A - основная, B - подготовительная, C – специальная, D - группа лечебной физической культуры (ЛФК), MG – 
медицинские группы. 

 
Как видно из рис. 1, количество здоровых студентов неуклонно уменьшается. Так, за последние пять 

учебных лет процент студентов основной медицинской группы уменьшился с 88,62% (в начале 2011-2012 уч. 
г.) до 68,7% (в 2015-2016 уч. г.) Процент студентов с пограничным уровнем состояния здоровья 
(подготовительная медицинская группа) изменяется гетерохронно. В то же время более чем вдвое увеличился 
процент студентов специальной медицинской группы (с 6,4% до 15,1%).  

В начале 2011-2012 уч. г. отмечались единичные случаи (0,6%), когда студентов по результатам 
медицинского осмотра в связи с тяжелыми заболеваниями ориентировали на занятия лечебной физической 
культурой. В течении обучения число таких студентов увеличилось в несколько раз (до 3,2%). Особую 
обеспокоенность вызывает и тот факт, что студенты по разным на то причинам часто скрывают свое реальное 
состояние здоровья.  

Первый год обучения требует налаживания контакта между преподавателем и студентом, 
формирования у студентов навыков здорового образа жизни, применения инновационных технологий в сфере 
физического воспитания.  

Далее было проведено анкетирование с целью выявления мотивов, побуждающих студенток активно 
заниматься физической культурой (в частности калланетикой). Основными мотивами для занятий были 
названы «желание иметь красивую фигуру», «научиться получать положительные эмоции через движение», 
«быть здоровой», «считается модным следить за собой». 

На основе результатов анализа медицинских карт и анкетирования был разработан программно-
методический комплекс «Калланетика» для занятий со студентками 1 курса. Программа рассчитана на 72 часа 
и включает в себя теоретический, практический и контрольный разделы, задания для самостоятельной работы 
и рекомендации по питанию. 

Калланетика – медленная, спокойная по форме гимнастика со статическими нагрузками. Такие 
занятия способствуют укреплению мышц и снижению массы и объемов тела. Занятия имеют традиционную 
структуру: подготовительную, основную и заключительную части. Продолжительность занятия – 60 мин. 

При занятиях следует придерживаться некоторых методических приемов: 
1. калланетика – гимнастика неудобных поз, требует постоянной концентрации внимания при выполнении 
каждого упражнения; 
2. постепенно наращивать интенсивность и продолжительность нагрузок. Увеличение нагрузки должно 
составлять 3-5% в каждой неделе тренировок. На начальном этапе занятий минимальное время удержания поз 
составляет 30 с, постепенно увеличиваясь до 100 с; 
3. статодинамических характер движений подразумевает выполнение упражнения в статическом режиме 
работы мышц. Если же нужно движение, то оно должен быть плавным. Не рекомендуется резких движений. 
Продвижение должно быть не более 1-2 сантиметра; 
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4. разнообразие упражнений в основной части. Традиционный комплекс системы калланетики состоит из 30 
упражнений различной направленности: упражнения для подготовки мышц к предстоящей работе (6); 
упражнения для укрепления мышц брюшного пресса (4), ног (6), бедер и ягодиц (5); упражнения на растяжку 
(6); упражнения типа «танец живота» (3). За последние годы в занятиях калланетикой ведущие специалисты 
начали использовать упражнения из йоги и пилатеса. Это значительно расширило возможности влияния этих 
занятий на организм человека. Если занятие проходит с использованием традиционных упражнений, то их 
количество может достигать 7 – 12. Если преподаватель использует в своих занятиях упражнения из других 
оздоровительных систем, то количество упражнений может достигать 20 и более; 
5. в одном занятии необходимо задействовать мышечные группы всех частей тела;  
6. в калланетике важную роль играет спокойное поверхностное грудное дыхание. Во время выполнения 
упражнения дышать нужно ритмично, ни в коем случае не задерживать дыхание. Студент может 
самостоятельно выбирать соотношение вдохов и выдохов: 1:1, 1:2 или 1:3. Силовой момент выполнения 
упражнения должен сопровождаться выдохом, момент расслабления – вдохом. Использовать соотношение 1-
го вдоха к 1-му выдоху рекомендуется на начальном этапе занятий. При более длительном периоде занятий и 
при выполнении упражнений с напряжением мышц пресса рекомендуется использовать соотношение 
продолжительности вдоха – выдоха 1:2 и 1:3. 
7. на каждом занятии обязательно отводится время для выполнения упражнений на диафрагмальное дыхание 
и для профилактики плоскостопия. В качестве отдыха между упражнениями применяют упражнения для 
расслабления позвоночника: перекаты в группировке с различной амплитудой, самомассаж и массаж. 
8. практически все упражнения (кроме растяжки) требуют принятия классической стойки калланетики – так 
называемое «оппозиционное вытяжение» [2]. Освоить ее необходимо на первом занятии. При выполнении 
двигательного задания следует контролировать правильность ее удержания в течение всего упражнения. 
9. занятия должны быть систематическими. Только при регулярных занятиях можно получить максимальный 
эффект. Поэтому во время каникул занятия калланетикой необходимо продолжать в домашних условиях. 

Результатом занятий оздоровительными видами двигательной деятельности является реализация 
мотивов и потребностей студента, которые заставили его заниматься: улучшение самочувствия, уменьшение 
объемов тела, отсутствие болевых ощущений и т.д. Для объективности суждений об изменениях в организме 
после занятий в комплекс «Калланетика» были включены тестовые упражнения. Для оценки физического 
развития является целесообразным следить за антропометрическими показателями: длина и вес тела. По этим 
двум показателям вычислить Индекс Кетле. По результатам Индекс Кетле оценивается строение тела [9]; 
обхват расслабленной руки, обхват талии, обхват ягодиц, обхват бедра, обхват голени. Для определения 
уровня развития физических качеств рациональными будут тестовые упражнения: для определения 
подвижности в суставах - наклон туловища вперед из положения сидя (стоя на скамейке), закладывание рук 
за спину. Для определения силы мышц необходимо использовать следующие упражнения: неполный подъем 
туловища, сгибание разгибание рук в упоре лежа, время удержания положения «планки» на предплечьях или 
руках. Оценку функциональных возможностей дыхательной системы необходимо проводить по результатам 
следующих проб: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), тесты Штанге и Генче [6]. В ходе занятий студенты часто 
меняют исходное положение: переход из положения лежа в положение сидя. Для характеристики 
функциональной полноценности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости 
центров симпатической иннервации эффективным будет проведение ортостатической пробы. 

В таблице 1 приведены росто-весовые показатели студенток, а также результаты тестирования 
силовых способностей и гибкости. 
Таблица 1. Росто-весовые показатели и результаты тестирования силовых способностей и гибкости студенток 

 
Показатели 

Xср m V Xср m V Xср m V 
1-е занятие после  

8-ми занятий  
после  
16-ти занятий 

антропометрические показатели 
длина тела, см 166,7 4,69 2,81 166,76 4,64 2,78 167,0 4,60 2,75 
масса тела, кг 63,73 6,44 10,1 63,13 5,92 9,37 62,33 4,87 8,42 
индекс Кетле 23,17   22,95   22,34   
силовые способности 
неполный подъем 
туловища, раз 

24,2 4,88 20,16 25,26 4,26 16,86 27,0 3,87 14,33 

упор лежа на 
предплечьях, с 

22,13 5,52 24,9 23,67 4,23 17,87 26,66 3,24 12,15 

сгибание 
разгибание рук в 
упоре лежа, раз 

8,8 1,37 15,56 9,53 1,06 11,12 10,33 0,81 7,84 

гибкость 
наклон вперед из 
положения сидя, см 

11,26 2,52 22,2 11,93 1,90 15,92 12,33 1,54 12,52 

Примечание: средняя арифметическая величина (Хср); ошибка среднего (m), коэффициент вариации (V)  
 

Анализ первичных данных позволяет говорить о некотором избытке массы тела у студенток 17 лет. 
Для этого использовался индекса Кетле для людей разного возраста [9]. После двух месяцев занятий 
наблюдалось незначительное увеличение среднего показателя длины тела девушек, а масса тела снизилась в 
среднем на 1,4кг. Это способствовало снижению индекса массы тела.  
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Силовые способности студенток претерпели положительные изменения. В упражнении «неполный 
подъем туловища результаты выросли на 13,2%. Это свидетельство повышения силовой выносливости мышц 
брюшного пресса («силового центра»). Показатели выполнения упражнения «упор лежа на предплечьях» 
выросли на 20%. Также под влиянием тренировочных занятий улучшилась гибкость позвоночного столба. Об 
этом свидетельствуют показатели теста «наклон вперед из положения сидя».  

Дискуссия.  
Студенты все чаще изъявляют желание заниматься современными и креативными видами спорта, 

вызывающими заинтересованность и мотивацию к систематическим занятиям. 
Масштабность проблемы снижения здоровья студенческой молодежи подтверждают и результаты 

наших исследований. По мнению ряда ученых, в вузах постсоветского пространства обучается более 50% 
студентов с отклонениями в состоянии здоровья [29, 30]. Авторы утверждают, что такая ситуация связана с 
кризисным состоянием системы физического воспитания [5, 14, 20]. Полученные нами данные подтверждают 
справедливость таких результатов. Это связано с тем, что одного академического занятия в неделю крайне 
недостаточно для поддержания оптимальной физической формы студента.  

Нами была разработана и внедрена в практику физического воспитания студенток авторская 
программа «Калланетика». Этот вид двигательной активности популярен в сфере фитнесса и может служить 
одним из вариантов повышения мотивации студентов к систематическим занятиям физической культурой [3, 
5]. Результаты наших исследований подтверждают мнение о целесообразности использования современных 
подходов в физическом воспитании студенческой молодежи (принцип «побуждать, а не понуждать» [20, 32].  

Результаты наших исследований подтверждают данные о возможном использовании различных 
видов фитнеса в процессе обучения студентов [28-31]. Имеются данные об эффективном применении 
калланетики в целях профилактики остеопороза у женщин второго зрелого возраста (45-55 лет) [1]. 
Характерной чертой упражнений калланетики является то, что упражнения выполняются медленно, без 
рывков, в статическом и статодинамическом режимах. Эти упражнения направлены на микро сокращение 
поверхностных и глубоко расположенных мышечных групп. Вследствие таких упражнений быстро начинают 
уменьшаться глубокие участки залежавшейся жировой ткани [8]. Наши исследования являются тому 
подтверждением. У студенток после двух месяцев занятий снизилась масса тела и не значительно увеличилась 
длина тела. Причиной изменений длины тела является оппозиционное вытяжение позвоночника, с которого 
начинается и заканчивается практически каждое упражнение. Кроме этого наши данные и результаты другого 
исследования [2] свидетельствуют о положительном влиянии упражнений калланетики на физическое 
состояние студентов (уменьшение массы тела).  

Выводы.  
Анализ медицинских карт свидетельствует о неуклонном уменьшении числа здоровых студенток. 

Вместе с тем с каждым годом все больше студенток по состоянию здоровья относятся специальной 
медицинской группе. Студенткам в таких группах рекомендованы занятия лечебной физической культурой.  

Результаты проведенного анкетирования позволили определить основные мотивы, которыми 
руководствуются студентки при выборе занятий по системе калланетика: «желание иметь красивую фигуру», 
«научиться получать положительные эмоции через движение», «быть здоровой», «считается модным следить 
за собой».  

При выполнении упражнений калланетики следует четко придерживаться ряда методических 
приемов, которые позволят сделать занятия эффективными и придать им оздоровительную направленность. 
Отличительной особенностью таких упражнений является правильное дыхание и удержание рабочей позы. 

Двухмесячный цикл занятий упражнениями калланетики позволил зафиксировать незначительное 
увеличение среднего показателя длины тела девушек и снижение показателя массы тела. Занятия также 
положительно сказались на показателях силовых способностей и гибкости позвоночного столба студенток.  

Конфликт интересов  
Автор сообщает, что не существует никакого конфликта интересов. 
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   ФИЗИЧЕСКОЕ  
  ВОСПИТАНИЕ  

 СТУДЕНТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ДВИЖЕНИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ПЕРИОД ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО УТОМЛЕНИЯ В ЗАНЯТИЯХ 

РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Колумбет А. Н. 

 Киевский национальный университет технологий и дизайна 
 

Аннотация. Цель: исследовать особенности структуры педалирования и создать диагностические модели изменений координации 
движений велосипедистов под воздействием утомления в тренировочных занятиях различной направленности. Материал: в 
исследованиях приняли участие 18 спортсменов высокой квалификации. Спортсмены на велоэргометре выполняли программы 
тренировочных занятий, направленных на развитие скоростно-силовых возможностей и выносливости к работе анаэробного и аэробного 
характера. Результаты: установлено, что в период преодолеваемого утомления исчезают динамические толчки в характере 
прикладываемых усилий и рисунок биодинамических составляющих становится более сглаженным. При этом возрастает относительное 
использование горизонтальных составляющих усилий. При этом импульс силы вертикальных усилий остается без существенных 
изменений. В период явного утомления возрастает вариативность кинематических характеристик движений, снижается экономичность 
работы велосипедистов, возрастает интегрированная биоэлектрическая активность исследуемых мышц. 
Выводы: Различия в структуре движений велосипедистов в период преодолеваемого утомления свидетельствуют о некоторой 
тенденции к переходу от импульсного типа педалирования к круговому. Это предопределило увеличение значений полезных 
составляющих усилий и эффективности их использования. 
Ключевые слова: утомление, велосипедисты, педалирование, электромиография. 
Анотація. Колумбет О.М. Дослідження координаційної структури рухів кваліфікованих велосипедистів в період подоланного 
стомлення в заняттях різної спрямованості.  Мета: дослідити особливості структури педалювання і створити діагностичні моделі змін 
координації рухів велосипедистів під впливом стомлення в тренувальних заняттях різної спрямованості. Матеріал: у дослідженнях взяли 
участь 18 спортсменів високої кваліфікації. Спортсмени на велоергометрі виконували програми тренувальних занять, спрямованих на 
розвиток швидкісно-силових можливостей і витривалості до роботи анаеробного і аеробного характеру. Результати: Встановлено, що 
у період подоланного стомлення зникають динамічні поштовхи в характері зусиль, що докладаються, і малюнок біодинамічних складових 
стає більше згладженим. При цьому зростає відносне використання горизонтальних складових зусиль, тоді як імпульс сили вертикальних 
зусиль залишається без істотних змін. В період явного стомлення зростає варіативна кінематичних характеристик рухів, знижується 
економічність роботи велосипедистів і зростає інтегрована біоелектрична активність досліджуваних м'язів. Висновки: Відмінності в 
структурі рухів велосипедистів в період подоланного стомлення свідчать про деяку тенденцію до переходу від імпульсного типу 
педалювання до кругового, що зумовило збільшення значень корисних складових зусиль і ефективності їх використання. 
Ключові слова: стомлення, велосипедисти, педалювання, електроміографія. 
Abstract. Kolumbet A.N. Study of qualified cyclists movements’ coordination structure in period of overcoming fatigue during differently 
oriented trainings. Purpose: to study special aspects of pedaling structure and create diagnostic models of cyclists movements’ coordination 
structure under fatigue in differently oriented trainings. Material: in the research 18 elite sportsmen participated. Sportsmen fulfilled training 
programs on ergo-meter, directed on development of speed-power potentials and endurance in anaerobic and aerobic work. Results: it was 
found that in period of fatigue overcoming dynamic shocks in applied efforts disappear and the picture of bio-dynamic components becomes 
smoother. With it, relative usage of efforts’ horizontal components increases. In period of evident fatigue variability of movements’ kinematic 
characteristics and integrated bio-electrical activity of the tested muscles increase; cyclists’ efficiency reduces. Conclusions: distinctions in 
movements’ structure of cyclists in period of fatigue overcoming witness about certain tendency to transition from impulse-type pedaling to 
circular type. It pre-conditioned increase importance efforts’ components and effectiveness of their usage.  
Key words: fatigue, cyclists, pedaling, electric myography.  

