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У сучасних умовах суспі;u.ства , коли від фі"Jичиого і іителекrуального стану мо,1олі 'J<ШЖИ!І 

майбутнє нашої країни. особ.'шво важливим постае завдання формування і ро ·Jвmок цоро11 

молодого покоління. Фі1ичне виховання в вищій школі не сприяє ефективному розв'я1<1нню пІПШІІ 
зменшення дефіциту рухової активності сrудентів, що є однією ·1 причин різного род) вцхн.~енІ) 

стані їх 1доров'я. Встановлено , що протягом навчання у вузі чисельність підготовчої і спсці~~111і 

~Іедичних груп зростає від 5,36 % на першому курсі .:щ 14.46 % на четвертому курсі . ВІдповізRJ 

спостерігається зменшення чисельності основної групи з 84 до 70.2% І З. 5, 91. 
Однак сиrуація зі сnеціальними мсдичнюш груnами (СМТ) рідко стає nредмсто11 нау•оm 

дослід.жснь. Дотеnер відсутні достатні спеціальні відомості про мож.:швості рухової систсІІІІ ,. ос'Іі 
1 відхиленнями у стані здоров· я . Неповно освітленини залишаються питання нн :ШН) pt'JRI\ 
проr··ра.\1 фі1ичноrо ВJ-LХОвюпrя лк. на співnідношення та В'jаЄІ\ІО1.н: я1кн рухових яко~о.їtІ. 

координаціїших здібностей (КЗ) , так і на можливості сисrеми керування рухюнІ pi1J!Oj 
координаціїшої стру>-"Тури ' І 2. 81 у студе1rтів з послабленюІ здоров'ям, н~ залежнісrь cт:ll~ і! 

:цоров · " ві::~ активності тн сти ну рухової системи і . навнаки . Не вневітдені nідходи до щщненш 

фізичного [7] здоров'я студентів черС 'І кероване підвищення КЗ як найважливіших факторІв, ІІІ! 

вюначають якість керування рухами і1 можливості рухової системи 1·8] , недостатньо обІ]J)'ІІТО!а! 
відnовідні критерії, проrрами, методики і т . д. 

Вирішенм ж пост:JВленої проблеми пов'язане з розробкою науково обrрунтованої снrnІІІ 

дидактичних ·1асобів і ~1етодів ) ::І()Сконаmовзння фізичного виховання у вузі [4, G. 101. до1во.1ИІІ 

чере ·! ро ·3вrпок і уд()скона.'UОванюr КЗ nідвищувати ~южливості систе\НІ керуваню1 рух~~~~~- органвJІІ 

в ціло~rу і зміцнювати здоров·" студентів. 

О;'(нак nроблемі рознитку КЗ у молоді 1 рі·Jними відJІ.'илсннн'ш 'J боку З,'\Оров'я не nрІЩ1СІІІ 
.:tостатньої уяаги. хоч-::\ вона є на.:пвичайно ск...,а.:rною ТtІ важ.:ІИвою :1.ля вир1rпення питань. пон·яl(ІНІ\ 

'J формуванням професійних рухових навичок і умінь у студентіязвадами цоров 'я. 

Недостатня освіт:Іеність проб.,с"и. й важ.Jrивість та актуал.ність д:тя теорії і nршсrикн фіІІІЧНО!І 

ви"<ованшr та .<ля суспі;:tьстна в цілому зумовили вибір мети, 'Jавдань та метадін досліджсннн 

МетоІО роботи с тсоретико-~Істоди'"mе та експсри.,Іенrn. Іьнс обr'р) нтування ~1ето.:щкл ро1в~ 

коордmrаційних 1дібвостей студенток спеціа;rьної медичноі гру ни у процесі підвищення і'Х p~xom. 
).lQ)IOJИBOC'I еЙ. 

