
МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА РОБОТИ – обґрунтувати доцільність використання мікроконтролера Arduino у проведенні

безперервного контролю за функціональними показниками серцево-судинної системи учнів на уроках

фізичної культури задля запобігання смертельним випадкам та травмуванню учнів.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Вивчити стан теоретичної і практичної розробленості проблеми щодо проведення медико-педагогічного

контролю за фізичним станом учнів на уроках фізичної культури.

2. Обґрунтувати ефективність застосування мікроконтролера Arduino у проведенні безперервного контролю

за функціональними показниками серцево-судинної системи учнів на уроках фізичної культури.

3. Розробити практичні рекомендації щодо використання мікроконтролера Arduino у проведенні

безперервного контролю на уроках фізичної культури.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: організація та проведення медико-педагогічного контролю на уроках фізичної

культури.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: особливості застосування мікроконтролера Arduino у проведенні

безперервного контролю за функціональними показниками серцево-судинної системи учнів на уроках

фізичної культури.

1. Теоретичний аналіз наукових джерел підтвердив, що проблема проведення

медико-педагогічного контролю на уроках фізичної культури є актуальною,

особливо, коли з’явились випадки раптової смерті учнів на уроках фізичної

культури.

2. Ефективність застосування мікроконтролера Arduino підтверджена

експериментально. Дані досліджень продемонстрували, що перевагою

використання приладу є: пришвидшення процесу обстеження учнів;

можливість виведення на екран, збереження в електронному вигляді та

внесення результатів діагностики до бази даних; проведення постійного

аналізу отриманих показників, що контролюються датчиком пульсу.

3. Отримані результати під час дослідження дозволили розробити практичні

рекомендації щодо можливості використання мікроконтролера Arduino у

практичній діяльності вчителів фізичної культури. Проведення досліджень

за допомогою даного приладу є простими у організації та розрахунках, не

потребують додаткових спеціальних знань та умінь від вчителя, а в учнів

формують навичку систематичного контролю за власним здоров’ям.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

З метою визначення рівня функціонування системи кровообігу в

обстежуваних учнів ми використали наступні методи: визначення

адаптаційного потенціал серцево-судинної системи організму

учнів за Р. Баєвським, розрахували індекс Робінсона та індекс

Руф'є (рис. 1). Проведення окреслених досліджень ми проводили із

використанням мікроконтролера Arduino Mega з датчиком пульсу

(рис. 2).

У педагогічному експерименті брали участь 30 осіб (15 хлопців та

15 дівчат) 14–16 років Новопразького НВК.

Ефективність застосування мікроконтролера Arduino

експериментально підтверджена під час автоматичного вимірювання

індексу Робінсона та проби Руф'є. Перевагою використання приладу

є можливість внесення результатів вимірювання індексу Робінсона та

виконання проби Руф'є до бази даних і проведення постійного

аналізу за отриманими даними, що контролюються датчиком пульсу

(рис. 3).

Результати досліджень продемонстрували, що метод визначення ЧСС

за допомогою датчика пульсу з використанням мікроконтролера

Arduino значно пришвидшує процес визначення рівня

функціонування системи кровообігу в обстежуваних учнів і дає

можливість вивести на екран, у друкованому вигляді криву ЧСС та

зберегти в електронному вигляді отримані дані.

Зображення фрагмента кривої, отриманої з датчика пульсу,

приєднаного до Arduino, свідчить про те, що одним із важливих

показників є величина частоти серцевих скорочень, це забезпечить

оперативність у проведенні діагностики функціонального стану

серцево-судинної системи учнів, дозволить автоматизувати процес

дослідження ЧСС, який вчителі фізичної культури виконують

щоденно та багаторазово на уроках, навчально-тренувальних

заняттях (рис. 4).

Вимірювання індексу Руф’є 
за допомогою датчика пульсу

Рис. 1. Вимірювання ЧСС для визначення індексу Руф’є за

допомогою датчика пульсу, приєднаного до

мікроконтролера Arduino.

Рис. 3. Графічне зображення результатів дослідження

індексу Робінсона та проби Руф’є.

Рис. 4. Крива, отримана з датчика пульсу, приєднаного 

до Arduino.

Рис. 2. Мікропроцесор Arduino з під’єднаним

датчиком пульсу.

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO  

У ПРОВЕДЕННІ БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ  

НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
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КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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У процесі роботи над проблемою були використані наступні методи: загальнонаукові:

систематизація, класифікація, узагальнення; теоретичні: аналіз наукової літератури з проблеми

дослідження; емпіричні: експеримент; методи графічного відображення результатів дослідження
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