 
Introduction1  
Одним из эффективных методических приемов совершенствования структуры движений спортсменов 

принято считать работу над техникой движения в состоянии утомления [4, 9, 22, 30]. Однако в этих работах 
практически не конкретизируется представление о фазовой структуре утомления. Между тем известно, что 
утомление при напряженной мышечной деятельности в спорте включает в себя периоды преодолеваемого 
(компенсированного) и непреодолимого (явного) утомления [15, 18, 23]. 

Сложившиеся представления о характере воздействия утомления на структуру движений спортсменов 
сформировались на основе исследований однократно выполнявшихся нагрузок, моделирующих 
преимущественно соревновательную деятельность. При этом вопрос о динамике воздействия утомления на 
координационную структуру движений спортсменов в процессе выполнения тренировочных нагрузок 
различной направленности по существу не рассматривался. В таких случаях далеко не однозначны сведения 
о следующих элементах: глубина воздействия утомления, характер вызванных приспособительных реакций, 
величина тренировочного эффекта однократно выполненной работы, серии повторно выполненных 
аналогичных нагрузок [12, 19, 24]. 

Целью настоящей работы явилось исследование особенностей структуры педалирования и создание 
диагностических моделей изменений координации движений велосипедистов под воздействием утомления в 
тренировочных занятиях различной направленности. 

Материалы и методы 
Участники. В исследованиях принимали участие 18 квалифицированных велосипедистов (членов 

сборной команды Украины по велосипедному спорту на треке). 
Организация исследования. Особенности координационной структуры движений велосипедистов 

изучались в эксперименте, моделирующем занятия различной направленности. Спортсмены выполняли 
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программы тренировочных занятий (на модифицированном велоэргометре «Monark»), направленных на 
развитие скоростно-силовых возможностей и выносливости к работе анаэробного и аэробного характера. 
Занятие скоростно-силовой направленности: 12-14 ускорений длительностью 15 с и нагрузкой 3,0-3,5 кг, 
пульс в пределах 185-210 уд./мин. Занятие анаэробной направленности: 6-8 серий ускорений, по 4 ускорения 
длительностью 60 с в серии, нагрузка 2,0-2,5 кг, пульс в пределах 175-190 уд/мин. Занятие аэробной 
направленности: работа в режиме пульса на уровне порога анаэробного обмена (определялась 
индивидуально), продолжительностью 60-120 мин., нагрузка 2,0-2,5 кг. 

В работе применялся комплексный метод для проведения биомеханических исследований в 
лабораторном эксперименте и в естественных условиях спортивной тренировки. Изучалась динамика 
кинематических и динамических характеристик горизонтальной и вертикальной составляющих усилий, 
прикладываемых велосипедистом к правой педали. Также изучались особенности биоэлектрической 
активности четырехглавой и двухглавой мышц бедра, икроножной и передней большеберцовой мышц правой 
ноги. При анализе электромиограмм определяли: амплитуду и частоту колебаний биопотенциалов, ритмовую 
структуру биоэлектрической активности, интегрированную биоэлектрическую активность мышц в 
абсолютном и в относительном выражениях. Кроме того, рассчитывались показатели эффективности и 
экономичности двигательной активности: определялась вариативность исследуемых характеристик 
движений. Контроль скорости педалирования осуществлялся с помощью электронного лидера скорости 
педалирования [20]. 

При проведении комплексных педагогических, биомеханических и биологических обследований с 
участием спортсменов придерживались законодательства Украины об охране здоровья, Хельсинской 
декларации 2000 г., директивы №86/609 Европейского общества относительно участия людей в медико-
биологических исследованиях. 

Статистический анализ.  При обработке экспериментальных данных определяли: средние значения 
показателей и их ошибки (X±m), степень различия средних и достоверность различий (t, p). Также 
устанавливали величину рассеивания — вариант вокруг средней (σ, CV). Определяли степень взаимосвязи 
между исследуемыми показателями (r). 

Результаты исследований 
Анализ динамики скорости педалирования выявил периоды врабатывания, «устойчивой 

работоспособности», преодолеваемого утомления. 
В начальном периоде работы наблюдалось снижение скорости педалирования, уменьшение 

напряженности сократительной активности мышц. Также наблюдалась некоторая тенденция к повышению 
экономичности и эффективности использования усилий (рис. 1-4). Период врабатывания характеризуется 
также значительной вариативностью и разнонаправленностью изменений исследуемых биомеханических 
характеристик, которые оказываются наиболее выраженными в занятиях анаэробной и скоростно-силовой 
направленности. 

 
Рис. 1. Изменения скорости педалирования (%) у квалифицированных велосипедистов в занятиях 
скоростно-силовой (a), анаэробной (b) и аэробной (c) направленности.  
 

В дальнейшем (через 28,7-35,1% времени от начала работы) происходила стабилизация скорости 
педалирования и показателей структуры движений велосипедистов. В период «устойчивой 
работоспособности» (его продолжительность составляла от 22,6 до 33,1% от общей длительности занятий) 
наблюдается небольшая вариативность кинематических (от 3,6 до 8,7%) и динамических (от 6,8 до 13,0%) 
характеристик усилий. Также отмечается снижение (на 6,9-8,7%) величины результирующего импульса силы 
(р<0,05) и интенсивности электрической активности мышц (р<0,05). Снижение вариативности исследуемых 
показателей и экономизации двигательной активности достоверно выражены лишь в занятиях, направленных 
на развитие скоростно-силовых возможностей и выносливости к работе анаэробного характера. При работе 
аэробной направленности отмечается постоянная смена величины и знака параметров структуры 
педалирования. 
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Рис. 2. Изменения результирующего импульса силы (Н•с) за цикл педалирования у квалифицированных 
велосипедистов в занятиях скоростно-силовой (a), анаэробной (b) и аэробной (c) направленности. A - 
продолжительность занятия. 
 

В заключительной фазе тренировочного занятия (спустя 57,4-62,2% времени от начала работы) 
необходимость поддержания работоспособности на заданном уровне воспринимается испытуемыми как 
значительная трудность. При этом (несмотря на усталость) велосипедисты еще продолжительное время 
сохраняют темп педалирования. В занятии аэробной направленности спортсмены даже несколько 
увеличивают темп педалирования. 

 
Рис. 3. Изменения эффективности приложения усилий (%) у квалифицированных велосипедистов в занятиях 
скоростно-силовой (a), анаэробной (b) и аэробной (c) направленности. A - продолжительность занятия. 
 

Сравнительный анализ данных в период преодолеваемого утомления и в период «устойчивой 
работоспособности» показал, что возрастает (и тем значительнее, чем выше интенсивность работы) 
интегрированная биоэлектрическая активность исследуемых мышц (рис. 1-4). В занятиях аэробной 
направленности интегрированная биоэлектрическая активность мышц в период преодолеваемого утомления 
увеличилась по сравнению с периодом «устойчивой работоспособности» всего на 2,5%. В занятиях 
скоростно-силового и анаэробного характера интегрированная биоэлектрическая активность исследуемых 
мышц возросла соответственно на 18,4% и на 17,7% (р<0,01). 

Вместе с тем установлено, что увеличение результирующего сократительного эффекта мышц 
определяется разным соотношением и степенью изменений количественных и пространственных 
характеристик иннервационной структуры сократительной активности мышц (рис. 1-4). 

 
Рис. 4. Изменения интегрированной электрической активности мышц (мкв•с) у квалифицированных 
велосипедистов в занятиях скоростно-силовой (a), анаэробной (b) и аэробной (c) направленности. A - 
продолжительность занятия. 

 
Анализ корреляционных отношений характеристик биоэлектрической активности мышц позволил 

выделить факторы, определяющие (r в пределах от 0,60 до 0,87, р<0,01) повышение интегрированной 
биоэлектрической активности мышц. В период преодолеваемого утомления отмечается увеличение 
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амплитуды и снижение частоты колебаний биопотенциалов. Ритмовая структура биоэлектрической 
активности у большинства исследуемых мышц (за исключением икроножной) останется без существенных 
изменений. 

Рекрутирование дополнительных двигательных единиц ‒ не единственный механизм поддержания 
требуемого двигательного эффекта в условиях снижающейся сократительной функции мышц. В занятиях 
аэробной направленности (при выполнении работы умеренной мощности) градация силы мышечного 
сокращения осуществлялась преимущественно за счет изменения ритма активности мотонейронов. При этом 
к концу тренировочного занятия частота колебаний биопотенциалов всех исследуемых мышц одновременно 
возрастала. По сравнению с периодом «устойчивой работоспособности» частота колебаний возрастала на 4,0-
17,0% (р<0,05) (рис. 1-4). 

 
Характеристики  

Рис. 5. Изменения биомеханических характеристик педалирования у квалифицированных велосипедистов в 
период преодолеваемого и явного утомления в занятиях скоростно-силовой направленности. 
Условные обозначения: тёмный столбец — преодолеваемое утомление, светлый столбец — явное 
утомление. 1 — изменения скорости педалирования от заданной; 2 — значение импульса силы за цикл; 3 — 
показатель эффективности приложения усилий. Изменения кинематических характеристик усилий: 4 — 
момент начала; 5 — момент завершения; 6 — момент максимума; 7 — продолжительность усилий; 8 — 
интегрированная биоэлектрическая активность мышц за цикл. На графике представлены различия по 
отношению к периоду «устойчивой работоспособности». 

 
В период преодолеваемого утомления происходит перераспределение активности между 

исследуемыми мышцами и изменяется внутренняя иннервационная структура движений. Изменения 
особенностей межмышечной активности в период преодолеваемого утомления наиболее характерны для 
работы умеренной мощности. Они менее выражены в занятиях скоростно-силовой направленности [20].  

 
Характеристики 

Рис. 6. Изменения биомеханических характеристик педалирования у квалифицированных велосипедистов в 
период преодолеваемого и явного утомления в занятиях анаэробной направленности. 
Условные обозначения те же, что и на рис. 2. 

 
Анализ тензодинамограмм велосипедистов (рис. 5-7) показал, что к концу тренировочного занятия 

исчезают динамические толчки в характере прикладываемых усилий. Рисунок биодинамических 
составляющих становится более сглаженным. Независимо от направленности тренировочного занятия 
возрастает относительное использование горизонтальных составляющих усилий. Импульс силы 
вертикальных усилий остается без существенных изменений. Эти различия в структуре движений 
спортсменов свидетельствуют о некоторой тенденции к переходу от «импульсного» типа педалирования к 
«круговому». Это предопределило увеличение значений полезных составляющих усилий. Следствием этого 
является повышение эффективности их использования в период преодолеваемого утомления (r=0,76, р<0,05). 

Важно также отметить, что в процессе развивающегося и преодолеваемого утомления следует 
различать период непреодолимого (явного) утомления. Период явного утомления наблюдался лишь в 
занятиях скоростно-силовой и анаэробной направленности. В занятиях аэробного характера скорость 
педалирования сохранялась практически неизменной до момента «отказа от работы». В этой связи одной из 
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задач исследования явилось изучение особенностей структуры движений в период явно выраженного 
утомления. Этот период характеризуется снижением скорости педалирования необратимо снижалась ниже 
допустимого уровня, несмотря на значительные волевые усилия спортсменов сохранить её. 

 
Рис. 7. Изменения биомеханических характеристик педалирования у квалифицированных велосипедистов в 
период преодолеваемого и явного утомления в занятиях аэробной направленности. 
Условные обозначения те же, что и на рис. 4. 

 
Исследованиями установлено, что в период явного утомления изменяется биодинамический рисунок 

усилий велосипедистов. Достоверно возрастает вариативность кинематических характеристик движений, 
снижается экономичность работы велосипедистов и возрастает интегрированная биоэлектрическая 
активность исследуемых мышц (рис. 5-7). Синхронизированный ритм активности двигательных единиц все 
чаще сменяется полифазными биопотенциалами. 

Дискуссия 
Работа на фоне преодолеваемого утомления в тренировочных занятиях различной направленности 

оказывает существенное положительное воздействие на структуру движений спортсменов. Такая работа 
естественным образом стимулирует проявление компенсаторных реакций [3]. Наиболее характерным 
является повышение напряженности функционирования мышц. Это выразилось в вовлечении 
дополнительных двигательных единиц в занятиях скоростно-силовой и анаэробной направленности, 
усилении частоты импульсации мотонейронов. Это выразилось и в перераспределение активности на уровне 
отдельных мышц и мышечных комплексов в занятиях, направленных на развитие выносливости к работе 
аэробного характера. В период преодолеваемого утомления происходит «коррекция» внешних характеристик 
движений ‒ возрастает значимость так называемых «отстающих» элементов структуры педалирования. В 
таких случаях весьма важным является повышение активность использования результирующих усилий 
велосипедистов. Отмеченные нами изменения в структуре педалирования в период явного утомления 
свидетельствуют о снижении сократительной функции мышц и о проявлении дискоординации в деятельности 
нервных центров [11, 21, 25, 28]. По мнению ряда авторов [1, 6, 14, 17], увеличение амплитуды колебаний 
биопотенциалов и снижение частотных характеристик электромиограммы (как в наших исследованиях) 
свидетельствует о вовлечении в деятельное состояние дополнительных двигательных единиц [7, 14, 29].  

Полученные нами данные позволяют предполагать различия в механизмах градации силы мышечных 
сокращений в период преодолеваемого утомления при выполнении работы разной мощности [8, 15, 32]. При 
этом существенным резервом поддержания величины мышечного сокращения при нагрузках максимальной 
мощности является способность к вовлечению дополнительных двигательных единиц [2, 27]. При работе в 
оптимальном темпе фактором уровня мышечной активности (в период преодолеваемого утомления) является 
дифференцирование ритма возбуждения двигательных единиц [26, 31].  

Высокую переключаемость мышечной активности в условиях различной утомляемости следует 
рассматривать как проявление координационных перестроек в системе взаимоотношения управляющих 
центров. Это позволяет сохранить результирующий, динамический компонент работы [5, 10].  

Полученные данные могут быть использованы как диагностическая модель особенностей воздействия 
утомления на структуру движений велосипедистов в разные периоды мышечной деятельности. Также данные 
могут быть использованы как модель динамики развития этого состояния в занятиях различной 
направленности. Такой подход будет способствовать повышению эффективности управления 
совершенствованием техники движений велосипедистов и тренировочным процессом. 

Выводы 
1. В период преодолеваемого утомления исчезают динамические толчки в характере прикладываемых 

усилий и рисунок биодинамических составляющих становится более сглаженным. При этом возрастает 
относительное использование горизонтальных составляющих усилий. При этом импульс силы вертикальных 
усилий остается без существенных изменений.  

2. В период явного утомления возрастает вариативность кинематических характеристик движений, 
снижается экономичность работы велосипедистов и возрастает интегрированная биоэлектрическая 
активность исследуемых мышц. 

3. Различия в структуре движений велосипедистов в период преодолеваемого утомления 
свидетельствуют о некоторой тенденции к переходу от «импульсного» типа педалирования к «круговому». 
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Это предопределило увеличение значений полезных составляющих усилий и эффективности их 
использования. 
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Технологія концентрованого вивчення як один із шляхів оптимізації навчання студентів гри в 
баскетбол 
Лаврін Г.З. 

