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ВСТУП
Актуальність теми. Стрімке зростання рівня вимог до підготовки
спортсменів у сучасному світовому спорті потребує постійного пошуку
нових, більш ефективних методів, засобів і організаційних форм підготовки
спортивного резерву.
Спортивне тренування, будучи процесом, що динамічно розвивається,
направлено на раціональне забезпечення виконання поставлених завдань і
досягнення необхідного ефекту для випадків, коли закладена науковозбалансована структура [1].
Система науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів
здебільшого базується на використанні сучасних інформаційних технологій:
автоматизованих

діагностичних

комплексів,

тренажерно-діагностичних

стендів, експертних систем для планування тренувального процесу, систем
«віртуальної реальності», а також комплексів для збору та аналізу інформації
про технічну і функціональну підготовленість спортсменів [2].
Однак, в результаті аналізу доступної інформації, можна прийти до
висновку, що інновації, які пропонуються фахівцями, далеко не завжди
вирішують проблеми оптимізації тренувально-змагального процесу, який в
узагальненому вигляді представляє собою замкнутий цикл взаємопов’язаних
дій тренера та спортсмена, направлених на досягнення високих спортивних
результатів. Відомо, що для успішного управління процесом тренування в
професійній діяльності тренер особливу увагу повинен приділяти отриманню
вихідної інформації про стан здоров'я, фізичного розвитку і фізичної
підготовленості спортсмена, визначенню його сильних і слабких сторін,
виробленню загальних і часткових завдань в залежності від отриманої
інформації. У зв'язку з тим, що питання оцінювання фізичного стану з точки
зору пропорційного розвитку соматоскопічних і соматометричних показників
спортсмена та їх співвідношення з існуючими умовними пропорціями
викликає в тій чи іншій мірі інтерес у багатьох дослідників, які

спеціалізуються в спортивній медицині і психології, назріла необхідність
розробки

інформаційної

технології

підготовки

висококваліфікованих

спортсменів, забезпечення їх функціональної готовності до змагальної
діяльності, оптимізації тренувального процесу і досягнення заданого рівня
тренованості та здатності до високих результатів [3].
Ефективність

управління

тренувальним

процесом

визначається

вичерпною, об'єктивною та своєчасною інформацією про стан об'єкта
управління і характеру зовнішніх впливів на нього. Управління тренувальним
процесом передбачає вирішення наступних завдань: комплексна оцінка стану
спортсменів; виявлення причинно-наслідкових зв'язків у системі «мета
тренування

–

спосіб

тренування

–

кінцевий

результат»;

розробка

управляючого рішення [4].
У зв'язку з цим, велика увага приділяється використанню засобів і
методів комплексного контролю для оцінки стану спортсменів.
Незважаючи на відносно високий рівень систем комплексного контролю
в спорті, в даний час залишаються серйозні проблеми з інтерпретацією
отриманих даних та їх використанням у процесі управління тренуванням.
Причини

добре

комплексність

відомі:

оцінки,

по-перше,
по-друге,

не

вдається

існуючі

забезпечити

підходи

не

дійсну

забезпечують

можливості оперативного управління тренувальним процесом, по-третє, для
прийняття

такого

рішення

необхідне

зіставлення

вихідного

стану

спортсмена, стану на фоні тренувальних навантажень і необхідного
цільового стану. Наявність певної кризи в цій сфері пов’язана з ускладненням
системи підготовки спортсменів; відставанням якості контролю від вимог з
організації спортивного тренування як управляючого процесу; збільшенням
числа вимірюваних показників і складністю системи їх математичної
обробки [4].
На думку ряду дослідників [4] не завжди можна оцінити готовність
спортсмена до виконання тренувальних і змагальних навантажень за
окремими інформативними показниками. Об'єктивна оцінка рівня його

готовності до напруженої змагальної діяльності можлива тільки при
системному баченні взаємозв'язку поточних показників адаптації з їх
кінцевими значеннями. Введення в сферу спортивної діяльності сучасних
математичних методів та обчислювальної техніки дозволяє вирішувати ряд
принципово нових завдань, пов'язаних з оцінюванням зв’язку «вплив –
адаптивний ефект» та об'єктивізацією процесу становлення спортивної
майстерності.
Окремим питанням цієї проблеми присвячено багато праць відомих
зарубіжних і вітчизняних вчених, а саме: теоретичним аспектам діагностики
стану організму (J. Krog, І. П. Павлов, П. К. Анохін, К. П. Бутейко та ін.),
практичному використанню методу інфрачервоної термографії (ІЧТ) в
біомедичних