Методи та організація досліджень . Студентки (192 особи) . які брали участь у форм І В:L1ЬИQІІ) 

експерименті. на початку иавча.~ьного року б) ЛИ розбиті на 2 гр) ШІ - контро.1ьнІ І!Jl І 

експериментальну (12Г). В ЕГ у рамках державної ву·1івської програми з фіщчноrо виховіІННЯ 6).'1 
'Іапропонована додаткова програма розв1пку координаційних '!.J,ібностсй і з'rіцнен.ня здоров 'я 

· Методологічні прющипи системного nідходу , теорії керування рухами, погЛJІДІІ М О Б/рІ· 

штейна на ро ·1виток сnритності, координації рухів [ 11 ста:ш теоретичною основою :щ пиборІ 

фізичних вnрав, що охоnлюють рі·Іні координаційні '!дібності , які проІІВляються чере·1 рпн рІJН!\ 

рівнів керування. 

Основним засобом виховання координ~ційних здібностей були фішчні вnрави підвнmеr 

коор.::щнащиноІ складності з еле.,снтами новизни Складність фізичних вnрав збільшІВШСІ 

рахунок ·щіни їх nросторових. часових і динамічних nара\!стрів . зміни nлощі оnоря у яnраІІІL~ 8 

рівновагу . функціональної деnривації окреиих сенсорних систем і т_ ін. ; коибінування р)\~111 

нюш•шк: СІЮ,~учснь ходьби зі стрибками. ловлеrо nредметів і бігом: виконання вnрав за сшІш.1ом .rе 
1а uб~tе)ксний час . М} зичний супровід. використаннн танцювсшьни.х.. елемсІПів. іrровІtіі .\ilpilntp 

виконання бш-атьох вnрав снрИЯJш ·1ростаюно емоційної насиченості й щільності ·wUІТь . Po"Jpoб.s 
CJ1CTC~IY ДО~'!аШНі."'<. 1аБДЗJІЬ. 

Умовно студентки спеціальної медичної групи (СМГ) буди ро1биті на три мікрогрупн : 

І) 'J порушенням опорно -рухового апарату; 

488 



ХП Междунарщная "uнференция <<Стратегия "а чества в nрuмьІШ.~еинuсти 11 образuвашш>> 

--- ···ш .J~ M~-=~-'f10/i.JI_2_0_16._~:.>.!e_~_l!!!~"~!"i!!fY_/i_Іf_B_".J'.~I~".! . .'::_~I)_\)HI)_(!'()_JI.':~!I_If:") __ _ 

2) Ь захворюваннями шлунково-кишкового тракту і сечостатевої системи; 
))ізсерІtепо-<:удинноІQ_ легеневою та ендокринною пато;югією. 
Прн органіJації запять застосовувався індивідуально-груnовий метод. Мета й зміст nрограми. 

iu І тср"іни й виконанНJІ бу ли загальними й обов'язковими для всіх студенток, але nри цьому 
ІІЩlІ навантажень, їхня тривалість. обсяг і сnр>L\ІОваність регулювалися окремо для студенток, 

fQІІаннх у вказані вище nідгруnи. Це дозволяло nри виконанні nporpa~ш заняття в цілому 
.ренційовано корегувати навантажешщ враховувати фізичний стан студенток. сnецифіку 
t1В.Іень у стані здоров- л. 

ВJJJ вшн як nараметри. що детермінують nролв рухової функції студенток, соматометричні 
ІІЗнющ координаційні щібності, nоказюпш , що характеризують рівень ро ·Jвитку рухових якостей, 

Шж якість керування локальними й регіона;u,ними точнісними рухами, для оцінки виконуваних 

ІШ \ІІІ ·.астосовували різні статистичні методи обробюі й аналізу ексnериментального матеріалу. 