Тернопільський  національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка 
  

Анотація. Мета: визначити ефективність технології концентрованого навчання студентів гри в баскетбол. 
Матеріал: У експерименті брали участь 55 студентів. Дослідження проводилося протягом одного навчального року. Рівень володіння 
прийомами гри в баскетбол визначали за допомогою комплексу тестів. Оцінювалась техніка виконання прийомів баскетболу і їх 
кількісних параметрів (швидкість ведення, передач, пересування, влучність). Кожному студенту пропонувалось виконати 7 тестів, за 
результатами яких оцінювали техніку володіння прийомів. Кожен тест оцінювався за 12 бальною шкалою. 
Результати: доведена можливість засвоєння навчального матеріалу з баскетболу студентами, які раніше не займались баскетболом. 
Для економізації часу передбачалось засвоєння мінімальної кількості прийомів, необхідних і достатніх для гри в баскетбол. Встановлено, 
що технології концентрованого навчання гри в баскетбол не впливає на рівень соматичного здоров’я студентів.  
Висновки: Критерієм оцінки ефективності означеної технології виступав рівень володіння студентами прийомами гри в баскетбол та грою 
в цілому. Відзначається, що навчання баскетболу підвищує ефективність засвоєння інших розділів навчальної програми. Внаслідок 
систематичного використання засобів баскетболу студенти успішно засвоїли передбачений програмою навчальний матеріал з легкої 
атлетики, гімнастики. 
Ключові слова: технологія навчання, баскетбол, прийоми гри, студенти.  
Аннотация. Лаврин Г.З. Технология концентрированного изучения как один из путей оптимизации обучения студентов игры в 
баскетбол. 
Цель: определить эффективность технологии концентрированного обучения студентов игры в баскетбол. 
Материал: В эксперименте участвовали 55 студентов. Исследование проводилось в течение одного учебного года. Уровень владения 
приемами игры в баскетбол определяли с помощью комплекса тестов. Оценивалась техника выполнения приемов баскетбола и их 
количественных параметров (скорость ведения, передач, передвижения, точность). Каждому студенту предлагалось выполнить 7 тестов, 
по результатам которых оценивали технику владения приемов. Каждый тест оценивался по 12 бальной шкале. 
Результаты доказана возможность усвоения учебного материала по баскетболу студентами, которые ранее не занимались 
баскетболом. Для экономизации времени предполагалось усвоения минимального количества приемов, необходимых и достаточных 
для игры в баскетбол. Установлено, что технологии концентрированного обучения игры в баскетбол не влияет на уровень соматического 
здоровья студентов. 
Выводы: Критерием оценки эффективности указанной технологии выступал уровень владения студентами приемами игры в баскетбол 
и игрой в целом. Отмечается, что обучение баскетболу повышает эффективность усвоения других разделов учебной программы. 
Вследствие систематического использования средств баскетбола студенты успешно усвоили предусмотренный программой учебный 
материал по легкой атлетике, гимнастике. 
Ключевые слова: технология обучения, баскетбол, приемы игры, студенты. 
Abstract. Lavrin H.Z. Technology of concentrated training as one of ways to optimization stidents’ basketball trainings. Purpose: to find out 
effectiveness of concentrated training technology in students’ basketball trainings.  
Material: 55 students participated in experiment. The research was being conducted during one academic year. Skillfulness in basketball 
techniques was determined with the help of tests’ complex. We assessed: basketball techniques’ fulfillment and their quantitative parameters 
(quickness of dribbling, passes, movements and accuracy of hitting in basket). Every student was offered to fulfill 7 tests, by results of which we 
assessed their techniques. Every test was assessed by 12-points’ scale.   
Results: We proved that for students, who did not practiced basketball trainings beforehand, it is possible to master basketball material. For 
saving time it was envisaged to master minimal quantity of techniques, required and sufficient for playing basketball. It was found that the 
technology of concentrated basketball training does not influence on students’ somatic health.  
Conclusions: Criterion of the mentioned technology’s effectiveness was the level of students’ mastering of basketball techniques and their 
basketball playing in general. It is noted that basketball training increases effectiveness of mastering of other sport disciplines. Systemic practicing 
of basketball resulted in students’ success in envisaged by curriculum light athletic and gymnastic.  
Key words: training technology, basketball, game techniques, students.  

 
 

Introduction1  
Одним з ефективних засобів фізичного виховання студентської молоді є баскетбол. Заняття 

баскетболом сприяють гармонійному розвитку, комплексному і різнобічному впливу на організм, 
покращенню здоров’я [11, 20, 22, 32]. Велика різноманітність рухів у баскетболі сприяє зміцненню нервової 
системи, рухового апарату, покращенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму [12, 26, 30]. Однак 
реальний стан володіння сьогоднішніх студентів матеріалом з баскетболу бажає кращого. Причинами 
низького рівня володіння студентами навчальним матеріалом з баскетболу є недостатнє його засвоєння 
протягом навчання в школі. Це пов’язано: із недостатньою матеріальною базою (відсутність спортивних залів, 
баскетбольних щитів, м’ячів) в школах; не досконалою методикою навчання в школі; в деяких навчальних 
закладах вчителі надають перевагу вивченню інших спортивних ігор. Все це призвело до того, що більшість 
сучасних студентів не вміє грати в баскетбол. Необхідно зазначити, що програма з фізичного виховання для 
вищих навчальних закладів передбачається проходження курсу з баскетболу [8, 35].  

На сьогодні є багато методичних посібників та інших інформаційних джерел для вивчення 
баскетболу. Проте вони переважно орієнтовані на підготовку спортсменів у групах спортивної майстерності 
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[12, 18, 33, 34]. У працях фахівців із баскетболу висвітлені питання історії, техніки і тактики гри. Також 
досліджено методику спортивного тренування, організацію проведення змагань. Водночас технологія 
навчання студентів гри в баскетбол та виявлення її ефективності не була предметом окремого дослідження. 

Для навчання студентів гри в баскетбол розроблено різні підходи до навчання [4, 5, 8, 19]. В їх основу 
покладено метод концентрованого навчання. Таке вивчення передбачає засвоєння мінімальної та достатньої 
кількості прийомів для двосторонньої гри. Це може проводитись шляхом компактного навчання протягом 
визначеного періоду [3, 10]. Все це забезпечує можливість студентам за найкоротший період часу брати участь 
у двосторонніх іграх. Також задовольняє потребу студентів грати і змагатись, а не вивчати окремі прийоми 
гри протягом тривалого часу. Під час навчання грі в баскетбол автори пропонують виконувати такі 
процедури: визначити мінімальний обсяг техніко-тактичних прийомів гри в баскетбол, які необхідні і достатні 
для двосторонньої гри; розробити мікротехнології вивчення кожного прийому; розробити мікротехнології 
самостійної роботи для засвоєння кожного прийому; розроблити мезотехнологію тактичної підготовки; 
розроблити мезотехнологію ігрової підготовки; визначити послідовність вивчення прийомів, їх місце в 
робочому плані протягом навчального року і зв’язок з іншими прийомами та розділами навчальної програми; 
забезпечити відповідність обсягу навчального матеріалу тривалості заняття; сфорувати систему контролю та 
самоконтролю за ходом засвоєння навчального матеріалу; забезпечити систему контролю за самостійною 
роботою студентів. [5, 6, 7, 15]. Такі підходи  застосовуються і у інших видах спорту. Зокрема при оптимізації 
фізичних навантажень у дзю-до [14, 23, 24] і фізичному вихованні студентів [17, 21, 27, 28], контролю рівня 
рухової підготовленості студентів [29, 31] і школярів [16, 17, 25]. Це дає можливість підвищити рівень 
здоров’я студентів та уникнути надмірних фізичних навантажень. 

Отже, актуальність дослідження зумовлена цінністю баскетболу як засобу фізичного виховання. До 
цього слід додати, що розробка технології концентрованого навчання студентів грі в баскетбол потребує 
певного обгрунтування.  

Мета дослідження – оптимізація навчання техніці гри в баскетбол у технології концентрованого 
навчання студентів.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:  
1. Охарактеризувати вплив розробленої технології на фізичних стан та фізичну підготовленість 

студентів.  
2. Оцінити рівень володіння студентами прийомами гри в баскетбол та грою в цілому. 
Матеріал і методи.  
Учасники. У педагогічному експерименті брали участь 55 студентів 1 курсу педагогічного 

університету. Студенти були розподілені на контрольну (КГ) (12 хлопців і 15 дівчат) та експериментальну 
(ЕГ) (14 хлопців і 14 дівчат) групи. Усі учасники були проінформовані та дали згоду на участь у дослідженні. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом одного навчального року. На 
початку експерименту визначили однорідність груп за показниками рівня фізичної підготовленості та 
фізичного стану. Заняття в ЕГ і КГ мали спільні та відмінні ознаки. Спільні ознаки: в обох групах заняття 
проводили згідно з чинною програмою, за винятком розділу спортивних ігор. Відмінні ознаки: студенти КГ 
вивчали матеріал з баскетболу у школі. Студенти ЕГ не вивчали матеріал з баскетболу в школі. Студенти ЕГ 
концентровано вивчали матеріал з баскетболу за розробленою технологію. 

Всього на вивчення навчального матеріалу у дослідних групах в рік було передбачено 72 години (36 
год. - І семестр, 36 год. – ІІ семестр). На навчання матеріалу із спортивних ігор заплановано 26 год. (20 год. в  
- І семестр, 16 год. – ІІ семестр). Студенти ЕГ протягом 20год. у І семестрі вивчали лише матеріал з баскетболу, 
решту (16 год.) – закріплювали прийоми гри у волейбол. Студенти КГ у заплановані години на вивчення 
спортивних ігор проходили матеріал із волейболу (10год.), баскетболу (10год.) і футболу (6год.). У засвоєнні 
інших розділів навчальної програми у студентів дослідних груп відмінностей не було [13]. 

В ЕГ протягом часу на спортивні ігри студенти концентровано вивчали мінімум прийомів гри в 
баскетбол, які дозволяють грати у двосторонню гру команді. В ЕГ групі у процесі впровадження 
експериментальної технології ми керувались правилом: навчання цілісної однієї гри, а не постійного вивчення 
окремих прийомів однієї чи різних ігор. В КГ в цей час удосконалювали прийоми гри в баскетбол та 
засвоювали матеріал з інших видів спортивних ігор. В кінці навчального року оцінювали рівень володіння 
прийомами гри в баскетбол та вміння грати в баскетбол [5, 9]. Також визначали та порівнювали показники 
фізичної підготовленості та фізичного стану студентів обох груп. 

У експерименті було використано: фізіологічні методи (пульсометрія – для визначення індексу 
Робінсона та Індексу Руф’є, спірометрія – для визначення життєвого індексу, динамометрія – для силового 
індексу); метод експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я  (методика Г. Л. Апанасенка); педагогічне 
спостереження. Рівень володіння прийомами гри в баскетбол оцінювали шляхом тестування [5]. Оцінювали 
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техніку виконання прийомів (ловіння і передач м’яча, ведення, зупинок і кидків) за 12 бальною шкалою. Якщо 
студент виконав прийом без помилок, то отримував 12 балів. Якщо студент виконав прийом із порушенням 
техніки, тоді від 12 балів віднімали кількість балів за допущені помилки [5]. Отриманні результати швидкості 
та результативності виконання прийомів гри в баскетбол оцінювали за 12 бальною шкалою. Рівень фізичної 
підготовленості оцінювали за результатами виконання тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості 
(біг на 60м, 1500м, 4х9м; кількість разів піднімання тулуба в сід та згинання-розгинання рук в упорі лежачи; 
стрибок у довжину; гнучкість) [1]. 

Для перевірки ефективності технології концентрованого навчання студентів гри в баскетбол 
проводився формувальний педагогічний експеримент. Критерієм оцінки ефективності означеної технології 
виступав рівень володіння студентами прийомами гри в баскетбол та грою в цілому. Крім того, визначали 
зміни показників фізичної підготовленості та стану соматичного здоров'я студентів. 

На початку експерименту у студентів обох груп визначили рівень фізичної підготовленості. Суттєвих 
відмінностей у показниках тестування для виявлення рівня фізичної підготовленості між студентами КГ і ЕГ 
на початку експерименту не виявлено (p>0,05). 

Статистичний аналіз. Результати дослідження оброблялися методом варіаційної статистики з 
визначенням середньої арифметичної величини (М), арифметичної помилки (m), середнього квадратичного 
відхилення (σ), достовірності відмінностей за критерієм Стьюдента (р). 

Результати дослідження.  
Застосування експериментальної технології навчання грі в баскетбол позитивно вплинуло на рівень 

фізичної підготовленості студентів ЕГ. Після експерименту хлопці ЕГ показали кращі результати у розвитку 
спритності та витривалості (P<0,01). Значно підвищилися показники швидкісно-силових якостей у студентів 
ЕГ у порівнянні з показниками в студентів КГ. 

До експерименту більшість обстежених студентів КГ (54%) і ЕГ (51,5%) мали середній рівень 
фізичної підготовленості. У частини молоді КГ та ЕГ рівень фізичної підготовленості був вище середнього: 
відповідно 39% (дівчата - 57%, хлопці - 21,5%) і 29,5% (дівчата 27%, хлопці 33%). Нижче середнього рівень 
фізичної підготовленості мали 15% студентів ЕГ (дівчата 13%, хлопці 17%) і 7% КГ (дівчата 0%, хлопці 14%). 
Аналіз фізичної підготовленості після експерименту за рівнями свідчить, що у ЕГ зменшилась кількість 
студентів із низьким (на 4%), нижче середнього (на 4%) та середнім (на 19%) рівнем фізичної підготовленості. 
У ЕГ збільшилась кількість студентів із вище середнім (на 22%) та високим (на 4%) рівнем. У хлопців КГ не 
спостерігалось змін у рівні фізичної підготовленості. У КГ 14% дівчат з групи вище середнього рівня 
перейшли в групу із середнім рівнем підготовленості. 

В окремих показниках (човниковий біг 4×9м та біг 1500м у хлопців) між студентами КГ і ЕГ після 
експерименту спостерігалися істотні відмінності. В решті показників ЕГ спостерігалась тенденція до їх 
збільшення. Відповідно змінилось відсоткове співвідношення кількості студентів в різних групах фізичної 
підготовленості. Це є свідченням того, що індивідуальні рівні фізичної підготовленості змінилися на краще.  

Одним із критерієм оцінки ефективності експериментальної технології був її вплив на здоров'я 
студентів. Рівень соматичного здоров’я досліджуваних визначали за методикою Г.Л.Апанасенка [1]. За 
результатами морфо-функціональних показників між студентами КГ і ЕГ, істотних відмінностей не виявлено 
(P0,05). 

Отримані показники (зросту, маси тіла, життєвої ємності легень, кистьової динамометрії, частоти 
серцевих скорочень, артеріального тиску, життєвого та силового індексів,  індексу Робінсона та Руф’є) були 
використані для визначення рівня соматичного здоров’я за методикою Г.Л.Апанасенка. Слід відмітити, що 
після реалізації технології концентрованого навчання гри в баскетбол не відбулося  статистично достовірних 
змін (P>0,05) за показниками функціональних проб між студентами КГ і ЕГ. Це дозволяє стверджувати, що 
впроваджена технологія впливає на стан здоров'я студентів так як і традиційні методики навчання (Табл.1). 
Таблиця 1. Показники фізичного здоров’я студентів до і після експерименту 

Функціональні проби Життєвий індекс, 
мл/кг Силовий індекс, % 

Індекс Робінсона, 
у.о. Індекс Руф’є, у.о. 

Стать хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата 

 

Пі
сл
я 
ек
сп
ер
и
ме

КГ Мх  52 54 49 53 89 96 11 12 

± m 2,5 2,3 2,3 1,8 3 4,5 0,7 0,6 

ЕГ Мх  56 50 55 50 94 90 10 11 
± m 2,2 2,3 3 0,8 2,6 2,5 0,6 0,5 

t 1,2 1,1 1,6 1,4 1,2 1 1,5 0,8 
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Оскільки, основним завданням розробки і реалізації експериментальної технології було навчити 

студентів грати в баскетбол, тому одним з основних критеріїв оцінки вміння студентів грати в баскетбол було 
визначення володіння ними прийомами гри.  

Рівень володіння прийомами гри в баскетбол визначали за допомогою комплексу тестів. 
Оцінювалась техніка виконання прийомів баскетболу і їх кількісних параметрів (швидкість ведення, передач, 
пересування, влучність). Кожному студенту пропонувалось виконати 7 тестів, за результатами яких 
оцінювали техніку володіння прийомів. Кожен тест оцінювався за 12 бальною шкалою. Якщо студент виконав 
прийом без помилок, отримував 12 балів. Якщо студент виконав прийом із порушенням техніки, то від 12 
балів віднімали кількість балів за допущені помилки.  