дослідженнях

(R. Lawson,

В. Й. Котовський,

Ж. Госсорг,

О. Ф. Возіанов, Л. Г. Розенфельд, Г. Р. Іваницький, Б. Г. Вайнер та ін.),
методам

математичного

моделювання

цілісного

організму

і

його

функціональних систем (Н. М. Амосов, Ю. Г. Антомонов, В. А. Вайсблат,
Ю. М. Онопчук, А. І. Поворознюк та ін.), біофізичним дослідженням з
прогнозування стану людини та ефективності тепломасопереносу в шкірі та
тканинах (І. Й. Єрмакова, К. П. Іванов, К. Г. Лябах та ін.), розробленню
оптико-електронних експертних систем для підтримки прийняття рішень при
аналізі біомедичних зображень (С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко), а також
теоретичним дослідженням та прикладним можливостям транскутанної
киснеметрії

(L. Clark,

M. Moschizuki,

I. Bergman,

W. Hahn,

В. А. Березовський, Є. О. Коваленко та ін.).
Об'єктивно в цій області існують дві основні принципові можливості
щодо впорядкування великого об'єму необхідної для прийняття рішення
щодо інформації: по-перше, виявлення основних, найбільш істотних, станів
організації системи для прийняття управляючого рішення; по-друге, широке
застосування в цьому процесі інформаційних технологій [4].
Таким чином, існуючі проблеми в тренувально-змагальному процесі
спорту високих досягнень, які не сприяють високому рівню спортивних

результатів

при

достатньому

матеріально-технічному,

фінансовому,

соціальному та спортивному забезпеченні, а також, практично повна
відсутність науково-аргументованих, заснованих на сучасних методах
досліджень, багаторівневих характеристик спортсмена, засобів і систем, в
сукупності з необхідністю обов’язкового досягнення мети – високих
спортивних результатів – і розроблення високоефективних методів, засобів,
інформаційних

систем

та

технологій

обумовили

актуальність

даної

дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконувалася у відповідності до планів науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Вінницького національного технічного
університету в рамках держбюджетних НДР: «Розробка неінвазивних
оптико-електронних систем двовимірної поляризаційної томографії фазовонеоднорідних
0112U001368),

біологічних

об’єктів»

«Неінвазивні

методи

(номер

державної

реєстрації:

діагностування

порушень

життєдіяльності організму людини та їх сучасне теоретичне і технічне
забезпечення» (номер державної реєстрації теми: 0113U004129с), в якій
здобувач брала участь як виконавець.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення
ефективності процесу визначення функціонального стану спортсменівбагатоборців шляхом удосконалення методу оцінювання підготовленості
спортсменів,

розроблення

біотехнічної

системи

та

автоматизованого

робочого місця спортивного лікаря.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі
задачі:
1. Провести аналіз методів, апаратно-програмних засобів, систем і
комплексів для визначення функціонального стану спортсменів.
2. Удосконалити метод визначення функціонального стану спортсменівбагатоборців.
3. Розробити інформаційну модель спортсмена.

4. Побудувати інформаційну модель змагальної діяльності і досягнення
спортивного результату.
5. Розробити біотехнічну систему та автоматизоване робоче місце
спортивного лікаря (АРМ-СЛ).
6. Впровадити метод та АРМ-СЛ і визначити ефективність процесу
визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців.
Об'єкт дослідження – процес визначення рівня функціонального стану
спортсменів-багатоборців (семиборство).
Предмет дослідження – показники процесу, метод оцінювання,
біотехнічна система та АРМ-СЛ.
Методи дослідження. В дисертаційній роботі для отримання основних
наукових

і

практичних

інформаційного
спортсмена

моделювання

та

психодіагностики
визначення

результатів

стану

його
для

для

психічного

використані

побудови

змагальної
побудови

були

такі

методи:

інформаційних

моделей

діяльності;

типологічного
здоров'я

функціональної
профілю

спортсмена

та

та

спортсмена,
рівня

його

психологічної стійкості; теорії біотехнічних систем для розроблення
структурних схем біотехнічної системи та АРМ-СЛ; цифрової обробки
сигналів для реєстрації первинних параметрів та розрахунків вторинних
фізіологічних показників; статистичної обробки даних для оцінювання
результатів

досліджень;

автоматичного

управління

для

побудови

математичної моделі оптимального стану (максимальної підготовленості)
спортсмена для досягнення високого результату.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних
результатів полягає у вирішенні актуального науково-технічного завдання –
підвищенні ефективності процесу визначення функціонального стану
спортсменів-багатоборців шляхом удосконалення методу i розроблення
біотехнічної системи та автоматизованого робочого місця спортивного
лікаря.

