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b) спортивно орієнтованим діапазоном вокабуляра.
2. готовність до мовленнєвої взаємодії:
a) вміння слухати;
b) розуміти й швидко реагувати на інформацію, що сприймається.
3. готовність до творчої діяльності:
a) рівень мотивації, пізнавальної та творчої активності студентів спортсменів.
Дослідження адаптивних критеріїв неможливі без показників, а саме суттєвих у навчанні ознак. До показників мають
пред’являтися наступні вимоги:
- об’єктивність;
- вимірність;
- можливість легко оперувати у педагогічному процесі.
Тому запропонована нами система так званих критеріїв успішності й результативності на адаптованому рівні володіння
іноземною мовою пропонує визначити показники, на основі яких оцінюватиметься рівень володіння іноземною мовою, а також
рівень пізнавальної та творчої активності студентів-спортсменів.
Перший критерій передбачає наявність таких показників, як рівень володіння лексичними одиницями та граматичними
структурами.
Другий критерій, який оцінює готовність до мовленнєвої взаємодії, проявляється у наступних субпоказниках:
- рівень володіння усіма видами мовної/мовленнєвої діяльності;
- вміння реалізувати свої потреби в іншомовному спілкуванні за допомогою різних мовних засобів.
У якості показників третього критерію доцільно використовувати мотиваційно-цілісне відношення до іноземної мови, вміння
творчо використовувати отримані знання у практичній діяльності, спроможність до варіювання знаннями.
В разі втілення запропонованої системної моделі оволодіння іноземними мовами на адаптивному рівні у практику викладання
студенти і викладачі отримають суттєву методичну допомогу та ефективний важіль у забезпеченні успішної соціалізації студентів на
професійному рівні та забезпеченні оптимізованого навчального процесу у спортивно-педагогічних вишах.
Висновки. Проведені дослідження започаткували розробку головних аспектів проблеми соціалізації студентів у вищих
навчальних закладах фізкультурного профілю в процесі вивчення іноземних мов. Передбачається продовження науково-дослідної
роботи протягом навчального процесу та подальший аналіз науково-методичного методу навчання іноземним мовам у спорті.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛФК ТА МАСАЖУ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ІНШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ
У статті показано ефективність застосування лікувальної фізкультури та масажу в ранньому післяопераційному
періоді при хірургічному лікуванні туберкульозу та інших захворювань легень.
Ключові слова: лікувальна фізкультура, туберкульоз, фізична реабілітація, масаж, структурно-функціональні
порушення.
Коваленченко В. Ф, Степаненко Р. В. Эффективность ЛФК и массажа в раннем послеоперационном периоде при
хирургическом лечении туберкулеза и других заболеваний легких. В статье показана эффективность применения
лечебной физкультуры и массажа в раннем послеоперационном периоде при хирургическом лечении туберкулеза и других
заболеваний легких.
Ключевые слова: лечебная физкультура, туберкулёз, физическая реабилитация, массаж, структурно213
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функциональные нарушения.
Volodimir Kovalenchenko, Ruslana Stepanenko. The effectiveness of exercise therapy and massage in the early
postoperative period in surgical treatment of tuberculosis and other lung diseases. Analysis of processed scientific and
methodological literature indicates the presence in Ukraine difficult situation with the growth of tuberculosis.
To achieve clinical and therapeutic effect in the treatment of patients with pulmonary tuberculosis is important physiologically
reasonable selection, proper dosage of exercise and the sequence of their execution. In the treatment method of physical therapy should be
changed periodically depending on the nature of the formation of adaptive reactions to the new conditions of stationary or spa treatment,
clinical of the disease, the cardiovascular and respiratory systems and the overall fitness of the patient.
Surgical treatment has been used successfully in a variety of lung diseases. Indications for surgery is unsuccessful conservative
medical treatment and disease progression. The analysis of the medical literature, literature in physical rehabilitation and medical practice rehabilitators, shows that in the thoracic therapy very great importance to finding the most efficient methods of preparing patients for surgery
and emergency rehabilitation in the postoperative period. After a period of illness in the body, new qualitative responses that differ from
normal physiology. When lung diseases are manifested allergies, intoxication and structural changes in the lung tissue, resulting in a broken
breath, nervous control, metabolic processes. Therefore, one of the criteria for cure of tuberculosis and nonspecific lung diseases is to
restore the functions and efficiency. If after resection of lung function is not renewed or not renewed, it will be reduced or absent capacity.
This is her main task is physical rehabilitation, which found its rightful place in the complex surgical treatment of this type. The
program should include physical rehabilitation algorithm rehabilitation process after torakoplastychnyh operations methodological features
and instructions on the use of physical therapy and massage in the early and late postoperative periods.