Оскільки на початку експерименту студенти експериментальної групи не володіли прийомами гри 
в баскетбол, тому порівнювали результати тестувань між учасниками контрольної та експериментальної груп 
в кінці формувального експерименту. 
Таблиця 2. Оцінка володіння студентами технікою базових прийомів гри в баскетбол 

Техніка виконання  Стат
ь 
n 

КГ ЕГ t P 
Мх  ± m Мх  ± m 

Ловіння і передачі м’яча двома руками від 
грудей, кількість балів 

хлоп
ці 

8,1 0,3 8,3 0,5 0,3 p>0,05 

дівч
ата 

6,4 0,3 8,6 0,5 3,8 p<0,001 

Передачі однією рукою від плеча, кількість балів 

хлоп
ці 

7,07 0,26 8,42 0,49 2,43 p<0,05 

дівч
ата 

6,14 0,33 8,2 0,38 4,11 p<0,001 

Ведення, кількість балів 

хлоп
ці 

7,21 0,38 8,33 0,37 2,12 p<0,05 

дівч
ата 

6,93 0,5 8 0,53 1,47 p>0,05 

Зупинки двома кроками і поворотів, кількість 
балів 

хлоп
ці 

6 0,4 7,3 0,5 2,3 p<0,05 

дівч
ата 

5,4 0,4 7,7 0,4 4,4 p<0,001 

Кидка двома руками від грудей,  
Кількість балів 

хлоп
ці 

7,36 0,34 7,83 0,47 0,82 p>0,05 

дівч
ата 

6,86 0,33 8,67 0,49 3,06 p<0,01 

Кидка однією рукою від плеча,  
Кількість балів 

хлоп
ці 

6,29 0,37 8,83 0,41 4,62 p<0,001 

дівч
ата 

6,07 0,34 7,66 0,37 3,17 p<0,01 

Кидка з подвійного кроку,  
Кількість балів 

хлоп
ці 

6,07 0,41 8,75 0,7 3,28 p<0,01 

дівч
ата 

5,71 0,28 8,87 0,47 5,82 p<0,001 

Примітка: КГ- контрольна група, ЕГ – експериментальна група. 
 
Результати тестувань з техніки володіння студентами базовими прийомами гри в баскетбол 

засвідчують перевагу студентів ЕГ над КГ (Табл.2). Результати випробувань володіння технікою прийомів 
гри в баскетбол після експерименту показали, що студенти ЕГ краще оволоділи прийомами гри в баскетбол. 
У 50% тестів хлопці ЕГ показали статистично достовірно кращі результати, ніж юнаки КГ. Дівчата ЕГ у 78,6% 
тестів переважали дівчат з КГ (p<0,05). У швидкості та результативності виконання прийомів гри в баскетбол 
кращі результати спостерігались у студентів ЕГ (Табл.3) 
Таблиця 3. Оцінка швидкості та результативності виконання прийомів гри в баскетбол  
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   ФИЗИЧЕСКОЕ  
  ВОСПИТАНИЕ  

 СТУДЕНТОВ 

Прийоми гри Стат
ь 
n 

КГ ЕГ t P 
Мх  ± m Мх  ± m 

20 точних передач двома руками від грудей в стінку 
з відстані 1,5 м 

хлоп
ці 

5,2 0,43 6,45 0,68 1,91 p<0,1 

дівч
ата 

4,86 0,52 6,4 0,56 2,01 p<0,1 

20 точних передач однією рукою від плеча в стінку з 
відстані 2 м 

хлоп
ці 

6,5 0,69 6,6 0,69 0,08 p>0,05 

дівч
ата 

4,5 0,79 6,53 0,56 2,09 p<0,05 

Ведення м’яча правою і лівою рукою (2×18м) 

хлоп
ці 

5,14 0,59 6,7 0,82 1,4 p>0,05 

дівч
ата 

6,29 0,55 6,67 0,63 0,45 p>0,05 

Ведення м’яча (24 м) з обведенням  стійок (через 6 
м) дальньою рукою 

хлоп
ці 

5,92 0,69 6,58 0,64 0,69 p>0,05 

дівч
ата 

4,64 0,67 6,33 0,53 1,96 p<0,1 

Переміщення 20×5м приставним кроком в стійці 
баскетболіста 

хлоп
ці 

6,4 0,6 6,42 
0,63 0,01 p>0,05 

дівч
ата 

6,71 0,44 6,6 
0,51 -0,16 p>0,05 

Кількість влучень в кошик з 15 спроб (по 5 – зліва, 
справа і попереду кошика) з відстані 1,5 (дівчата), 2 
м (хлопці)  

хлоп
ці 

6,57 0,5 8,25 0,59 2,17 p<0,05 

дівч
ата 

5,64 0,44 7,53 0,44 3,04 p<0,001 

Кількість влучень в кошик із 7 спроб з подвійного 
кроку після ведення 

хлоп
ці 

4,9 0,7 7,5 0,83 2,38 p<0,05 

дівч
ата 

4,21 0,58 6,4 0,77 2,25 p<0,05 

 
Дії студентів ЕГ оцінювалися краще ніж КГ в процесі двосторонніх ігор в баскетбол. Для оцінювання 

уміння студентів грати в баскетбол ми використовували протокол спостережень [9]. Встановили, що за гру 
студенти КГ набирали 5,4±0,6 бала. Студенти ЕГ за гру набирали 7,8±0,5 бала (p<0,05). Результати проведених 
ігор між студентами ЕГ і КГ засвідчують перевагу ЕГ: за результатами гри; за масовістю володіння 
навчальним матеріалом з баскетболу. В ЕГ у іграх приймали участь всі студенти. У КГ уміння грати в 
баскетбол проявили не всі студенти.  

Між студентами КГ і ЕГ провели по 3 двосторонні гри окремо між командами хлопців та 
командами дівчата (тривалістю 2 тайми по 12 хвилин).  Виявили, що хлопці ЕГ із 3-ох ігор виграли 2 гри 
(різниця в рахунку була не значною 34:28; 28:33; 38:32). Дівчата виграли 3 гри з 3-ох з великою різницею в 
рахунку (24:6; 32:10; 42:12).  

Дискусія.  
Результати нашого дослідження підтвердили дані [8, 10, 11], що заняття баскетболом сприяють 

розвитку і вдосконаленню основних фізичних якостей гравців. Наші дослідження показали, що 
найсприятливіше вони впливають на розвиток витривалості, спритності та швидкісно-силових якостей. 
Розроблена технологія суттєво не позначилась на соматичному здоров’ї учасників дослідження. Середній 
індекс здоров’я у юнаків та дівчат ЕГ і КГ відповідав низькому рівню здоров’я. Це є підтвердженням даних 
про низький рівень здоров'я сучасної молоді.  

За результатами функціональних проб студентів підтверджено дані інших досліджень [20, 22]: 
заняття баскетболом позитивно впливають на здоров’я студентів. Підтверджено факт, що для з’ясування 
вміння студентів грати в баскетбол доречно використати протоколи спостережень [26, 30]. Об’єктивність 
результатів оцінювання за протоколами спостережень дій студентів у іграх в баскетбол підтвердженні 
результатами проведених ігор між дослідними групами. 

Дослідники [2, 5, 32] відзначають, що навчання баскетболу підвищує ефективність засвоєння 
інших розділів навчальної програми. Наші дослідження підтверджують ці дані. Внаслідок систематичного 
використання засобів баскетболу студенти успішно засвоїли передбачений програмою навчальний матеріал з 
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легкої атлетики, гімнастики. 
Новими є дані про особливості навчання баскетболу студентів. У досліджені доведена можливість 

засвоєння навчального матеріалу з баскетболу студентами, які раніше не займались баскетболом. Для 
економізації часу передбачалось засвоєння мінімальної кількості прийомів, необхідних і достатніх для гри в 
баскетбол. Отриманні результати тестувань демонструють результативність впровадженої технології 
навчання студентів. 

Результати тестування рівня володіння прийомами гри в баскетбол та грою засвідчують про 
можливість успішного засвоєння навчального матеріалу з баскетболу шляхом концентрованого його 
вивчення. Встановлено, що дана технологія дозволяє підтримувати та покращувати загальні фізичні якості 
студентів в процесі фізичного виховання. Експериментально перевірена технологія навчання гри в баскетбол 
може використовуватися тими закладами освіти, які прагнуть до оптимізації навчального процесу.  

Висновки.  
Впровадження технології концентрованого навчання гри в баскетбол підвищило рівень фізичної 

підготовленості студентів ЕГ. Після експерименту юнаки ЕГ показали кращі результати у розвитку спритності 
та витривалості (p<0,01). Показники швидкісно-силових якостей у студентів ЕГ значно підвищились. 
Розроблена технологія суттєво не позначилась на соматичному здоров’ї учасників дослідження. 

Студенти ЕГ краще засвоїли прийоми гри в баскетбол. Хлопці ЕГ показали статистично достовірно 
кращі результати в 50% тестів. Дівчата КГ у 78,6% тестів поступалися дівчатам з ЕГ (p<0,05). Перевагу 
кращого засвоєння навчального матеріалу з баскетболу засвідчують результати проведених ігор між 
командами студентів КГ та ЕГ. 

Перспективи дослідження. Дане дослідження повністю не розкриває всіх аспектів ефективності 
технології навчання студентів гри в баскетбол. В подальшому передбачаємо перевірити її ефективність та 
вплив на стан пізнавальних процесів та поле зору студентів. 

Конфлікт інтересів.  
Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів. 
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Аннотация.  
Цель: исследование надежности функционирования и резервов системы управления движениями разной координационной структуры 
у студенток специальной медицинской группы (низкий уровень здоровья) в процессе физического воспитания.  
Материал: В исследованиях участвовало студентки специальной медицинской группы (n=136, возраст 17-19 лет). Они были поделены 
на 2 группы - контрольную и экспериментальную. Реализовывалась программа, направленная на повышение надежности и резервов 
системы управления движениями. Основу ее составили физические упражнения повышенной координационной сложности с 
элементами новизны, выполняемые с музыкальным сопровождением. Длительность исследований составила один учебный год.  
Результаты: У студенток с ослабленным здоровьем выявлены более высокие дифференциальные пороги при воспроизведении 
локальных движений в усложненных условиях. Студентки хуже использовали зрительный и слуховой каналы обратной связи для 
информирования программирующих отделов мозга о величинах совершаемых ошибок. Они проявляли худшую обучаемость при 
овладении точностными движениями. У этих студенток менее выражены резервы компенсации при действии сбивающих факторов и 
помех. Что можно расценить как проявление неспецифического отрицательного перекрестного эффекта на двигательную 
функциональную систему при отклонениях в состоянии здоровья. Все это детерминирует снижение резервных возможностей системы 
управления движением. 
Выводы: Ведущими критериями резервных возможностей системы управления движениями разной координационной структуры 
являются: быстрота перехода к программному механизму регулирования при управлении точностными движениями в стабильных 
условиях функционирования; мощность и эффективность компенсаторных реакций, обеспечивающих помехоустойчивость системы 
управления движениями при действии сбивающих факторов; надежность удержания качественных параметров движения в 
оптимальном диапазоне при действии сбивающих факторов; снижение сенсорных взаимосвязей в системе управления движением в 
стабильных условиях функционирования.  
Ключевые слова: студентки, здоровье, контроль, точностные движения, резервные возможности, физическое воспитание. 
Анотація. Приймаков О.О., Ейдер Є., Носко М.О., Єрмаков С.С. Надійність функціонування і резерви системи управління рухами різної 
координаційної структури у студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання.  
Мета: дослідження надійності функціонування і резервів системи управління рухами різної координаційної структури у студенток 
спеціальної медичної групи (низький рівень здоров'я) в процесі фізичного виховання. 
Матеріал: У дослідженнях брали участь студентки спеціальної медичної групи (n = 136, вік 17-19 років). Вони були поділені на 2 групи - 
контрольну і експериментальну. Реалізовувалася програма, спрямована на підвищення надійності і резервів системи управління рухами. 
Основу її склали фізичні вправи підвищеної координаційної складності з елементами новизни, що виконуються з музичним супроводом. 
Тривалість досліджень склала один навчальний рік. 
Результати: У студенток з ослабленим здоров'ям виявлені більш високі диференціальні пороги при відтворенні локальних рухів в 
ускладнених умовах. Студентки гірше використовували зоровий та слухової канали зворотного зв'язку для інформування програмують 
відділів мозку про величинах здійснюються помилок. Вони проявляли гіршу здатність до навчання при оволодінні точносних рухами. У 
цих студенток менш виражені резерви компенсації при дії збивають факторів і перешкод. Що можна розцінити як прояв неспецифічного 
негативного перехресного ефекту на рухову функціональну систему при відхиленнях в стані здоров'я. Все це детермінує зниження 
резервних можливостей системи управління рухом. 
Висновки: Провідними критеріями резервних можливостей системи управління рухами різної координаційної структури є: швидкість 
переходу до програмного механізму регулювання при управлінні точносними рухами в стабільних умовах функціонування; потужність і 
ефективність компенсаторних реакцій, що забезпечують стійкість системи управління рухами при дії збиваючих факторів; надійність 
утримання якісних параметрів руху в оптимальному діапазоні при дії збиваючих факторів; зниження сенсорних взаємозв'язків в системі 
управління рухом в стабільних умовах функціонування. 
Ключові слова: студентки, здоров'я, контроль, точності руху, резервні можливості, фізичне виховання. 
Abstract. Pryimakov A.A., Eider E., Nosko M.O., Iermakov S.S. Reliability of functioning and reserves of system, controlling movements with 
different coordination structure of special health group girl students in physical education process.  
Purpose: to study reliability of functioning and reserves of system, controlling movements with different coordination structure of special health 
group girl students (low health level) in physical education process.   
Material: in the research special health group girl students (n=136, age 17-19) participated. They were divided into 2 groups – control and 
experimental. The program, directed to increase reliability and reserves of system controlling movements, was realized. It was based on physical 
exercises of complicated coordination with novelty elements, which were fulfilled under musical accompaniment. The research continued one 
academic year.  
Results: in girl students with health problems we registered higher differential thresholds, when reproducing local movements in complicated 
conditions. They used visual and hearing feedback channels for informing brain’s programming areas about made mistakes. They were worse 
teachable in training accurate movements. These girl students have less expressed compensation reserves under impact of hindering factors and 
interferences. It can be interpreted as non-specific crisscross negative response to motor functional system in case of health problems. All these 
determine reduction of reserve potentials of motor control system.  
Conclusions: The main reserve potentials’ criteria of control over different coordination structure movements are: quickness of passing to 
program mechanism of fine movements’ regulation in stable conditions of functioning; power and effectiveness of compensatory reactions, 
ensuring interference immunity of system, controlling movements under interfering factors; reliability of maintaining movements’ qualitative 
parameters in optimal range under interfering factors; reduction of sensor interconnections in stable functioning conditions.  
Key word: girl students, health, control, fine movements, reserve potentials, physical education.  
 

Introduction1  
Вопросы повышения надежности системы управления движениями различной координационной 

структуры являются слабо освещенными в специальной литературе по физическому воспитанию и спорту, 
кинезиологии, нейрофизиологии, спортивной физиологии [24, 26, 37, 41]. Общие принципы и механизмы 
построения и управления движениями отражены в работах ряда исследователей [1, 5, 24, 26]. Однако, до 
настоящего времени остаются относительно слабо освещенными вопросы повышения надежности 
двигательного управления. Также недостаточно изучены резервы системы управления произвольными 
движениями в процессе адаптации к физическим нагрузкам людьми различного возраста, пола и с 
отклонениями со стороны здоровья [4, 7, 15, 16]. 
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Известно, что повышенная физическая активность является важным фактором увеличения резервных 
возможностей моторной системы при занятиях физической культурой и спортом [3, 13, 14, 17]. Физическая 
активность также является одним из естественных факторов здорового образа жизни [7, 10, 12, 30].  

Резервы системы управления движениями являются одним из компонентов функциональных 
резервов (ФР) организма человека. Однако, резервы системы управления движениями относительно слабо 
освещены с позиций: механизмов повышения надежности и качества двигательного управления [26, 28, 34, 
35]; в процессе адаптации к физическим нагрузкам здоровых людей [4, 16, 22, 39] и студентов с отклонениями 
со стороны здоровья [9, 15, 21, 27]. 