У роботі отримано такі наукові результати:
1. Вперше запропоновано інформаційну модель особистості спортсмена
у вигляді сукупності психофізіологічних систем, органів і зв’язків його
організму, представлених на моделі професійно-важливими якостями, кожній
із яких поставлено у відповідність адекватну кількість індивідуальнопсихологічних

властивостей,

що

дозволило

формалізувати

психічну

діяльність спортсмена до рівня: «особистість спортсмена – психологічноважливі якості – індивідуальні психологічні властивості – типи особистості –
типологічний профіль».
2. Отримала подальший розвиток інформаційна модель змагальної
діяльності і досягнення спортивного результату за рахунок введення до її
структури системи критеріїв для визначення ФС спортсменів, представлених
індивідуально-орієнтованими

критеріями

для

оцінювання

фізичного

розвитку, енергетичного балансу, фізіологічного стану і швидкісно-силового
ресурсу, що дозволило розробити інтегральний критерій визначення
функціонального стану спортсменів багатоборців за рівнями психологічної,
функціональної, фізичної та технічної (спортивної) готовності.
3. Удосконалено метод визначення функціонального стану спортсменівбагатоборців, новизною якого є введення етапів моделювання процесу
визначення ФС спортсменів до змагань і рівня їх предстартової готовності,
що дозволяє представити метод як систематизовану послідовність етапів та
інформаційних моделей, об'єднаних в єдине ціле динамічним станом
організму спортсмена, який функціонує в локальному інформаційному
просторі, підтримується процесами самоорганізації і забезпечує підвищення
ефективності процесу визначення ФС спортсменів-багатоборців.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
1. Розроблено

і

впроваджено

функціонально-завершеного
комплексу,

який

побудовано

біотехнічну

систему

апаратно-програмного
за

принципом

у

вигляді

медико-технічного

системного

підходу

у

відповідності до стандарту HL7, що забезпечило спортивного лікаря

медично-верифікованим інформаційним продуктом стосовно відповідності
функціонального стану спортсмена вимогам змагальної діяльності та
зменшило похибку вимірювань і обчислень на 11-14% у порівнянні з
існуючими методами і системами.
2. Розроблено

автоматизоване

робоче

місце

спортивного

лікаря,

новизною якого є включення до структури АРМ підсистеми підтримки
прийняття рішення і блоку моделювання належних показників, що надає
спортивному лікарю обґрунтовані висновки щодо рівня функціональної
підготовленості спортсмена, можливість роботи в режимі діагнозу та on-lineоцінюванні стану організму спортсмена безпосередньо до старту і після
фінішу.
Результати дисертаційної роботи впроваджені на кафедрі біобезпеки і
здоров’я людини НТУУ «КПІ» – впроваджено методику визначення рівня
підготовленості спортсменів (акт від 13.03.2015 р.), що підтвердило
ефективність розробленої методики при оцінюванні рівня підготовленості
спортсменів; в навчальному процесі кафедри проектування медикобіологічної апаратури ВНТУ (акт від 30.04.2015 р.), що сприяло поглибленню
знань студентів в напрямку створення медичних інформаційних систем
оцінювання стану здоров’я людини та підвищенню якості викладання
відповідних дисциплін; в дитячо-юнацькій спортивній школі «Старт» –
впроваджено автоматизоване робоче місце спортивного лікаря (акт від
05.06.2015 р.), що підтвердило ефективність застосування розробленого
автоматизованого робочого місця спортивного лікаря як для практичної
підготовки спортсменів до змагань, так і для тренування.
Особистий внесок здобувача.
Всі результати наукових і практичних досліджень, що увійшли до
дисертаційної роботи, отримані автором особисто.
Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві
полягає в наступному: в [5, ВНТУ] описано основні шляхи використання
автоматизованого