\І!•овано гр~фічні й математичні моделі , здійсшовалося ексnериментальне моделюва.ння. 
РСЗІ':n.т~ти ::~осrіджень. У резу:тьтаті nроведення ексnерименту nокращився фізичню1 стан і стан 
•в'ястуденток (табл. 1): в ЕГ nоказники nокращиmtся в середньому на 21,1±5.4 %, у КГ- на 7,8 
'І~ •. при цьочу в основну групу були nереведені 7,5% студенток ЕГ і 3,5%- КГ. 
1аІfІ]Jоnомстричних ПОМ'Jників наймінли:вішими виявилися обхватні розміри грудної клітки й 

ІЇІС11дешок ЕГ. достовірне Jменшення яких за відносно мадих змін маси і довжини тіла відбиває 
tuфіКІ ПО>Іпивного впливу фізичного виховання на остато•ше формувюшя структури фізичного 

Dm) ;Uвчат. формування пропорцій тіла ж.іно•юrо органі ·ві)'. 

&і.Jьш виражені позигивні зміни відбу :шся в ЕГ майже за всі'ш показниками, що характеризують 
11\ЦНиаційні здібності (див. табл. 1), якість рухового pery ;nовання, швидкісні , швидкісна-силові, 

011 ІІОЖ.1нвості й зага;Іьну витрив:шість. У студенток ЕГ підвищилася nрацещатність у тесті 
t,,. стала ченш вираженою решщія на до :юване фізичне навантаження, прискоривел процес 
_,1те ння 'ІСС після тестування в nорівнянні з КГ і з даними до ексnерименту. У цілому це 

ІІm!Іь про 1більшення можливостей їхньої рухової системи й відбиває ефективність nропонованих 

ІіІ:tИЧЮІХ і організаційних підходів у забезпеченні фізичного виховання студенток ЕГ. 
У процесі ексnерименту виявлена близькість факторної структури фізичного розвитку і фізичної 

ІІОІошності Сl)'денток ЕГ і КГ, співвідношення морфологічних, швfщкісних , силовІіХ, швидкісно

~щ координаційних і фующіон~льних компонентів якої мало 1мішосrься в nроцесі 

ІІІрНІІСНТ\ ·,а дея:кої рі·!Ни:ці в rрупув~нні показників Ja факторами. 
Ма.k11\tінність більшості взаємо1в ' Я'3ків соматометричних і функціонат.юt:х ПОJG13ЮІків студенток КГ 
Іупроцесі експери,Ісmу говорить про стабіmність структури іХнього фізичного розвигку й фізичної 
ІО!ошності. незваж-аючи на статис'ГИ'п/0 достовірний nриріст середньогруnових показників і ряду 

Іrmcreй ш;к провідними характеристик;ш:и рухових мож;пmостей (_v тому •шелі коорДІшаційиих), що 

ІІDШІсядо кінця експеримеІпу в студенток ЕГ (табл. 2). 

Таблиця 1. По .. азюtюt якості JІухового реІ')'.'llОвання ~- студеннж "онтрольної та 
експсрпментальної • ·руп на пuчю·"у іі папрпкінці досліджсю. 

Показник 

2 

Ходьба по прямій лінії, см 
І 
~ пв 10 см , мм 
! Стрибки через скака;тку_ 
і НТЬ·lО С 
~ Збої в скакалці, к-сть·І О с 

Човниковий біг. с 

Початок Кінець і % змін Вірогідність 
__ ,д~О~С~Л::і~дDК~С~І~~~~~Д~О~С~ЛJ~f-------~-~jJ(О~'JХ~О~д~' '~К=С~Н=Ь~~ 

х ~ х І ~ ! t Р 

2 з 
І І 

4 І 5 і G 7 8 

25,9 1,0 22 ,8 о , 8 1 12.5 2.46 <0.02 

8,5 0,2 8,0 о,2 1 7,4 2,04 <0,05 

24,3 0,55 26.1 о.бз І 7,1 2,07 >0,05 

0,6 0,15 o,t 1 о,о7 j &І ,о 3,03 <0.01 

11.2 0,07 10.9 і 0.11 1 2.6 2,34 <0.02 
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Продовже·mІЯ таблиці! 

.. 