Гипотеза. Повышение надежности и качества управления движениями различной координационной 
структуры у студентов в процессе физического воспитания (ФВ) связаны с: освоением различных 
эквивалентных способов реализации двигательного задания; совершенствованием механизмов 
помехоустойчивости; повышением качества компенсаторных перестроек в усложненных условиях 
деятельности. Действие усложняющих факторов и помех, разнообразие двигательных переключений и 
утомление являются ведущими факторами повышения резервных возможностей системы управления 
движениями и укрепления здоровья студентов в процессе занятий по ФВ [10, 15].  

Целью работы является исследование надежности функционирования и резервов системы 
управления движениями разной координационной структуры у студенток специальной медицинской группы 
(низкий уровень здоровья) в процессе физического воспитания.  

Материал и методы.  
Методологическую основу исследований составили принципы системного подхода в биологии [20], 

теории управления движениями [1, 5, 8, 24], адаптации к физическим нагрузкам [13, 14] и др. Они стали 
теоретической основой для организации эксперимента, подбора физических упражнений, охватывающих 
различные координационные способности, которые проявляются у студенток при выполнении движений 
разной степени сложности. 

Участники. В исследованиях участвовало студентки специальной медицинской группы (СМГ) 
(n=136, 17-19 лет). Они были поделены на 2 группы - контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). 
Длительность исследований составила один учебный год. Студентки КГ посещали занятия по ФВ в 
соответствии с государственной вузовской программой для СМГ.  

В ЭГ для повышения резервов двигательной системы студенткам была предложена дополнительная 
программа развития координационных способностей [10, 15]. Основу ее составили физические упражнения 
повышенной координационной сложности с элементами новизны. Применялись упражнения локального, 
регионального и глобального характера с большим количеством двигательных переключений [15, 32, 33, 40].  

Сложность физических упражнений увеличивалась за счет изменения их пространственных, 
временных и динамических параметров [10, 25]:  

1) изменения площади опоры стояния или ее подвижности в упражнениях на равновесие;  
2) функциональной депривации отдельных сенсорных систем при овладении и управлении 

движениями на точность;  
3) комбинирования двигательных навыков;  
4) сочетаний ходьбы с прыжками, бегом и ловлей предметов;  
5) выполнения упражнений по сигналу или за ограниченное время.  
Для повышения эмоциональной насыщенности и плотности занятия применялись: музыкальное 

сопровождение упражнений и средств аэробики; танцевальные элементы; игровой характер исполнения 
упражнений.  

Для оценки резервов системы управления движениями в работе использовался комплекс методов 
исследования [19, 25, 29, 36]. С помощью различных методов регистрации и педагогического контроля 
оценивались показатели, характеризующие качество управления движений различной координационной 
структуры [10, 31, 34, 35]: а) перепрыгиваний через скакалку; б) ритмических пространственных 
перемещений кисти по заданному ориентиру (на расстояние 10 см) в максимальном темпе; в) ходьбы по 
прямой линии на точность до заданного ориентира (на расстояние 3 м) с открытыми и закрытыми глазами, до 
и после вестибулярного раздражения; г) метаний теннисного мяча по неподвижной и движущейся целям - на 
расстояние 3 м; д) челночного бега 4х9 м – на скорость; е) репродукции десятисантиметровой линии на бумаге 
с открытыми и закрытыми глазами (с помощью карандаша); ж) пробы на равновесие «Фламинго». 

Для оценки функционального состояния студенток регистрировались параметры сердечной 
деятельности и дыхания [10, 31]: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд∙мин-1); частота дыхания (ЧД, 
дых∙мин-1); задержка дыхания при выполнении пробы Генче (ПрГ, сек); максимальное потребление кислорода 
(VО2max) расчетным способом при выполнении теста PWC170 [11]. Уровень аэробной физической 
работоспособности определялся при выполнении   теста PWC170 [11]. 

Статистический анализ. Для обработки экспериментального материала применялись стандартные 
статистические методы с использованием программы Statistica 12.5 [2]. 

Результаты.  
Годичный период занятий по физическому воспитанию привел к положительным сдвигам при 

управлении движениями разной координационной структуры в обеих группах студенток. В тоже время, 
применение дополнительной программы педагогических воздействий привело к более выраженным сдвигам 
исследуемых показателей в ЭГ (табл. 1).  
Таблица 1. Показатели качества двигательного регулирования у студенток контрольной и 
экспериментальной групп в начале и в конце исследования 
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До эксперимента студентки ЭГ и КГ групп не различались по качеству управления движениями. 

После эксперимента проявилось преимущество студенток ЭГ по большинству исследуемых показателей.   
В среднем показатели физического состояния в ЭГ улучшились на 21,1 ± 5,4%, в КГ - на 7,8 ± 2,1%.  

При этом в основную группу были переведены 7,5% студенток ЭГ и 3,5% - КГ. 
Преимущество студенток ЭГ проявилось к концу эксперимента при выполнении локальных 

(пространственных перемещений кисти на точность и быстроту), региональных (ходьбы по прямой линии на 
точность до заданного ориентира, перепрыгиваний через скакалку, метаний теннисного мяча по цели) и 
глобальных (челночного бега) движений (табл. 1). Эти движения отличаются координационной и уровневой 
структурой регулирования [1, 8, 36].  

У студенток ЭГ в большей мере ускорился процесс овладения точностным движением при 
использовании зрительной обратной связи и переходе к программному механизму регулирования (ходьба по 
прямой линии на точность, воспроизведение 10-сантиметровой линии на бумаге на точность и др.).   

Анализ управления циклическим локомоторным движением (ходьба с открытыми и закрытыми 
глазами, до и после вестибулярного раздражения) показал [10], что движение по прямой линии до цели на 
точность осуществляется преимущественно жесткой программой регулирования. Ведущая роль зрительной 
сенсорной системы в процессе обучения наиболее важна в стадии «афферентного синтеза» [18, 20] в начале 
обучения -  при больших ошибках рассогласования между задаваемой программой и получаемыми 
результатами. Зрительный канал обратной связи эффективно участвует в коррекции двигательной программы 
в «стадии афферентного синтеза» - перед каждым воспроизведением заданного упражнения и по ходу его 
выполнения. Слуховая сенсорная система эффективно «подстраивает» двигательную программу лишь по 
ходу непосредственной ее реализации [10].    

Совершенствование движения сопровождается уменьшением ошибок рассогласования между 
параметрами сформированной программы и результатами. Периодическое выключение зрения по ходу 
выполняемого движения повышает чувствительность проприоцептивной сенсорной системы, усиливает роль 
зрительной афферентации в последующем перепрограммировании движения. Также способствует ускорению 
процесса овладения точностным движением, его автоматизации, повышению компенсаторных возможностей 
в системе управления. Роль зрительной и слуховой афферентаций в коррекции локомоторным движением к 
концу обучения уменьшается. При малых ошибках рассогласования осуществляется переход к автономному 
(программному) контуру двигательного управления с доминированием проприоцептивного канала обратной 
связи [10, 15]. Движение продолжает качественно выполняться в условиях функциональной депривации 
зрительной и слуховой сенсорных систем, действии сбивающих факторов и помех. Что согласуется с 
концепцией управления движениями Н.А. Бернштейна [1]. 

У студентов СМГ наблюдались более высокие дифференциальные пороги при воспроизведении 
локальных движений в усложненных условиях. Они хуже использовали зрительный и слуховой каналы 
обратной связи для информирования программирующих отделов мозга о величинах совершаемых ошибок. 
Они проявляли худшую обучаемость при овладении точностными движениями. У этих студенток менее 
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Отклонения в конечной точке при ходьбе по прямой линии (3 м) с закрытыми 
глазами, см 35 

25,
9 1,0 35 22,8 0,8 -12,5 

p<0,
02 

Ошибка при воспроизведении кистью  десятисантиметровой линии на бумаге 
(глаза закрыты), мм  35 8,5 0,2 35 8,0 0,2 7,4 

p<0,
05 

Прыжки со скакалкой, кол.10 с 34 
24,
3 0,55 34 26,1 

0,6
3 7,1 

p>0,
05 

Сбои при прыжках со скакалкой, кол.10 с 34 0,6 0,15 34 0,1 
0,0
7 -81,0 

p<0,
01 

Челночный бег (ЧБ), с 35 
11,
2 0,07 35 10,9 

0,1
1 -2,6 

p<0,
02 

Координационная перестройка в ЧБ, с 35 5,0 0,07 35 5,1 
0,1
2 3,3 

p>0,
05 

Выполнение пробы Фламинго, с  77 5,9 0,1 69 5,7 0,1 3,6 
p<0,
05 

Метания теннисного мяча по цели на точность, балы 59 1,9 0,2 59 2,5 0,2 29,6 
P<0,
01 

Суммарное время 10-ти попеременных касаний в максимальном темпе 
пальцами кисти двух кружков, отставленных один от другого на 10 см, с 77 5,7 0,1 77 5,9 0,1 3,6 

P<0,
05 
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Отклонения в конечной точке при ходьбе по прямой линии (3 м) с закрытыми 
глазами, см 35 

26,
0 0,9 35 20,1 0,7 -22,5 

p<0,
001 

Ошибка при воспроизведении кистью десятисантиметровой линии на бумаге 
(глаза закрыты), мм  35 9,0 0,2 35 6,2 

0,2
2 44,8 

p<0,
001 

Прыжки со скакалкой, кол.10 с 54 
24,
4 0,42 54 26,7 

0,3
5 9,2 

p<0,
001 

Сбои при прыжках со скакалкой, кол.10 с 54 0,3 0,10 54 0,1 
0,0
4 -72,2 

p<0,
05 

Челночный бег (ЧБ), с 39 
10,
9 0,09 39 10,5 

0,0
9 -3,1 

p<0,
01 

Координационная перестройка в ЧБ, с 39 4,8 0,12 39 5,2 
0,0
9 8,4 

p<0,
01 

Выполнение пробы Фламинго, с  55 6,0 0,6 56 5,2 0,6 13,4 
P>0,
05 

Метания теннисного мяча по цели на точность, балы 59 1,8 0,2 59 3,2 0,2 70,6 
P<0,
001 

Суммарное время 10-ти попеременных касаний в максимальном темпе 
пальцами кисти двух кружков, отставленных один от другого на 10 см, с  59 5,8 0,1 59 6,3 0,1 9,1 

P<0,
001 
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выражены резервы компенсации при действии сбивающих факторов и помех. Что можно расценить как 
проявление «неспецифического отрицательного перекрестного эффекта» на двигательную функциональную 
систему при отклонениях в состоянии здоровья. Все это детерминирует снижение резервных возможностей 
системы управления движением. 

Анализ взаимосвязей ряда показателей функционального состояния организма студенток ЭГ и 
параметров движений разной координационной структуры позволил разработать соответствующие 
оценочные и прогностические математические модели (табл. 2).  
Таблица 2. Регрессионные модели взаимосвязей отдельных показателей функциональной 
подготовленности и координации движений у студенток ЭГ в конце эксперимента 

Зависимые показатели (y) Уравнения регрессии r 

Челночный бег, сек y = 8,845 + 0,025ЧСС 0,598<0,001 

Количество нарушений равновесия в пробе 
«Фламинго» 

y = 0,59ЧД-3,39 0,461<0,01 

Координационные перестройки верхней 
конечностью, количество∙10 сек-1 

y = 7,983 - 0,027ЧСС 0,442<0,01 
y = 5,04 + 0,026ПрГ 0,498<0.0001 

Броски по неподвижной цели, балы y = 8,25 - 0,036ЧСС -0,485<0,0007 

Броски по движущейся цели, балы y = 9,17 - 0,071ЧCC -0,654<0,0001 

Время координационной перестройки в ЧБ 
y = 1,277 + 0,021ЧССн 0,592<0,01 

Ошибка при воспроизведении линии в 10 см со ЗК, 
см 

y = 10,02 - 0,206VвЧСС3′2р -0,535<0,0002 

Броски по неподвижной цели на точность, балы y=(0,108VО2max/МТ-
0,033ЧСС3′в)±1,3 

0,856<0,0001 

Примечание:  ЧСС – частота сердечных сокращений, уд∙мин-1;  ЧД – частота дыхания, дых∙мин-1;  ПрГ – проба 
Генче, сек;  ЧССн  – частота сердечных сокращений в тесте PWC170 (вторая нагрузка), уд∙мин-1;  VвЧСС3′2р – 
скорость восстановления ЧСС в течение 3-х мин после в тесте PWC170 (вторая нагрузка), уд∙мин-1; VО2max/МТ 
– максимальное потребление кислорода на 1 кг массы тела, мл;  ЧСС3′в - восстановления ЧСС в течение 3-х 
мин в тесте PWC170, уд∙мин-1 ; ЗК – ошибка при воспроизведении линии в 10 см со зрительной коррекцией 
(ЗК), см;  ЧБ –  челночный бег, с. 

 
Анализ представленных моделей свидетельствует о том, что с улучшением функционального 

состояния организма (по параметрам сердечной деятельности и внешнего дыхания) улучшается качество 
управления точностными движениями. Также повышаются резервные возможности системы управления 
движениями, надежность сохранения основных параметров движения при действии сбивающих факторов и 
помех. 

Так, выявлено, что:  
а) с уменьшением ЧСС в состоянии покоя к концу эксперимента в ЭГ улучшаются результаты в 

координационных тестах – в ЧБ (r=0,598, p<0,001), в координационных перестройках верхней конечностью 
(r=0,442, p<0,01), при выполнении бросков на точность по неподвижной (r=-0,485, p<0,01) и движущейся (r=-
0,54, p<0,001) целям;  

б) повышение времени задержки дыхания в пробе Генче сопровождается повышением количества 
координационных перестроек верхней конечностью (r=0,498, p<0,0001);  

в) снижение ЧСС в реакции на физическую нагрузку в тесте PWC170 сопровождается уменьшением 
времени координационных перестроек в ЧБ и наоборот (r=0,592, p<0,01);  

г) повышение скорости восстановления ЧСС после физической аэробной нагрузки (в тесте PWC170) 
сопровождается уменьшением ошибок при репродукции локальных точностных движений кистью (r=-0,535, 
p<0,0002);  

д) с повышением к концу эксперимента VО2max на кг массы тела и величины падения ЧСС к 3-й мин 
восстановительного периода после нагрузки у студенток ЭГ повышается точность движений при бросках по 
неподвижной цели (r=0,856, p<0,0001 - модель множественной регрессии - табл. 2). 

Дискуссия.  
Проведенные исследования свидетельствуют о позитивном влиянии ФВ и экспериментальной 

программы на проявление координационных способностей и физическое состояние студенток с ослабленным 
здоровьем. 

В годичном педагогическом процессе не изменялись общие механизмы овладения движениями. 
Эксперимент привел к улучшению сенсорно-моторных взаимосвязей, снижению порогов чувствительности 
сенсорных систем к восприятию отклонений от заданной цели при управлении точностными локальными 
движениями в усложненных условиях. В процессе воздействия разработанной нами педагогической 
программы возросла эффективность компенсаторных перестроек с участием зрительной и слуховой 
афферентаций. 

Сравнение настоящих результатов с другими исследованиями [5, 8, 15, 16] показало, что общие 
закономерности овладения и управления локальными точностными движениями едины для студентов с 
ослабленным здоровьем и для здоровых студентов [6]. Студентки СМГ мало различались по механизмам 
овладения и управления локальными движениями в стабильных условиях внешней среды от студентов 
основной группы (не имеют отклонений в состоянии здоровья) [6, 9, 10]. 

Большинство двигательных тестов выполнялось в условиях наличия помех, при высоких требованиях 
к точности или на высокой скорости. Это отразилось в более выраженном улучшении качества и стабильности 
двигательного регулирования в ЭГ. Это является признаком повышения эффективности и мощности 
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компенсаторных механизмов для сохранения надежности моторной функции. Что свидетельствует о 
повышении резервных возможностей системы управления движениями и является одним из критериев этих 
резервов.  