Key words: physical rehabilitation, pulmonarytuberculosis, thoracoplasty, physiotherapy, massage, structural and functional
disorders.
Постановка проблеми. Численні статистичні дані останніх років показали загрозливо швидке зростання захворюваності
хронічними захворюваннями легень туберкульозної і особливо нетуберкульозної природи, частота яких, за деякими даними, стала
подвоюватися протягом кожних десяти років.
В останнє десятиліття специфічні й неспецифічні (нетуберкульозні) захворювання легень по їхньому значенню в
захворюваності, інвалідності та смертності населення в багатьох країнах світу висунулися на третє місце, поступаючись лише
серцево-судинним і злоякісним захворюванням.
Зазначене надає проблемі лікування нову якість: необхідно не просто лікувати хворого, а намагатися відновити його
працездатність. Для цього призначені сучасні реабілітаційні, тобто відновлювальні заходи такі, як лікувальна фізкультура і массаж
[4, c. 97].
Включення лікувальної гімнастики і масажу в комплекс терапевтичних заходів з метою відновлення стану здоров'я та
реабілітації показано переважній більшості хворих з ураженням бронхів і легенів.
При наявності незворотних змін в легеневій паренхімі пріоритет у лікуванні хворих із розповсюдженими деструктивними і
хронічними формами туберкульозу хірургічним методом. Висока ефективність лікування цих хворих характеризується
вдосконаленням техніки оперування, більш чітким визначенням показань до операції, раціональним проведенням доопераційної
підготовки та післяопераційне ведення хворих [12, с. 177].
Оскільки в післяопераційному періоді працездатність хворих і обсяг рухових можливостей багато в чому визначаються
функціональним станом серцево-судинної, дихальної та нервової систем, важливо ще в доопераційному періоді забезпечити
систематичну стимуляцію цих функцій за допомогою занять фізичними вправами, які проводять за певною програмою.
Лікування туберкульозу легень та неспецифічних захворювань легень – це проблема комплексна, яка охоплює етап
консервативної антимікобактеріальної терапії, можливого хірургічного лікування, санаторно-курортного етапу та диспансерного
спостереження. Тому одним з критеріїв виліковування є відновлення функцій організму та працездатності [7, c. 229].
Робота виконана відповідно до плану НДР Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний туберкульоз та
інших захворювань легень через розробку й апробування програми фізичної реабілітації хворих цієї патології.
Матеріали й методи досліджень. Вивчення основних функціональних здвигів в організмі хворого на туберкульоз легень
під впливом лікувальної фізкультури проводилося при поступанні хворих в клініку та при виписуванні на основі вивчення показників
пульсу, кровяного тиску, ступеню насичення крові киснем, зовнішнього дихання та даних фізичного розвитку хворих.
Для оцінки ефективності лікувальної фізкультури порівнювались аналогічні показники, отримані у 400 хворих на
туберкульоз легень (основна група), та у 100 хворих, у яких лікувальна фізкультура застосовувалась тільки у вигляді ранкової
гігієнічної гімнастики (контрольна група).
Лікувальна фізкультура призначалась хворим після повного клінічного обстеження, коли був визначений план їх
обстеження. Хворі страждали різними формами туберкульозу легень з наявністю МБТ в мокротинні та без них. Тривалість занять в
стаціонарі в середньому складала 2-3 місяці.
Дослідження показників гемодинаміки, зовнішнього дихання, газового складу крові, клініко-лабораторних показників
проводилися за загальноприйнятою методикою.
Результати дослідження та їх обговорення. У здорової людини дихання здійснюється майже однаково обома легенями.
Різниця в них незначна: на праву легеню припадає 55% об’єму, на ліву - 45%. Дихальна поверхня легенів набагато більше тієї, яка
необхідна для забезпечення газообміну в стані спокою.
Дихальні резерви включаються при виконанні фізичної роботи і, мабуть, мають велике значення для компенсації вікових
змін.
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При видаленні легені відбувається значне зменшення дихальної поверхні, вимикається половина малого кола кровообігу,
однак в організмі є достатні резерви, що дозволяють забезпечити роботу органів і систем при виключенні однєї легені. Після
операції відбувається поступове відновлення порушень, які виникли в результаті операції [6, c. 45].
Зміни в організмі, викликані операцією видалення легені можна поділити на три періоди: операція, найближчий
післяопераційний і віддалений післяопераційний період.