т 9-J J 2 з 4 5 6 7 8 

КПЧБ, с 5,0 0,07 5,1 0;12 3,3 1.211 І >0.0! І 
--- - І 

Проба «Фламінго>>, к-<:ть 5,9 0.1 5,7 0,1 3.6 2.12 : <0.05 

Кидки в ціль , бали " 1,9 · 0,2 2,5 0,2 29,6 
І 

2,-Ц І <0.01 

РВК, к-<:тЬ·lО с 5,7 0,1 5,9 0,1 3.6 2. 12 І <О. о; 
І 

Ходьба по прямій лінії. СМ 26,0 0.9 20,1 0,7 22.5 5.1 7 1 <0.001 
-t-·-

ПВ lОсм. мм 9,Q 0.2 6,2 0,22 44,8 9.25 <V.Olll ,. 
§ Стрибки через.скакалку. 

і- ---, 

К-<:ТЬ · 10 С 
і 24,4 0,42 26,7 0,35 9,2 4.09 І <V.OOI 

е: 
'«~ -- -·-т 

___.., 
· :ж! Збої в скакалці, к-<:ть · ІО с 0,3 0,10 0,1 0,04 72,2 2.17 і <V.O; 
~ 
"' · - - - -~ 

tQ Човниковий біг, с 10,9 0,09 10,5 0,09 -3,1 2,68 <U,(ІІ 

!ij 
::1 кпчБ , с ' 4 ,8 0,12 . 5,2 0,09 8 .~ 2,73 <0.01 
"" !:! 
~ Проба «Фламінго», к..::ть 6,0 0,6 

І щ 
5,2 . 0,6 13,4 0,98 '() .05 

І Кидки в ціль, бали 1,8 0,2 3,2 0,2 70,6 4.25 <0.001 

І РБК, К-<:ТЬ ·10 с 5,8 0.1 6,3 0,1 9.1 З J R <0.001 
... -При.штка. ]JВ Ір см - пом:идка при .вщrворенш ~~ 10 см; ЧБ - •ювниковии бІf. ]([]lj)j • 

координаційна перебудова в човииково\ІІУ біrу; fBK - рухи верхньою кіндівкою на швидкість . 

В!ІВ'fеННЯ ВІІЛИВУ експери,;.:е;вталь1JОЇ програМ1І на керування рухами різної коор;щнаЦІЙНОЇ І 
рівн~воJ структури ·показаяо, що ·нкщо до ~кспериментr к_оо~,>дНнаційні здібності студенток Н 1 xr 
не розріЗІ;UІJШСЯ, то пісJрІ нь.оrо внявНJЩСJІ перевага студ~;нток ЕГ, найбільш виражсНJ nи V: 
впкананна ритмічних руrів верхньою ІОІЩJВКОЮ ·Н'! швидкі.С'ІЬ І ТО'fНість, у стрибках через СШШ)', 
у координаційній перебудові ходьби по прямій ·лінії на точність до заданого оріштир~ ЩІ 
відтворенні 10-<:антщІетрової ІІ!нJї":х кидках по цілі, у чов~о;'!ому бігу . . 

Наведені ріввяНН.ІJ відбивають взаємозв ' ЯЗ!G\ найбіт,ш інформативних характеристик стр)'11)-рІ 

фізичної ~ідrотовленості студенток "ЕГ у педагоrічно~rу екс~ерименті вс тільки з позицій piul 
розвитку окремnх рухових ~остей і коо!1_.ір.ЧІ!Щійних здібностей, але й їхніх співвіднопщ 
взаємозв'язків, механізмів , що ВІРначають проn. рухової функції. 