Результаты показали, что совершенствование управления пространственными точностными 
движениями идет по пути: снижения роли внешнего (зрительного и слухового) и повышения внутреннего 
(проприоцептивного) кольца регулирования; перехода к программному механизму регулирования в 
стабильных условиях функционирования. Что согласуется с параметрической концепцией управления 
движениями в стандартных условиях [5]. Повышение надежности компенсаторных перестроек при действии 
сбивающих факторов является одним из критериев качества двигательного управления. 

Доминирование программного механизма регулирования наблюдается при выполнении локальных 
движений кисти и локомоции в стабильных условиях реализации освоенного движения. В условиях же помех 
возрастает роль зрительного и слухового каналов внешней обратной связи для компенсации отклонений и 
быстрого возврата к программной модели реализации движения. Что также согласуется с концепцией 
управления циклическими локомоциями [1, 5]. 

Характерно, что более выраженные позитивные изменения произошли в движениях высших уровней 
регулирования (С и D по Бернштейну [1]): при метаниях по движущейся цели; в челночном беге; в 
координационной перестройке в ЧБ. Наблюдались позитивные сдвиги в упражнениях, регулирование 
которых осуществляется при ведущей роли низших уровней (А и В): они более стабильны; программны; 
труднее управляемы и тренируемы при обучении (ходьба по прямой линии; сохранение равновесия в пробе 
Фламинго; прыжки со скакалкой). Они более устойчивы при помехах, стабильны при воспроизведении, 
основываются на жестких программах регулирования.   

Разработанные методические подходы в обеспечении ФВ позволяют при соответствующей их 
организации улучшать физическую подготовленность, функциональное состояние и координационные 
возможности студенток СМГ. Также повышают резервные возможности их моторной системы при 
управлении движениями.  

Скорректированный процесс ФВ студенток с ослабленным здоровьем существенно улучшил 
проявление моторной функции, повысил резервные возможности двигательной системы, улучшил их 
физическое состояние. 

Выводы. 
В результате исследований выявлено, что ведущими критериями резервных возможностей системы 

управления локальными движениями являются:  
 быстрота овладения точностными движениями и перехода к программному механизму 

регулирования движений в стабильных условиях функционирования; 
 мощность и эффективность компенсаторных реакций, обеспечивающих помехоустойчивость 

системы управления движениями при действии сбивающих факторов;  
 надежность удержания качественных параметров движения в оптимальном диапазоне при действии 

сбивающих факторов;  
 снижение сенсорных взаимосвязей в системе управления движением в стабильных условиях 

функционирования (принцип «наименьшего взаимодействия»).  
На сегодня перспективными направлениями разработки проблемы функциональных  резервов 

системы управления движениями могут быть: а) изучение функциональных резервов разных уровней 
двигательного управления; б) анализ структуры мобилизуемых резервов организма в зависимости от 
характера спортивной деятельности; в) изучения последовательности включения резервов различного уровня, 
механизмов их мобилизации и характера интеграции в различных видах спорта; г) изучение тренируемости 
резервов; д) разработка гибких систем мониторинга и оценки функциональных резервов моторной системы, 
дифференцированных по полу, возрасту, характеру отклонений со стороны здоровья и другим критериям.  

Конфликт интересов.  
Авторы заявляют, что не существует конфликта интересов. 
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   ФИЗИЧЕСКОЕ  
  ВОСПИТАНИЕ  

 СТУДЕНТОВ 

Динаміка мікрорухів руки атлета вищої кваліфікації в олімпійських вправах Rapid Fire Pistol i Air 
Pistol 

Пятков В.Т.1, Біліньскі Я.2, Петрів О.С.3, Магмет Т.М.4 
1Львівський державний університет фізичної культури 

2Університет інформаційних технологій та менеджменту, Польща 
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Анотації. Мета: наукове обґрунтування методу безконтактного визначення діапазону рухів руки атлета у процесі виконання олімпійських 
вправ з пістолета. Матеріал: У дослідженнях використані дані 37 атлетів вищої кваліфікації у вправі Air Pistol (n=32) та у вправі Rapid Fire 
Pistol (n=5). Реєстрація швидкості руху проекції зброї в районі  прицілювання була здійснена за допомогою комп'ютерної  системи Scatt. 
Всього проаналізовано 3100 просторово-часових параметрів технічно-тактичних дій атлетів у фазі завершення циклу пострілу. 
Результати: опрацьовано інноваційний метод безконтактного вимірювання мікрорухів руки атлета у завершальній фазі циклу пострілу. 
Визначено неконтрольовані відхилення від оптимальної пози прицілювання у вертикальній, горизонтальній і сагітальній площині. 
Виявлено швидкість рухів кисті атлета у стрільбі з пістолета. Висновки: науково обґрунтовано метод безконтактного дистанційного 
вимірювання просторово-часових параметрів  мікрорухів кисті атлета у процесі виконання олімпійських вправ. Визначено динаміку 
мікрорухів руки атлета в олімпійських пістолетних вправах Rapid Fire Pistol та Air Pistol.  
Ключові слова: спорт, стрільба, пістолет, метод, мікрорухи, динаміка. 
Аннотация. Пятков В.Т., Билиньски Я., Петрив А.С., Магмет Т.М. Динамика микродвижения руки атлета высшей квалификации в 
олимпийских упражнениях Rapid Fire Pistol и Air Pistol. Цель: научное обоснование метода бесконтактного определения диапазона 
движений руки атлета в процессе выполнения олимпийских упражнений из пистолета. Материал: В исследованиях использованы 
данные 37 атлетов высокой квалификации в упражнении Air Pistol (n = 32) и в упражнении Rapid Fire Pistol (n = 5). Регистрация скорости 
движения проекции оружия в районе прицеливания была осуществлена с помощью компьютерной системы Scatt. Всего 
проанализировано 3100 пространственно-временных параметров технико-тактических действий спортсменов в фазе завершения цикла 
выстрела. Результаты: обработан инновационный метод бесконтактного измерения микродвижения руки атлета в завершающей фазе 
цикла выстрела. Определены неконтролируемые отклонения от оптимальной позы прицеливания в вертикальной, горизонтальной и 
сагиттальной плоскости. Выявлена скорость движений кисти атлета в стрельбе из пистолета. Выводы: научно обоснован метод 
бесконтактного дистанционного измерения пространственно-временных параметров микродвижения кисти атлета в процессе 
выполнения олимпийских упражнений. Определена динамика микродвижения руки атлета в олимпийских пистолетных упражнениях 
Rapid Fire Pistol и Air Pistol. 
Ключевые слова: спорт, стрельба, пистолет, метод, микродвижения, динамика. 
Abstract. Pyatkov V.T., Bilinski J., Petriv O.S., Magmet T.M. Dynamic of arm’s micro movements of elite athlete in Olympic exercises Rapid Fire 
Pistol and Air Pistol.  
Purpose: to scientifically substantiate the method of contactless determination of athlete hand’s movements in Olympic exercises with pistol. 
Material: in the research we used the data of 37 elite athletes in exercise Air Pistol (n=32) and in exercise Rapid Fire Pistol (n=5). Registration of 
pistol projection’s quickness of movement in target area was realized with the help of computer system Scatt. In total we analyzed 3100 space-
time parameters of athletes’ technical-tactic actions in finalizing phase of shooting cycle. Results: we tested innovative method of contactless 
measuring of athlete’s hand’s micro movements in finalizing phase of shooting cycle. We found uncontrolled deviations from optimal pistol 
pointing position in vertical, horizontal and sagittal planes. Quickness of athlete hand’s movements in shooting process was determined.  
Conclusions: we scientifically substantiated the method of contactless determination of athlete hand’s movements at a distance in Olympic 
exercises with pistol. Besides, we determined the dynamic of athlete’s hand micro movements in Olympic exercises Rapid Fire Pistol та Air Pistol.  
Key words: sports, shooting, pistol, method, micro movements, dynamic.  

 
Introduction1  
Спортивна конкуренція на міжнародній арені постійно зростає, зокрема на Олімпійських Іграх у 

вправах Rapid Fire Pistol (швидкісна стрільба з пістолета по п’яти мішенях на 25 м) i Air Pistol (стрільба з 
пневматичного пістолета на 10 м). Відповідно зростає і необхідність удосконалення науково-методичного 
забезпечення підготовки атлетів до офіційних міжнародних змагань у цих вправах. У силу своїх особливостей 
спортивна стрільба має велику потребу в контролюючих пристроях з об’єктивною реєстрацією просторових 
характеристик. Атлету високої кваліфікації особливо необхідно контролювати усю складну структуру техніки 
стрільби, відшукуючи резерв для вдосконалення її елементів. 

В основі вдосконалення техніки стрільби в різних видах зброї лежить якісна і кількісна зміна 
характеристик її мікроструктури. Основною причиною недоліків у техніці рухів є те, що тренери (а разом з 
тим і атлети) недостатньо мають об’єктивних оцінок рівня майстерності і контролю за його вдосконаленням 
[9]. 

Разом з цим, питання реєстрації та аналізу мікрорухів руки атлета досліджено недостатньо. Зокрема,  
неконтрольовані зміни оптимальної пози у сагітальній площині спеціально не досліджувались. Однак 
статистично достовірні дані про мікрорухи по вісі Z є необхідним компонентом, якого бракує у науково-
методичному забезпеченні підготовки атлетів. Відомі на даний момент методи неможливо використовувати 
у змагальних умовах, де точні дані мають найбільш важливе значення. 

Отже, проблема безконтактної дистанційної реєстрації мікрорухів кисті  руки атлета у процесі 
стрільби з пістолета під час виконання олімпійських вправ набуває актуального значення.  

У галузі спорту пролонговано досліджуються питання олімпійського і професійного спорту [24-29] та 
розв’язуються проблеми удосконалення підготовки стрільців-атлетів. Так основні умови точного 
прицілювання з гвинтівки були досліджені Калиниченко Н. А. [4] і запропоновані світлофільтри у 
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діоптричному прицілі. Ковальчук А. М. Розробив систему оптимізації професійно-стрілецької підготовки 
особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України [5]. Проблеми техніко-тактичної підготовки 
стрільців у спортивно-прикладних вправах з пістолета розглянув Банах С. М. [1]. Заневський І. П. і 
Коростильова Ю. С. Провели низку важливих досліджень процесу стрільби з пневматичного пістолета у 
межах системи “Стрілець-Зброя” [3, 6]. Але подальшій уваги потребують питання щодо  визначення 
просторово-часових параметрів у системі “Стрілець-Зброя-Мішень” [7-11]. 

Слід зауважити, що на даний момент у галузі спорту досліджувались зміни координат рухів по осях X 
та Y: на підставі спортивних тренажерів у волейболі, плаванні та в інших видах спорту [2, 15-18]. Розвиток 
технологій у спорті  прискорюється - це факт [19-23]. А це означає, що нові методи отримання і обробки даних 
необхідно удосконалювати на основі комп’ютеризації [30-32].  

У той же час публікацій  про статистично достовірні параметри мікрорухів атлета по вісі Z у процесі 
виконання вправ Rapid Fire Pistol та Air Pistol нами не виявлено.  

Враховуючи сучасні технологічні досягнення, нами висловлено припущення про те, що за допомогою 
комп’ютерних технологій вже можливе моделювання безконтактного вимірювання мікрорухів руки атлета 
під час виконання вправ з пістолета. Практичне значення подібних досліджень полягає в удосконаленні 
науково-методичного забезпечення підготування атлетів [12-14]. 

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні інноваційного методу безконтактної реєстрації 
просторово-часових параметрів мікрорухів кисті атлета по вісях X, Y, Z і визначенні динаміки мікрорухів у 
процесі виконання олімпійських вправ Rapid Fire Pistol та Air Pistol.  

Матеріал і методи.   
Учасники. У дослідженнях використані дані 37 атлетів вищої кваліфікації: майстрів спорту 

міжнародного класу у вправі Air Pistol (n=32, у тому числі 8 атлетів стартового складу Збірної команди 
України з кульової стрільби); у вправі Rapid Fire Pistol (n=5, з них 2 Чемпіони Олімпійських Ігор і 1 
переможець та 2 призера Кубку світу). 

Організація досліджень. Електронно-оптична реєстрація швидкості руху проекції зброї в районі  
прицілювання у процесі стрільби з пістолета була здійснена за допомогою комп'ютерної  системи Scatt [10]. 
Всього проаналізовано 3100 просторово-часових параметрів технічно-тактичних дій атлетів-стрільців у фазі 
завершення циклу пострілу.  

Статистичний аналіз. Статистична обробка матеріалів дослідження велася за допомогою 
програмного пакету Microsoft Excel 2010. 

Для досягнення мети дослідження у роботі поставлені наступні завдання: 
 опрацювати модель безконтактної реєстрації просторово-часових параметрів 

мікрорухів кисті атлета по вісях X, Y, Z; 
 визначити наявність, або відсутність змін координат кисті атлета по сагітальній осі 

Z у процесі прицілювання; 
 виявити динаміку мікрорухів кисті стрільців-атлетів у процесі виконання 

олімпійських вправ Rapid Fire Pistol i Air Pistol; 
 запропонувати метод дистанційного експрес-аналізу діагностики та корекції 

передстартової готовності атлета під час офіційних міжнародних змагань; 
 розробити практичні рекомендації. 

Результати. 
Нами опрацьовано модель безконтактної  реєстрації рухів руки атлета у процесі виконання 

олімпійських вправ з пістолета. Назва моделі: СЕА16 (Безконтактний Комп’ютерний Аналіз — Сontactless 
Еlectronic Аnalysis) Відрізняється тим, що модель здійснює одночасну реєстрацію мікрорухів по осях XYZ у 
вправах Rapid Fire Pistol i Air Pistol на основі безконтактних сенсорів [26], рис. 1.   

 
Рис. 1. Блок-схема моделі  СЕА16 для  реєстрації мікрорухів по осях XYZ: 

1 — спортсмен у стартової позиції вправи Rapid Fire Pistol ; 
2 — дистанційний датчик Leap Motion; 
3 — дані від безконтактного сенсору;  
4 — опис руху руки атлета у завершальній фазі пострілу; 
5 — процесор розпізнавання образів руху; 
6 — обробка розпізнаних мікрорухів; 
7 — операційна система комп’ютера. 
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Пристрій працює з високою точністю і частотою кадрів, також надає звіти по відстеженню та  

дискретних положень і руху. Контролер використовує оптичні датчики і інфрачервоне світло. Нова 
інтерактивна модель СЕА16 дозволяє вимірювати фізичні величини з наступними одиницями: відстань, 
міліметри; час, мікросекунди; швидкість, мм/сек.; кут огляду, радіан. 

Програмне забезпечення СЕА16 використовує внутрішню модель людської руки. Модель прогнозує 
стеження навіть тоді, коли частини руки не видно. Модель завжди забезпечує позиції для п'яти пальців. 
Відстеження є оптимальним, коли силует руки і всі його пальці чітко видно. СЕА16 аналізує видимі частини 
руки, її внутрішньої моделі. Система аналізує результати минулих спостережень для розрахунку найбільш 
ймовірних позицій частин, які в даний час не помітні. Надчутливі сенсори контролера рухів моделі СЕА16 
вміють розпізнавати різні людські мікрорухи з точністю 0,001 мм. Візуалізатор моделі СЕА16 розпізнає і 
відстежує руки і пальці (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Візуалізатор мікрорухів у інтерактивній моделі СЕА16: 
1 — вказівний палець атлета; 
2 — район “прицілювання”; 
3 — траєкторія руху кисті атлета у процесі прицілювання; 
4 — координати руки атлета у момент реєстрації по вісі X; 
5 — координати руки атлета у момент реєстрації по вісі Y; 
6 — координати руки атлета у момент реєстрації по вісі Z; 
7 — швидкість руху руки атлета у момент реєстрації. 
 

З використанням СЕА16 можна вимірювати мікрорухи двох атлетів одночасно з метою експрес-
порівняння можливостей атлетів. Проте, ми рекомендуємо тримати не більше двох об’єктів у полі сенсорів 
контролера для оптимальної якості відстеження руху. 

На підставі моделі СЕА16, рис. 2, нами опрацьовано метод безконтактного дистанційного 
вимірювання просторово-часових параметрів  мікрорухів кисті атлета в процесі виконання олімпійських 
вправ. Раніше такі дані не були відомі і не зафіксовані у науковій літературі та практиці.   