Перший період характеризується розкриттям плевральної порожнини і спадом легені. У віддаленому післяопераційному
періоді настає "вторинна" асиметрія в функції дихального центру, тобто кількість нервових імпульсів, що йдуть по діафрагмальному
нерву, на оперованій стороні стає менше, ніж на здоровій. Одним із засобів активного втручання в процеси компенсації після
операції видалення легені є лікувальна фізкультура і массаж [5, c. 18].
Вірно дозовані фізичні навантаження збільшують амплітуду дихальних екскурсій та, виробляючи глибоке дихання,
утягують в цей процес ділянки легені, котрі під час гострого періоду хвороби береглися та протягом тривалого часу функціонували,
сприяють відновленню функції згаслих нервово рефлекторних зв’язків.
Необхідно відмітити, що у хворих на туберкульоз легень дихання поверхневе, діафрагма майже не приймає участі в
процесі дихання або скорочується парадоксально, вентиляція легень недостатня, цілі ділянки легень ателектазовані. В результаті
послабленого дихання та малої рухливості діафрагми знижується присмоктуюча сила судин легень та великих вен серця, що
призводить до поганого насиченню киснем легеневої тканини та всього організму. Застосування фізичних вправ при туберкульозі
легень сприяє розвитку повного (діафрагмального) дихання, поглибленню та звільненню від дихання ротом. В результаті цього
підвищується життєва ємність легень, збільшується дихальна екскурсія грудної клітини, покращується газообмін, загальний стан [1,
c. 313].
Збільшується поверхня прилягання легеневої тканини з повітрям, що забезпечує більшу дифузію газів через альвеоли та
покращує насичення артеріальної крові киснем.
В результаті систематичного тренування м’язів відбуваються зміни в тканинному обміні: більш економно витрачаються
енергетичні речовини (аденозинтрифосфорна кислота, фосфоген м’язів, глікоген), окислювально-відновні процеси переважають
над процесами дисиміляції. У хворих з кавернозними формами туберкульозу під впливом фізичних навантажень відбувається
стимуляція репараційних та зменшення деструктивних процесів в легеневій тканині [11, c. 84].
При призначені одноразової процедури лікувальної гімнастики у хворих на туберкульоз легень (без ознак туберкульозної
інтоксикації) підвищується максимальний тиск (під час занять – на 5-12 мм рт. ст.) та прискорюється пульс на 20-30 уд/хв. ,
покращується реакція серцево-судинної системи [3, c. 142].
В залежності від туберкульозної інтоксикації, функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем хворих ділять
на три групи: сильна, середня та слабка.
Об’єм та навантаження ранкової гігієнічної, лікувальної групової або індивідуальної гімнастики збільшують та регулюють
спільно лікар та методист лікувальної фізкультури.
У випадках, які потребують спеціального тренування, необхідно ретельно підбирати вправи, які направлені на відновлення
порушених функцій або попередження ускладнень.
Ранкова гігієнічна гімнастика для хворих на туберкульоз легень складається з гімнастичних (загальнорозвиваючі, дихальні,
прикладного типу, ходьба, біг, рівновага і т.п.) та ігрових (на місці, малорухливі та рухливі) вправ. В протитуберкульозних
стаціонарах проводиться вона груповим методом та індивідуально : в теплу пору року – в проміжку від 7 до 8 г. 30 хв., в спеку – з 6
г. 30 хв. До 8 г., а в холодку – в проміжку з 8 г. до 9 г. При сприятливій погоді її краще проводити на відкритому повітрі.
Тривалість ранкової гімнастики – 12-18 хвилин. Комплекси фізичних вправ треба складати за певним планом. Вправи
повинні бути простими, у виконанні яких повинні приймати участь основні групи м’язів та суглоби. Фізичні вправи виконують в темпі,
відповідному стану хворих та характеру вправ [8, c. 321].
Фізичні вправи застосовуються майже при всіх формах туберкульозу легень, за виключенням випадків загострення
процесу, легеневих кровохаркань та кровотеч, гострого міліарного туберкульозу та інших станів, при яких хворому необхідний
ліжковий режим.
Заняття лікувальною фізкультурою повинні забезпечити поступове збільшення фізичного навантаження (в поєднанні з
дратівливим впливом різних температур води та повітря), щоб підвисити ступінь тренованості, покращити обмін речовин, зміцнити
вегетативну нервову систему, а відповідно, підняти загальний біотонус організму хворого.
Ми досліджували частоту серцевих скорочень після стандартного фізичного навантаження та часу її відновлення у хворих
основної та контрольної груп.