Поліпшення рухової координації' в разі часТкової депривації зор'овОІ й слухавої інфорІQЦІ!, І 
)'Мовах вестибулярних подразнень, під час виконання рухів по пам'юі . вправ на шви.:ІІісn і 
точність свідчить про вдосконалення координаційних здібвостеіГс'І)'деюок ЕГ. підвИІІРІ 
можливостей і надшвості фун~онування сИстеми керуваШІ.ІJ · рухами, _J'дОСЕОІ!а.аІІ 
компеІісаторвих механіз!.rів, що забезпечують виконання рухів із зада~юш na~тpa.wt !ірІ j 
збиваючих факторів. Підвище_ння ефективності компенсаторІЩх реЗкц;ій в ЕГ від!)вває зрОСІІІІІ 
моЖJЦUІостей системи керування просторовими точніснтш рухами. , 1 

Оrр.иманні в ході експерименту резуль тати .свідчать . про ..більш ефепивІПІЙ 11118 
експериментальної проrраАш на якісп; керуваНН.ІJ рухами різної "іІ'обjщинаціІІІіd cтpy11)'PJ J 
студенток ЕГ у порівЮІНні із заrальноприЙНJ!Тою програмою - у І<:Г. ПідВИ!ЦfНВЯ то'І8ІСІЇ 
баліртичнИх рухів у , сту д.~нток ЕГ наприкі!Щі , експерименту , ві~иває пq!:Ч!f!еННЯ !хІмІ 
просторової координації,. більш якісне екстраполяційне мислення в порівнянні зі..gУдевтамиІІ'. 
Біл:і.ше виражені позитивні зрушенН.ІJ в ЕГ ·В рухах вищих рівнів реrущрвання - ~· (;іі D (заМ О. 
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Іср1ІШТейном) [1] , у вправах ІШЖЧИХ рівнів регуmовання (А і В) вони менш істотні, але більш 

сrзбільні , надійні та програмні. 

Таблиця 2. РеІ-ресіііні модеді взаємозв'язків окремих показників структури 
фішчного розвитку і фізичної підготовленості у_ студеиток ЕГ 

З:шжні пока-шики (У) Рівняння регресії 
Коефіцієнт 

детермінації Р 

Іі!ІНІ!І:ОВІІЙ біГ~ С (2 , 905+0,833КПЧБ+О , 78Б36м-0,005СДМ) ± 0,2 0,914<0,01 

(24,7 -1 0,1460ГК+О ,О7МТ -0.23ДТ) ± 0,2 0 ,503<0 ,01 

(1рибІШ через скакалку, раз, І 
(24,42+2,l3КПЧБ-0,64Б100м) ± 3,3 І 0 ,172<0,05 

(270,5+,21ТВЗР-3,48Б100м-9,25Б36м) ± 10,9 0,647<0,01 

СІрибок у доюкину з місця , см 

(307,0-6 ,96Б100м) ± 12,1 І 0 ,536<0,01 

І 

\ir J(l(l Іt . С (0 ,64+3 ,46БЗ6м) ± 1,3, 0,503<0.01 

-------

ОІр)жність та.1ії, см 
(94,9+0, J 97 ДН-14,26ІК) ± 1,4 

0,956<0,01 

Іr1000м,хв ( 11 , 35-0 , 22Б36м) ± 0,2 0,153<0,02 

~ ~ 

Пр11.ютка. С ДМ- стриоок у довжину 3 мІсця, см: ЧБ- човниковни бІг. с : Б36 м- результат у бtry 

aJ6 11 , с: МТ - маса тіла, кг: ДТ - довжина тіла, см; Б 100 м - ре3Ультат у 6iry на J ОО м, с ; ОТ -
nружність талії, см ; ДН- доВЖИRЗ ніг, см; ІК- індекс Кет ле. ; Б2000 м- ре3У.m.тат у бігу на 2 ООО м, с . 