Нова модель СЕА16 є поєднанням програмних і апаратних засобів, що відстежують рухи з 
перетворенням у параметри вісі X, Y, Z. Модель СЕА16 дозволяє використовувати комп'ютер в цілому по-
новому: відстежувати позиції кисті атлета зі швидкістю до 200 кадрів в секунду за допомогою інфрачервоних 
камер у 3D-просторі. 

Метод підтримує візуалізацію величин мікрорухів кисті атлета в процесі натискання на спусковий 
гачок. Пропонована назва методу вимірювання величин мікрорухів у процесі натискання на спусковий гачок: 
Мікро Рухи Спортовця, “МРС”.  

Методом МРС нами проведені вимірювання найважливіших просторово-часових параметрів 
мікрорухів кисті атлета в процесі виконання олімпійських вправ Rapid Fire Pistol i Air Pistol (табл. 1). 

Таблиця 1. Величини мікрорухів руки атлета в процесі апробації СЕА16, p<0,05 
ПАРАМЕТРИ ВИМІРЮВАННЯ 

Спроби Відхилення 
X, мм 

Відхилення Y, 
мм 

Відхилення Z, 
мм 

Швидкість 
S, мм/сек. 

1 1,408 1,947 3,415 12,375 
2 1,819 1,939 3,144 11,848 
3 1,518 1,937 3,515 12,475 
4 1,405 1,939 3,544 11,548 
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5 2,014 1,942 3,412 12,315 
6 1,389 1,931 3,124 11,818 
7 1,226 1,942 3,415 12,675 
8 1,714 1,933 3,256 11,648 
9 1,596 1,981 3,549 13,248 

10 2,042 1,990 5,099 14,343 
 

Примітки: X, мм — горизонтальні відхилення позиції руки атлета;  
Y, мм — відхилення по вертикалі;  
Z, мм — відхилення у сагітальній площині;  
S, мм/сек — швидкість руху руки атлета у момент реєстрації. 

 
Таким чином, нами  розв’язано проблему безконтактної дистанційної реєстрації мікрорухів кисті  руки 

атлета у процесі стрільби з пістолета під час виконання олімпійських вправ. 
Визначені граничні значення досліджуваних параметрів у стрільців-атлетів вищої кваліфікації у 

процесі натискання на спусковий гачок. Середнє значення горизонтальних відхилень руки атлета від заданої 
позиції дорівнює 1,557 мм. 

Горизонтальні коливання руки атлета знаходяться у межах 1,226÷2,042 мм; середнє значення 
вертикальних відхилень руки атлета від заданої позиції дорівнює 1,941 мм; вертикальні коливання руки атлета 
у фазі завершення натискання на спусковий гачок знаходяться у межах 1,931÷1,990 мм. 

Середнє значення сагітальних відхилень руки атлета від заданої позиції дорівнює 3,415 мм; сагітальні 
коливання руки атлета у фазі завершення натискання на спусковий гачок знаходяться у межах 3,124÷5,099 мм; 
середнє значення швидкості руху руки атлета у фазі завершення натискання на спусковий гачок дорівнює 
12,345 мм/сек.; швидкість руху руки атлета у фазі завершення натискання на спусковий гачок знаходиться у 
межах 11,548÷14,343 мм/сек. 

 На цій підставі ґрунтується твердження про те, що у стрілецько-спортивних вправах олімпійської 
програми (Rapid Fire Pistol i Air Pistol) статистично достовірно спостерігаються мікрорухи у площині X, Y, Z 
(рис. 3). 

У наслідку цього швидкість руху руки атлета у фазі завершення натискання на спусковий гачок є  
змінною величиною (рис. 3), що зумовлює значний вплив на результативність виконання вправ. 

Вірогідність результатів підтверджено точністю комп'ютерного аналізу отриманих даних.  

 
Рис. 3. Динаміка мікрорухів руки атлетів-стрільців вищої кваліфікації у 10 серіях вправи  Air Pistol 

Отже, у роботі наведено теоретичне узагальнення та нове розв’язання проблеми експрес-реєстрації 
важливих технічно-тактичних параметрів у фінальній фазі натискання на спусковий гачок. Це дає можливість 
об’єктивного визначення стану атлета та корекції особливо у змагальних умовах. Проблему вирішено за 
допомогою методу МРС. Таким чином, вперше проведено наукове обґрунтування методу комп'ютерної 
реєстрації мікрорухів у процесі виконання олімпійських вправ Rapid Fire Pistol i Air Pistol у сагітальній 
площині (3D) за допомогою моделі СЕА16.  

Дискусія.  
У порівнянні з технологіями системи Scatt [10] модель СЕА16 забезпечує підготовку атлетів більш 

інформативним інтерфейсом через звичайний USB-порт комп’ютера. Система реєструє рухи за допомогою 
дистанційної аналітики жестів. Без технологій розпізнавання жестів СЕА16 складно уявити прогрес науково-
методичного забезпечення процесу підготовки атлетів-стрільців вищої кваліфікації. Наші результати значно 
розширюють дані інших досліджень [3, 4, 5]. 

Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку полягають у нових додатках до контролеру моделі 
СЕА16. Практичні рекомендації: для реєстрації просторово-часових параметрів необхідно покази моделі 
СЕА16 скерувати у буфер обміну (натискаючи клавішу PrtSc) і вставити у додаток (Paint, Writer, натискаючи 
клавішу Shift+Insert). У процесі налаштування моделі варто запустити і побачити пристрій у дії не торкаючись 
клавіатури, мишки або екрана.  

Другий важливий момент - це визначення найбільш зручною висоти трекінгу, яка налаштовується в 
опціях. Під час тестування найбільш зручним виявилось стандартне значення в 20 см. Якщо працювати сидячи 
(як у вправах паралімпійців), то варто трохи знизити висоту або використовувати автоматичний трекінг.  
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Що стосується розробки прототипів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, то у моделі СЕА16 
підходить мова програмування Unity 3D. Контролер моделі дозволяє керувати комп'ютером за допомогою 
жестів руками в просторі. Відтепер доступна взаємодія з комп’ютером під управлінням Windows 10, 
реалізуючи цілий спектр можливостей (повна підтримка мультитач-жестів). 

Нагадаємо, що рівень чутливості контролера моделі СЕА16 дозволяє відстежувати навіть невеликі 
рухи пальців, що розширює спектр його можливостей. Сама модель відрізняється невеликими розмірами. 

Підключення до комп'ютера відбувається через USB-інтерфейс. Причому, рівень точності 
відстежування мікрорухів досягає 1/100 мм. Крім того, можна  налаштовувати цю систему під індивідуальні 
жести і параметри чутливості, виходячи зі своїх технічно-тактичних дій.  

Таким чином набули подальшого розвитку наукові відомості про динаміку мікрорухів атлета в 
олімпійських вправах Rapid Fire Pistol i Air Pistol.  

Висновки.  
У роботі розв’язано проблему безконтактної дистанційної реєстрації мікрорухів кисті руки атлета у 

процесі стрільби з пістолета під час виконання олімпійських вправ.  
Проблему розв’язано за допомогою інноваційного дистанційного методу комп’ютерного експрес-

аналізу змін координат кисті руки по вертикальній, горизонтальній і сагітальній вісях одночасно. Такої 
можливості раніше не було відомо і не зафіксовано у науковій літературі та практиці. 

Нами опрацьована інноваційна модель безконтактної  реєстрації рухів руки атлета у процесі 
виконання олімпійських вправ з пістолета. 

Величини зареєстрованих мікрорухів кисті руки у позі прицілювання  мають наступні значення: 
вертикальні значення коливань становлять 1,931÷1,990 мм; горизонтальні коливання дорівнюють 1,226÷2,042 
мм; сагітальні мікрорухи становлять 3,124÷5,099 мм; швидкість руху кисті руки становить 11,548÷14,343 
мм/сек. 
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BODY COMPOSITION VERSUS BODY FAT PERCENTAGE AS PREDICTORS OF 
POSTURE/BALANCE CONTROL MOBILITY AND STABILITY AMONG FOOTBALL PLAYERS 
UNDER 21 YEARS 
Zerf Mohammed 
Physical Education Institute, University of Mostaganem, Mostaganem, Algeria 
 
Abstract: 
Background: Overhead athletes require a delicate balance of shoulder mobility and stability in order to meet the functional demands of their 
respective sport. While musculoskeletal symptoms (LBP) [1] is one of warning against the consequences recorded in abnormal posture, bending, 
twisting, gardening and exercise levels among the sportsmen. Based on this theorem, the current study aims to determine the strong factor which 
affects mobility and stability among soccer players under 21 years. Material: 163 male players qualified from the Algerian football championship, 
engaged in the present study, selected by the intentional manner their average age 19,56±1.22 years. They were tested by saving tests (Body Fat 
Percentage (BFP) -Abdominal test (Abdo) - Modified Bass Test of Dynamic Balance (DB) and standing balance (SB)). As a statistical model, we 
chose regression analysis to predict the superiority of the variables chosen in the current study. Results: Based on the analysis statistics, we 
confirm: The high percentage of BFP is a great risk on the levels strengthens abdominal. The maintenance of stability (SB) depends on the 
additional BFP associated with the BMI ratio as being higher factors predicting the total amount of body weight related to the risks of instability. 
Maintaining dynamic mobility (DB) with respect to the displacement of the centre of gravity and its base support in the motion chain is based on 
excess body fat (BFP) in relation to body mass index (BMI) and Abdominal muscle strengthening levels (ABDO), as higher factors predicting the 
amount of weight gain. Conclusions: Founded on the variances acquired by the search, we highlight the relationship between body mass index 
(BMI) and body fat percent (BFP) as betters index predicting the influence of total amount body weight on mobility and stability among soccer 
players up to 21 years age. Evidence guide us to recommend, the evaluation of body composition as a part of body management and control. 
Where strong relationships between BMI and BFP suggests the anomalies postural, muscle coordination, movement control, balance and 
awareness of body position in both the tests.  
Keywords: Body composition, Body Fat Percentage, posture/balance control, players, football. 
Аннотация. Зерф Мохаммед. Состав тела в сравнении с содержанием жира в организме в качестве предсказателя 
осанки/подвижности в поддержании равновесия и стабильности среди футболистов до 21 года. Предпосылки: спортсмены высокой 
квалификации должны иметь тонкий баланс мобильности плечевого пояса в качестве стабильности в целях удовлетворения 
функциональных требований их вида спорта. В то время как характеристики опорно-двигательного аппарата является одним из 
предупреждений от последствий ненормального положения тела (изгиб, кручение) для спортсменов. На основании этого 
предположения, данное исследование ставит своей целью определить сильный фактор, который влияет на мобильность и стабильность 
среди футболистов в возрасте до 21 лет. Материал: 163 спортсмена чемпионата по футболу в Алжире участвовали в эксперименте (19,56 
+/-1,22 лет). Они были протестированы с использованием тестов: тест (процент жира) (BFP); тест на брюшной пресс (Abdo); 
модифицированный основной тест динамического равновесия (DB); тест на равновесие (SB). В качестве статистической модели был 
выбран регрессионный анализ, чтобы предсказать превосходство переменных, выбранных в данном исследовании. 
Результаты: На основе анализа статистических данных, мы подтверждаем: а) Высокий процент BFP указывает на большой риск требует 
укрепления брюшного пресса. б) поддержание стабильности (SB) зависит от дополнительного BFP, связанного с отношением индекса 
массы тела как более высоких факторов, предсказывающих общее количество массы тела связаными с рисками нестабильности. с) 
поддержание динамической мобильности (DB) по отношению к смещению центра тяжести и его базовой поддержки в цепочке движения 
основана на избытке жира в организме (BFP) по отношению к индексу массы тела (ИМТ) и абдоминального уровней укрепления мышц 
(ABDO). Это связано с более высокими коэффициентами прогнозирования увеличения веса. Выводы: учитывая отклонения, полученные 
в результате поиска, мы подчеркиваем связь между индексом массы тела (ИМТ) и процента жира тела (BFP) в качестве вышестоящего 
индекса, предсказывающего влияние общего веса тела на мобильность и стабильность среди футболистов. Эти доказательства 
позволяют рекомендовать оценки состава тела для управления и контроля. Обнаруженные прочные взаимосвязи между ИМТ и BFP 
предполагают аномалии осанки, мышечной координации, управления движением, баланса и осведомленности о положении тела в 
обоих тестах. 
Ключевые слова: состав тела, процент жировых отложений, поза/контроль баланса, игроки, футбол. 
Анотація. Зерф Мохаммед. Склад тіла в порівнянні з вмістом жиру в організмі в якості провісника постави / рухливості в підтримці 
рівноваги і стабільності серед футболістів до 21 року. Мета: спортсмени високої кваліфікації повинні мати тонкий баланс мобільності 
плечового пояса в якості стабільності з метою задоволення функціональних вимог їх виду спорту. У той час як характеристики опорно-
рухового апарату є одним з попереджень від наслідків ненормального положення тіла (вигин, крутіння) для спортсменів. На підставі 
цього припущення, дане дослідження має на меті визначити сильний фактор, який впливає на мобільність і стабільність серед футболістів 
віком до 21 років. Матеріал: 163 спортсмена чемпіонату з футболу в Алжирі брали участь в експерименті (19,56 +/- 1,22 років). Вони були 
протестовані з використанням тестів: тест (відсоток жиру) (BFP); тест на черевний прес (Abdo); модифікований основний тест динамічної 
рівноваги (DB); тест на рівновагу (SB). Як статистична модель був обраний регресійний аналіз, щоб передбачав перевагу змінних, обраних 
в даному дослідженні. Результати: На основі аналізу статистичних даних, ми підтверджуємо: 
а) Високий відсоток BFP вказує на великий ризик, що вимагає зміцнення черевного преса. б) підтримання стабільності (SB) залежить від 
додаткового BFP, пов'язаного зі ставленням індексу маси тіла як більш високих факторів, котрі пророкують загальну кількість маси тіла 
пов'язаними з ризиками нестабільності. с) підтримка динамічної мобільності (DB) по відношенню до зміщення центру ваги і його базової 
підтримки в ланцюжку руху заснована на надлишку жиру в організмі (BFP) по відношенню до індексу маси тіла (ІМТ) і абдомінального 
рівнів зміцнення м'язів (ABDO). Це пов'язано з більш високими коефіцієнтами прогнозування збільшення ваги. 
Висновки: з огляду на відхилення, отримані в результаті пошуку, ми підкреслюємо зв'язок між індексом маси тіла (ІМТ) і відсотками жиру 
тіла (BFP) в якості вищого індексу, який пророкує вплив загальної ваги тіла на мобільність і стабільність серед футболістів. Ці докази 
дозволяють рекомендувати оцінки складу тіла для управління і контролю. Виявлені міцні взаємозв'язки між ІМТ і BFP припускають 
аномалії постави, м'язової координації, управління рухом, балансу і обізнаності про положення тіла в обох тестах. 
Ключові слова: склад тіла, відсоток жирових відкладень, поза / контроль балансу, гравці, футбол. 