робочого

місця

лікаря

в

структурі

лікувально-

профілактичного закладу; в [6, ВНТУ] проаналізовано існуючі методи
обробки біомедичної інформації, на основі яких було запропоновано
методику підвищення ефективності обробки біопотенціалів; в [7, ВНТУ]
запропоновано підхід до визначення якісного, а в подальшому, і кількісного
аспектів психофізіологічної надійності операторів у сукупності із експресаналізом одного із елементів психічної компоненти; в [8, ВНТУ]
проаналізовано роль і функції профілактично-лікувальних заходів у відборі,
супроводженні та становленні молодих фахівців; в [9, ВНТУ] проведено
аналіз існуючих методів та апаратно-програмних засобів для оцінювання
якості підготовки спортсменів, наведено основні переваги та недоліки
існуючих комплексів і систем та розглянуто основні області їх використання;
в [10, ВНТУ] представлено розроблену інформаційно-структурну модель
тренера, яка враховує переваги та недоліки тренерської і наукової моделі та
результати аналізу результатів збірних команд України; в [11, ВНТУ]
запропоновано розглядати інформаційно-структурну модель поетапного
переходу пацієнта із стану хвороби в стан здоров’я як один із напрямків
вирішення проблеми сучасних медичних інформаційних систем і медичних
інформаційних технологій стосовно обробки різноякісної та різнорозмірної
медичної інформації; в [12, ВНТУ] побудовано та охарактеризовано
інформаційну модель особистості спортсмена, яка базується на тесті
«Визначення типу особистості» Дж. Олдхема і Л. Морріс; в [13, ВНТУ]
запропоновано ввести до структури інформаційної технології моніторингу,
підтримки прийняття рішень та ідентифікації здоров’я студента комплексну
картку його благополуччя, центральним ядром якої є реєстр студентів; в [14,
ВНТУ] обґрунтовано вибір програмного середовища БТС; в [15, ВНТУ]
визначено систему критеріїв оцінювання рівня спортивної майстерності; в
[16, ВНТУ] запропоновано класифікацію складових спортивної підготовки; в
[17, ВНТУ] сформульовано висновки за результатами аналізу АПЗ для
оцінювання якості спортсменів; в [18, ВНТУ] визначено особливості
побудови медичних інформаційних систем для спорту; в [19, ВНТУ]

написано

розділи

психофізіологічної

3.2

«Підбір

складової

психологічних

методу»

та

7.1

тестів
«Оцінка

для

оцінки

ефективності

використання біотехнічної системи»; в [20, ВНТУ] обґрунтовано розподіл
параметрів, показників та індексів на дві групи «тренувальну» і «змагальну»;
в [21, ВНТУ] розроблено в цілому проект МТВ на АРМ-СЛ; в [22, ВНТУ]
запропоновано структуру методу оцінювання підготовленості спортсменів до
досягнення високих результаті; в [23, ВНТУ] представлено опис розробленої
моделі змагальної діяльності; в [24, ВНТУ] запропоновано структурну
організацію бази даних; в [25, ВНТУ] визначено основні проблеми відбору і
тестування персоналу; в [26, ВНТУ] обґрунтовано необхідність створення
медичних приладо-комп’ютерних систем.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та окремі
результати роботи доповідались і обговорювались на міжнародних науковотехнічних та науково-практичних конференціях і симпозіумах: Першій
міжнародній науковій конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в
технічних системах» (м. Вінниця, 18-20 жовтня 2011 р.); ХХ, ХХIII
Міжнародних науково-практичних конференціях «Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2012, 2015 рр.);
Міжнародній конференції «Электронная техника и технологии» (м. Харків,
2012 г); ХІІ, ХІІІ, ХІV Міжнародних науково-технічних конференціях
«Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах»
(м. Одеса, 2013-2015 рр.); IV Міжнародній науково-практичній конференції
«Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» (м. Вінниця, 2014 р.);
ХХХХІІ

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Застосування

лазерів в медицині та біології» (м. Яремче, 2014 р.); XVIII Международном
молодежном форуме (г. Харьков, 2014 г); Науково-практичній конференції
«Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії» (м. Київ, 2015
р.); VII Міжнародній науково-технічній конференції «Оптоелектронні
інформаційні технології «Фотоніка ОДС – 2015» (м. Вінниця, 2015 р.).

Публікації. Результати роботи відображені в 22 опублікованих працях, в
тому числі: 6-ти статтях в наукових виданнях, що входять до переліку
фахових видань України; 1-й закордонній публікації; 1-й статті в
електронному

науковому

журналі,

що

входить

до

міжнародної

наукометричної бази даних; 1-й монографії; 1-й статті в інших виданнях; 12ти матеріалах і тезах доповідей на конференціях різних рівнів.
Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу,
чотирьох розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел,
який нараховує 164 найменування, 2-х додатків, в яких наведено результати
розрахунків та акти впровадження результатів роботи. Загальний обсяг
дисертації 205 сторінок, з яких основний зміст викладений на 151 сторінці.
Дисертаційна робота містить 40 рисунків та 13 таблиць.
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