У процесі с~сперименту в студенток ЕГ проявляється певний паралелізм між зрушеннями 

р:\) ло ІGІзrшюв функціонального стану й-координації ру,.,ів (табл. 3): 
а) з і зменшенням чес у стані спокою до кіпця експерименту поліпшуються результати в 

ІІІІІринаційних тестах - у човниковому бігу (ЧБ) (r = 0.598, Р<О,ОО 1), у координаційних 

r~бровах верхньою Юнцівкою (І' = 0,442, Р<О,01), під час ви:конання кидків на точність по 
Іj!) ХОМіЙ 

•-1!,Ш , Р<О .О І) і рухомій (r = -0,540, P< O,OOOJ) цілях; 
б) лідвищсннн тривалості затримки дихання в пробі Генче супроводжується: підвищенням 

ІІJІкості коор;щнаційних перебудов верхньою кінцівкою (1· = 0,498, P<O,OOO·J ); 
1) зниження ЧСС у реакції на фізичне навантаження в тесті PWC170 супроводжується 

ІІеншенням часу координаційних перебудов у ЧБ і навпаки (r = 0.592 , P<O,Ol): 
r) підвищення швидкості відновлення ЧСС у тесті PWC170 супроводжується: зменшенням 

ІJИ~1о к при репродукції локальних точнісних рухів кистю (r = -0,535 , Р<О.О002) ; 

д) З підВИЩСНН>ІМ ДО кінця експерименту (модель МНОЖИННОЇ регресії- табл. 3), VO,max на 1 
ІГ 11.1ПІ Тіла Й ВСЛИЧИНИ ЗменшеННЯ ЧСС ДО 3 -Ї ХВ ВідНОВНОГО nеріОД)' ПіСЛЯ НЗВ:JJІТаЖеННЯ 
Ііnнщп:rься точність рухівпри кидках по нерухомій цілі lr "" 0 ,856, P<O.OOOl). 
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Тобто з поліпшенням функціонального стану, пі.:!вищеннлм загальної фізичної працездатиосrі 

nокращується якість керування точнісними рухами, nідвищуються резервні можливості СиtтtІІІ 

керування рухами різної координаціfutрї структури, надійність збереження основних napa»C!JI~ 

РУЧ nри .с~ії збиваJочих факторів і nерешкод. 

У цілому дослідження nоказало , .що скореrованнй нами процес фізичного вихования Y. IJ!IIil 
школі , сnрямований н~ розвиток координаційних здібностей. істотно збільшує Прояв І!О!ОJІІІІІ 
функці'і, підвищує й резервні можливості. 

Найбільший приріст під впливом розробленої експериментальної методики відбуваєт~р r 
показниках, що хараь:терюують рівень ро звнтку координаційних здібностей, рухові .o'Ocri, 
функціональний стан і фізичну працездатність студенток ЕГ: у локомоції за заданою траооорі!І 

на точність (22,0 %. Р<О .ОО 1), у репродукції локальних рухів кисті на точність (44,8 %, Р<О,ІХЩ 
у кидках по цілі (70,6 %, Р<О.ОО 1) . у ритмічних рухах верхньою кінцівкою на швидкість (9,1%. 
Р<О.ОО 1%), у кистьовій динамометрії (на 21 ,8%, Р<О.О 1), у стрибку в довжину ~ місця (4 7%. 
Р<О.ОІ), у висі на :1іrнутих рукnх (30,0 %, Р<О ,01) , при nідніманні тулуба (20,2 %, Р<О ,ОІ),біrуІІ 
36 м (12 .0 %. Р<О.01) , 100 м (45 %, Р<О ,ОІ ) і 2 ООО м (12 ,0 %, Р<О ,01). В ЕГ підвІІЩІІ!СІ 

nраце ·J.•щтність у тесті PWC 170, стала менш вираженою реакція на фізичне навантшщ 

nрискорився процес відновлення ЧСС nісля тестування В nорівнянні із КГ f З даНЮІІ . 

nедагогічного експерименту. В ЕГ показники координаційних здібностей покращиЛRСІ 1 

середньому щІ 21 , 1±5,4 %, у КГ ·- 7,8 ±2,1 % . Це у цілому характеризує збільшення резерІІІП 
'южливостей рухової системи студенток ЕГ й відбиває ефективність пропоноваvої ме'J'ОдІІІ!І 
орrані :шційних nідходів у забезnеченні їх фізичного виховання. 