 
Introduction1  
Understanding control processes to maintain the stability or mobility of movements, it's an essential objective 

of studies that attempt to treat musculoskeletal system problems [2]. However, mobility has been reported in athletes 
as adaptive structural changes to the joint resulting in the extreme physiological demands of the activity. Whereas 
these structural adaptations compromise stability, exposing the athlete to shoulder injuries [3] set by clinical studies 
in LBP as higher prevalence among medical practitioners than any other musculoskeletal symptoms [4]. Thus, a sports 
studies indication the back pain as the frequent injury occurred in college football players (27%), artistic gymnasts 
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(50%), and rhythmic gymnasts (86%) [5]. While Laura Purcell, et al reported musculoskeletal symptoms [6] as a risk 
of the limited body alignment function related to the fix positions [7]. In case of the current study we referred to 
footballers, among whom low back injury was the most common and most common injury [8]. Based on the warning 
of health problems [9], which reports that the lifestyle experience decreased energy, after more than 25 minutes 
causing neck and back pain. Admit by Teen-Hang Meen, et al [10] in maintaining a standing posture for long periods, 
which leads to static muscular efforts, resulting in the back and headrest carriage, triggering to the musculoskeletal 
disorders [11], approved by prevalence studies in the significant musculoskeletal pain related to the quality of lifestyle 
[12]. The case of contact sports, repetitive flexion, extension, and torsion, which are the most injuries correlated to 
low back pain in the sports practises, suggesting athletic fitness as protective [13] of these injuries. Through this 
review of the literature, the present study was intended to investigate the impact of follow-up body mass index and 
body fat percent control as a predictor of these injuries. Moreover, in one hand, our hypotheses based on the 
confirmation, that the sports participation cannot guarantee physiological body mass and body composition [14], seen 
the BFP is not down to 5%  among the athletes he/she wants to maintain or improve its performance [15]. Well, On 
the other hand, we criticise the procedure practised by the Algerian selectors which based on trainers' intuition, without 
taking into account anthropometric measurements [16]. Some similar studies avoid these methods and strategies and 
require the coach to use scientific methods [17]. The observed musculoskeletal symptoms require a specific program 
(evaluation and training).   

On its foundations, our background theoretical based on medical studies, which admits that the human spine 
was not designed to be fixed [18], set by preventing studies in excess body fat to avoid the back problems. Furthermore, 
the current study aimed to examine the superiority of  BFP Vs BMI factors to predict the effect of mechanical body 
composition on fixed and mobile balance among soccer players under 21 years. In order to provide baseline 
information for future analytical studies, our aims are to describe the correlation between body mass and fat control 
as part of the body-weight management and their consequence on posture/balance control in fixed and dynamic 
positions.  

Materials and methods  
Study Protocol and Subjects 
Protocol 
To achieve this goal, we based on the indication, which agrees that the prevalence of low back pain is 

associations with body fatness, fat distribution and height [19]. Where athletes are at greater risk of sustaining a lumbar 
(lower) spine injury due to levels of physical activity [20] injury as lots of stress undergoes to the spine, well the 
absorption of pressure, twisting, turning, and even the bodily impact among the football players. Therefore, sports 
participation cannot guarantee physiological body mass and body composition, and it is necessary to prescribe an 
exercise targeting body mass and fat control according to [14]. 

Subjects 
The subjects were 163 male soccer players up to 21 years age in the Algerian football championship participated 

in the present study. Their average age was 19.56±1.22 years. They were tested by saving tests (Body Fat Percentage-
Abdominal Strength - Modified Bass Test of Dynamic Balance and standing balance). To exclude the effect of sex on 
data, all subjects are male. None of the subjects had historically of inscrutable visual defects, vertigo, motor paresis 
or sensory deficits. Participation in this study was voluntary to attend experience. Informed consent was obtained, and 
coaches signed a document. 

Testing Protocol 
Our choice is based on the indication that generally having poor posture and mechanics, the abnormal posture 

becomes apparent. Whereas examining posture in a static position allows an unobstructed view of all postures 
elements. Where the correct posture minimises stress on muscles, bones, and joints while incorrect posture places 
abnormal stress on these structures [21]. 

 Measurements of standing balance (SB) 
 Objective 

To monitor the development of the player’s ability to maintain a state of equilibrium (balance) in a static position, 
see fig 1. It shows standing balance (SB). 

 Required Resources 
 To undertake this test, you will require Stopwatch and an assistant. 

To conduct the test: 
o The player stands comfortably on both feet with their hands on their hips. 
o The player lifts the right leg, places the sole of the right foot against the side of the left kneecap and closed 

both eyes. 
o The assistant gives the command “GO”, starts the stopwatch and the player raises the heel of the left foot to 

stand on their toes. The player is to hold this position for as long as possible. 
o The assistant stops the stopwatch when the player’s left heel touches the ground or the right foot moves away 

from the left knee. The assistance records the time.  
 Modified Bass Test of Dynamic Balance (DB) 
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This multiple hop test requires that 1-inch (2.5 cm) tape squares are laid out in a course as shown in figure 1. 
The subject is required to jump from square to square, in numbered sequence, using only one leg. The hands should 
remain on the hips. On landing, the subject remains to look face straight ahead, without moving the support leg, for 
five seconds before jumping to the next square. See fig. 2. Shows Dynamic Balance (DB). 
o Scoring: the result is recorded as either a success or fail. A successful performance consists of hopping to each 

tape mark without touching the floor with the heel or any other part of the body and holding a static position 
on each tape mark for five seconds without exposing the tape mark. 
 Body Fat Percentage (BFP) 
Body fat can be estimated from body mass index (BMI) in the current study, we used the formula for children: 

Adult Body Fat % = (1.20 x BMI) + (0.23 x Age) – (10.8 x gender) – 5.4. 
Using gender male= 1, female= 0. [22] [23]. 

 Abdominal tests (Abdo) 
The abdominal test measures the muscular strength and endurance of the abdominal muscles and hip flexors 

for 1 min recording the number of repetitions practised by the athlete [24] [25]. 
Statistical Analyses 

Data tests obtained shows, on one hand, that our soccer players are allocated according to them Body Fat 
Percentage Categories, Athletes and Fitness. As the body mass index our total sample is categories Underweight = 
<18.5, Normal weight = 18.5–24.9  and Overweight = 25–29.9. In other hand, all the variables chosen to study accepts 
the normal distribution and homogeneity. Presented as a means ± standard deviation, Shapiro-Wilk and Levene test. 
See Table 1. All Regression analysis and the relationships analysed between independent variables and predictors are 
significant at P ≤ 0.05, confirmed by ANOVA one way, T and the positive Pearson autocorrelation expected by 
Durbin–Watson which is less than 2 and more than 1. See Table 2,3 and 4. 

Results 
Table 1: shows descriptive Statistic baseline characteristics of the total sample. 

Variables  N Mini Maxi Means. SD Variance Shapiro-Wilk  P ≤0,05 Levene’s  P ≤0,05 

Weight (kg) 163 53,56 79,00 65,05±6,15 37,80 0,98 0,19 1,97 0,77 
Height (cm) 163 164,00 188,00 176,26±4,69 21,98 0,99 0,28 0,11 0,66 
BFP (%) 163 6,27 18,98 13,04±2,51 6,28 0,99 0,58 0,20 0,18 
BMI (KG/m2) 163 16,16 26,94 20,99±2,11 4,42 0,97 0,19 0,10 0,33 
SB(min) 163 2,02 8,81 4,04±1,13 1,28 0,95 0,12 1,31 0,32 
DB (min) 163 1,45 4,00 2,42±0,44 0,19 0,96 0,18 1,24 0,18 
ABDO (n°) 163 25,00 56,00 36,48±6,34 40,15 0,98 0,14 1,33 0,28 

 
From the regression analyses relating Strength ABDO and the variables used in the current study Table 2, as 

Model 1, the program showed that BFP was able to explain the changes in the Strength ABDO, where F and T, R and 
Durbin–Watson are significant at P < 0.001. Through regression analysis relating standing balance (SB) and the 
variables used in the current study Table 3 model 1 and 2, the program showed that BFP and BMI were able to explain 
the changes in the Standing balance (SB), where F and T R and Durbin–Watson are significant at P < 0.001. While in 
regression analyses relating dynamic balance (DB) and the anthropometrics variables used in the current study Table 
4. Model 1,2, and 4, the program showed that BFP, ABDO, BMI and weight were able to explain the changes in the 
dynamic balance (DB), where F and T R and Durbin–Watson are significant at P < 0.001. Although our results link 
with the Posture Committee of the American Academy of Orthopaedics in 1947, that posture is the regular and 
balanced arrangement of skeletal components to maintain the body's support structures against injuries and progressive 
deformation [26]. However, the function of the spine is divided between the anterior (static) and posterior (dynamic) 
[27], which mechanically required the intermediate of intrinsic skeletal muscles to protect the spinal column [28] the 
case of regression analyses Table 2. Whereas the minimal muscle strength in altered posture necessitates the dorsal 
muscles to improve more effort to maintain the balanced position [29], leading to fatigue, skeletal asymmetry and 
pain nociceptive stimuli related to extreme muscle strain to maintain posture, confirmed by the literature in the 
significant relationship between muscle shortness, waist and thigh circumferences, and postural balance type [30], the 
case of regression analyses Table 2,3 and 4. Moreover, our results confirm that strong relationship between BMI and 
BFP are superiors to explain the change in abdominal Strength in stable or fixed positions, as well as mobile positions 
which required the abdominal Strength related to excess of weight, where these findings are in conformity with  the 
American College of Sports Medicine as an appropriate intervention strategies for Weight Loss and Prevention of 
Weight Regain for Adults [31]. 
Table 2: Presents the Results of regression analyses relating Strength ABDO and the anthropometrics variables 
used in the current study. 

Model 
STEPWISE 

R R 2 Adjusted R 2 Coefficients T P F P Durbin-Watson 

1 0.23a 0.056 0.05 
(Constant) 17,12 0.00 

8,98 0.003b 1,18 
BFP -2,99 0.00 
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a. Dependent Variable: Strength ABDO 
b. Predictors: (Constant), BFP 
Excluded Variables: Weight, Height, BMI. 

 
Table 3: Presents the Results of regression analyses relating standing balance (SB) and the anthropometrics 
variables used in the current study. 

Model 
STEPWISE 

R R 2 Adjusted R 2 Coefficients T P F P Durbin-Watson 

1 0,91a 0,82 0,82 
(Constant) 47,02 0.00 

742,20 0.000b 

1,61 

BFP -27,24 0.00 

2 0,91b 0,83 0,83 
(Constant) 12,72 0.00 

401,02 0,000c BFP -12,57 0.00 
BMI 3,390 0.00 

a. Dependent Variable: standing balance(SB) 
b. Predictors: (Constant), BFP 
c. Predictors: (Constant), BFP, BMI 
Excluded Variables: Weight, Height and ABDO. 

 
Table 4: Presents the Results of regression analyses relating dynamic balance (DB)and the anthropometrics 
variables used in the current study. 

Model 
STEPWISE 

R R 2 Adjusted R 2 Coefficients T P F P Durbin-Watson 

1 0,80a 0,65 0,64 
(Constant) 39,26 0.00 

295,21 0.000b 

1,57 

BFP -17,18 0.00 

2 0,81b 0,66 0,65 
(Constant) 15,70 0.00 

157,12 0,000c BFP -3,28 0.00 
ABDO -2,71 0.00 

3 0,82c 0,67 0,66 

(Constant) 15,06 0.00 

109,59 0,000d 
BFP -3,00 0.00 
ABDO -2,71 0.01 
BMI  -2,360 0.02 

4 0,83d 0,69 0,68 

(Constant) 12,80 0.00 

90,49 0,000e 
BFP -2,95 0.00 
ABDO 3,39 0.00 
BMI -2,71 0.00 
Weight -2,164 0.03 

a. Dependent Variable: dynamic balance(DB) 
b. Predictors: (Constant), BFP 
c. Predictors: (Constant), BFP, BMI 
d. Predictors: (Constant), BFP, BMI, Weight 
Excluded Variables: Height. 

 
Discussion  
The results of the present study based on the norms elaborate by the American Council on Exercise (ACE) as 

Ideal Body Fat Percentages [32] and BMI Categories according to the normative descript by the National Institutes 
of Health [33]. Whereas all the variables selected to study, shows that BFP and BMI are superiors to predict reduced 
mobility and stability in football players under 21 years in the both balance & strength abdominal. View these 
results, we approve that: 

1. The sportsmen are not safe from the augmented of the abdominal fat area accumulation in the abdominal 
and pelvic regions as an amount of total body, confirmed in Strength ABDO as a decrease of the buttocks 
muscle strength, which negatively affects habitually body posture and habitually locomotion [34] the case 
exposed in all regression analyses Table 2, 3 and 4. 

2. The overweight grass is associated with an increased body weight gain as a risk connected with poor 
balance at a higher risk of lower limb injuries [35].  

In the case of the current study, we confirm:  
A.  Sports participation cannot guarantee the negative effects of body mass and body composition on the 

physiological roundness [14].  
B. Physical fitness and health evaluated must base on various environmental factors, which need to be 

considered when we examine the effect of sports participation on body composition and fitness [36]. 
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Mentioned by World Health Organization (WHO) in the use of existing settings such as the national 
situation and cultural habits for the prevention of overweight and obesity [37]. 

C. The stockpiling  Fat mass in the middle parts of the hull affects the segmental velocity, degree of 
mobility, control of balance and decrease of posture stability [38] [39] in the both balanced tests.  

D. Body pain accumulates in abnormalities posture, leads to the decrease of muscle coordination, control 
of movement, balance, and awareness of body position [40] confirmed in our case in reduce of 
abdominal Strength. 

E. Soccer players with a maximum body fat and BMI are likely carrying excess abdominal fat in their 
abdomen associated with limitation of their level physical mobility and stability [41] [42].  

F. The prevalence of overweight/obesity in soccer players request interventions of coaches and fitness 
trainers to monitor the weight changes related to fitness and health levels [43]. 

G. Well-evaluated and trained programs at high levels of intensity can achieve favourable changes in 
body composition during the careers of football players, which can confer benefits for performance 
and injury prevention [44]. 

According to the descriptions of health professionals and sports diet specialists, coaches needed to understand 
the dynamic energy balance and be prepared with effective and evidence-based food approaches to help athletes to 
achieve their body weight goals [45]. Where the previous confirmed the negative effect of overweight and fatness on 
physical fitness and the strong relationship between body mass index and body fat percentage suggests the further use 
of body mass index in adolescent soccer players [43]. Viewing these results, we recommend the control of weight 
changes which recurred from the coach to improve muscular strength and flexibility and decreasing body fat [46], as 
well as the need of exercise abdominal, back and pelvic muscles at least 30 minutes daily training programme sessions, 
without remembering the weight control programs. Moreover, this practice is absent in Algeria football clubs, where 
our players are nominated by the traditional method basing on the "gaze of coach" [47]. The inability of this method 
lies in  Body Fat measurements, which cannot be predicted with the naked eye [16].  

In conclusion, our results agree with the evidence that the practice of football requires follow-up on the progress 
of players through an evaluation program of body management, tracking the change of the weight respectfully to 
levels physical performance. Therefore, the amount of BFP related to BMI leads to poor posture associated with the 
fragility of the posture, as well as the weakness of musculoskeletal and balance as physical performance. 

Conclusions 
Our conclusions support our hypothesis, that body composition and body fat gain are superiors to predict the 

accumulated fat in the abdominal and pelvic regions at great risk of fatness confirmed by medical Algerian studies in 
the general population [48]. While the current study reports, that increase of body fat related to BMI ratios, accumulate 
around the midsection fat, influence the levels of Strength ABDO conducting to decrease of abdominal movement 
ability, posture control capacity, leading to weekly posture, fatigue, painful muscular tension, poor muscle tone and 
body joint’s performance [49]. Whereas the level of BFP related to ratios BMI depends on the ability of body joints 
balance related to a combination of mobility and stability, which needed maximum endurance of trunk torque [50].  

From the considering that the spine tasks lie in supporting the back muscles, ligaments, facet joints, body of 
the vertebrae and the disks [51], the current research recommended, the evaluation of body fat related to BMI in 
comparing to the optional physical fitness (mobility and stability), which allows coaches to assess and condition the 
elite performance and design evaluation and training programs [52]. Moreover, the dynamically balanced posture 
requires the gymnastic sessions to develop strength, balance, speed, suppleness, stamina and core body skills, as well 
as the effect of correcting muscle imbalances; improving posture, coordination, balance, strength, and flexibility 
correlated to the effectiveness muscle performance; dynamic trunk and extremity strength, coordination, and 
endurance.  

However, these practices request from our coaches, in on hand to integrate exercise targeting body mass and 
fat control, more than 15–30 min to perform body alignment in the standing position as well as dynamic mobility 
related to establishing the centre of gravity in motion. Well, on the other hand, the necessity to evaluate the excess 
body composition, based on body fat percent as a control of weightiness related to optimal performance [53]. 
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Порядок рассмотрения статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye.html)
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