Проаналізувавши результати лікування хворих основної та контрольної груп, ми прийшли до висновку, що число серцевих
скорочень в стані покою та при дозованому фізичному навантаженні менше в групі хворих, які в період знаходження в стаціонарі
систематично займалися лікувальною фізкультурою. Час відновлення пульсу після фізичного навантаження менше у хворих
основної групи.
Також, у хворих, які займалися лікувальною фізкультурою, помітно збільшилися показники проб з затримкою дихання.
Особливо тривалість паузи на вдиху у чоловіків основної групи.
У хворих на туберкульоз легень були вивчені показники насичення артеріальної крові киснем в стані покою, при
дозованому фізичному навантаженні та під час відновлювального періоду.
Результати досліджень у хворих основної та контрольної груп показують, що в групі хворих, які займалися лікувальною
фізкультурою, відсоток оксигемоглобіну в різні періоди лікування був вище, величина його падіння після дозованого фізичного
навантаження була менше, відновлювальний період наступав значно швидше.
Артеріальний тиск у різних груп хворих був нормальним, в процесі занять лікувальною фізкультурою він істотним чином не
змінювався.
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Системи кровообігу та дихання забезпечують газообмін, порушення однієї з систем визиває компенсаторне підсилення
функції іншої. Функція зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень порушена. У зв’язку з цим ми дослідили функцію
зовнішнього дихання даної групи хворих в різні періоди лікування при застосуванні лікувальної фізкультури.
Виходячи з результатів дослідження у хворих основної та контрольної груп вихідні показники були однакові. Але, в групі
хворих, які регулярно займалися лікувальною фізкультурою в період стаціонарного лікування, покращився хвилинний об’єм дихання
не за рахунок почастішання, а за рахунок ураження дихання. У осіб контрольної групи суттєвих змін не відмічено. Таким чином,
межа дихання у хворих, які систематично займалися лікувальною фізкультурою, в порівнянні з хворими контрольної групи
підвисився.
Висновки
1.
Аналіз опрацьованої наукової та науково-методичної літератури вказує на наявність в Україні складної ситуації,
пов’язаної з великою кількістю бронхо-легеневих захворювань легень та ростом туберкульозу і тому питанням фізичної реабілітації
повинно приділятись багато уваги. Але, на жаль, питанням впливу засобів і методів фізичної реабілітації на функціональний стан
систем організму на рівень якості життя пацієнтів з неспецифічними захворюваннями легень та хронічним туберкульозом
приділяється недостатньо уваги.
2.
Для досягнення клініко-терапевтичного ефекту в лікуванні хворих на туберкульоз легень та неспецифічні
захворювання легень важливим є фізіологічно обґрунтований підбор, правильне дозування фізичних вправ та послідовність їх
виконання. В процесі лікування методика лікувальної фізкультури періодично повинна змінюватися в залежності від характеру
формування пристосувальних реакцій організму до нових умов стаціонарного або санаторного лікування, клінічного протікання
захворювання, стану серцево-судинної, дихальної систем та загальної тренованості хворого.
3.
Систематичні та цілеспрямовані заняття лікувальною фізкультурою покращують мінеральний та білковий склад
крові, підвищують бар’єрну функцію ретикуло-ендотеліальної системи, а також сприяють значному зменшенню частоти дихання та
тривалості відновлювального періоду після дозованого фізичного навантаження.
4.
Лікувальна фізкультура показана всім хворим на неспецифічні захворювання легень та на туберкульоз легень,
виключаючи періоди гострого протікання (або загострення) процесу зі значними порушеннями серцево-судинної та дихальної
систем, а також ускладнень туберкульозу (кровохаркання, кровотеча, спонтанний пневмоторакс).
5.
Розроблена методика лікувальної фізкультури містить алгоритм реабілітаційного процесу, методичні особливості
та вказівки щодо застосування лікувальної фізкультури.
6.
Застосування розробленої програми фізичної реабілітації за умов якомога більш раннього включення у
комплексне лікування запобігає ускладненням, скорочує тривалість лікування, достовірно поліпшує якість життя хворих.
Перспектива подальших досліджень - вбачаємо у вивченні ефективності застосування ЛФК та масажу у пацієнтів після
хірургічного лікування туберкульозу та інших захворювань легень у віддаленому післяопераційному періоді.
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ВИВЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ТАНЦЮВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ В
ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
Сьогодні велика кількість студентів вищих навчальних закладів через погану екологію та власні хвороби відносяться
до спеціальної медичної групи на заняттях з фізичної культури. Через їх непідготовленість до важких фізичних вправ їм треба
займатися за полегшеною програмою, наприклад, займатися танцювально-оздоровчою ритмічною гімнастикою. Тому треба
дослідити яким чином вона допомагає цій групі студентів.
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