Таблиця 3. Регресійні ~ІІІде.JІі взаємозв'язків окремих nоказшt~.:ів функціон~'І1111 

підготовленості й ююрднющїі р)'Хів у студенток ЕГ наприкінці скшсрІІ.ІІеІІІJ 

І Зале>ЮІі nоказники (v) Рівняння регресії 
Коефіцієнт кореЛJіі 

І р 

' ! Човниковий біг, с 8,845 + 0.025ЧСС 0,598<0.001 

j К-<:ть порушень рівновзлІ в пробі --1 
' . 

U.59ЧД- 3,3 9 0,461 <U.U09 
j <<ФЛа~JІНfО» 

. Координаційні nеребудови верхньою 7,983 -0 ,027ЧСС 0,442<0.0 1 

і кінцівкою , к-<:ть 10 с · ' 5,04 + 0 ,026ПрГ 0.498<0.0001 

L Кидки по нерухомій цілі , бали 8,25 - О,UЗGЧСС -0,485<0.0007 

Кидки по рухомій цілі, бали 9,17-0,071ЧСС -0,654<0.0001 
) 

1 Час координаційної перебудови в ЧБ 1,277 + О.О2JЧССн 0,592 <0.01 

Точність відтворення РУЧ (J U см) ·зі ЗК JO.U2- U , 206Vвчсс3'2р -0,535<000111 

І КидКИ по нерухомій цілі, бали (0 . ІІУ02шах!МТ-,ОЗЗЧССЗ'в) 0.856<0.0001 

Прu.штка. ЧСС - частота серцевих скорочень , Уд·хв , ЧД - частота дихання, ДІt~ хв . Пр/'· 
nроба Генче, с; ЧССн - частота серцевих с:корочен~ у тесті PWC1 ; 0 (друге н~ажеЮІя). уд· пі 
VвЧСС3 '2р - ШВІЩкість відновлення чес nротягом з хв в тесті PWCI ;о (друге нзвашажсння) . );tD ' 

VOзrna?UMT - М<ІКСИМ<Ільне сnожиюння кисшо на 1 кr маси тіла, мл; ЧССЗ'в - віднон:ІСІІІІJ ча: 
протягом 3 хв у тесті PWC~:u, уд· хв·'; ЗК - помилка при відтворсшіі лінІї lO _c~ із зоровою f,Jlj)ЩIIII 
(ЗК), см; ЧБ - човниковий бі.t; с. 

Висновок. Результати досліджень покюали, що скорегаваний процес фізичного виховання у .,_ 

не викликаючи істотних морфологічних "JМін, при nевній його організації, методичних ruX«>~ I 
ура>..уванні сnецифіки відхилень у стані здоров' я, дозволяє істотно збільІІІ);~.ати nрояви моrорІІІ 
функції, резервні можливості рухової системи, зміщоовати фізичне здоров я 'студента• сnсціа.1111 
медичної груnи "Ja доnомогою великої кількості вnрав локального й регіонзльноrо характеру , р)ШІІ 
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1ре1оючснь, високої моторної щільності заняrь , відnовідної .... ютнвації, музичного суnроводу й 
1ІП1Пх факторів , що свідчить про яхісні перебудови у їх руховій системі. 

Пцвнщення до кінця експерименту якості керування ру:»ами різної координаційної структури, 
ІU•й•юсті їхньоі' реалі:зації в груnах з різними відхилеюшми в стані здоров'я, збільшеюш кількості 
СJ)дшгок ('1 З %до 8% в порівнянні з іюпи:ми роками) , nереведених в основну групу, свід<ппь про 

u:к~пність і ефективність використаної методики. Виявлений різний характер реагування на 
Іава1m1жсння, неодиаковий приріст ряду показників координаційних здібностей, фізичного стану в 

~х нозологі•rnих група;-.: підтверджують необхідність диференційованого підходу nри nобудові 

'IIOrpa" <jнзнчного виховання з особами, яхі віднесені до спеціальної медичної груnи. 
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